
 

 أ

 
 
 
 

 هـ(353قاسم األندلسي )ت المسلمة بن  حافظـالأقوال 
 (تهل  ص  و  )التاريخ همن نصوص كتاب جرح والتعديلـي الـف

 مًعا ودراسةً ـج
 
 
 

 ر كمارا ـبشي حمدـم عثمان

 
 

 دكتوراه يف علوم احلديث 
 كلية العلوم اإلسالمية

 
 
 

م2019هـ / 1440



 

 ب

 

 
 
 
 

 هـ( 353)ت  أقوال الـحافظ مسلمة بن القاسم األندلسي
ل ته(   فـي الـجرح والتعديل من نصوص كتابه )التاريخ وص 

 جـمًعا ودراسةً 
 

 
 عثمان مـحمد بشيـر كمارا 
PUH161BS477 

 
 

 حديثـعلوم ال ي ـف  دكتوراهال مقدم لنيل درجة حث ـب
 العلوم اإلسالمية كلية 

 
 

:املشرف
 سويفي حمدـمأشرف زاهر  الدكتور/ املشارك  األستاذ

 

 املشرف املساعد:
 ي ـحلوان ـحمد إبراهيم الـم / األستاذ املشارك الدكتور 

 
 

  م 2019أغسطس /   هـ1440ذي احلجة 



 

 ج

 

 
 

 البسملة

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 د

 

 عتماداال
 عثمان مـحمد بشيـر كمارا : الب حث الط  ـب  عتمادام  ـت

 ماؤهم:ـمن اآلتية أس
The thesis of ousman camara has been approved 

By the following: 
 

 املشرف
 األستاذ املشارك الدكتور/ أشرف زاهر مـحمد سويفي:االســـم 

                  التوقيع: 
 املساعد )إن وجد( املشرف

 األستاذ املشارك الدكتور/ مـحمد إبراهيم الـحلوانـي:االســـم 

                 التوقيع: 
 املشرف على التعديالت

 حمد مـحمود عبدالـمهدي األستاذ املشارك الدكتور/ مـ:االســـم 

              التوقيع: 
 رئيس القسم  

 : االســـم 
 التوقيع: 

 عميد الكلية  
 م: ـــاالس

 التوقيع: 
 عمادة الدراسات العليا 

 : االســـم 
  التوقيع: 



 

 ه

 

 التحكيم 

 

 التوقيع  االسم عضو جلنة املناقشة

 مد يوسف ـ حمد أح ـ منصور م   / األستاذ املشارك الدكتور  رئيس اجللسة      
املناقش اخلارجي  

 األو ل 
 طلب م ـاألستاذ الدكتور/ رفعت فوزي عبدال


املناقش اخلارجي  

 الثان 
 املنعم الفرماوىحمد عبدـ عمر م /ألستاذ الدكتور ا

 مهدي  ـ ال حمود عبد ـ حمد م ـ م   / األستاذ املشارك الدكتور  املناقش الداخلي  

 متويل علي الشحاتـال / األستاذ املشارك الدكتور  مثل الكلية  ـم
  



 

 و

 

 إقرار 

هذاأبنوأقرإليها،أشرتاليتاملراجعمنكانماإالوجهديعمليمنالبحثهذاأبنأقر
مؤسسةأوجامعة،أيعلميةدرجةأيعلىللحصوليقدموملقبل،منقدممابكاملهالبحث
.أخرىتعليميةأوتربوية


 د بشيـر كمارا عثمان مـحم اسم الباحث:

   :      التوقيع  
   :       التاريخ  

  



 

 ز

 

DECLARATION 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university, educational or other institutions 

 

Name of student: ousman camara 

Signature:          

Date:                  

  



 

 ح

 

 حقوق الطبع 

  ميةـمدينة العالـجامعة ال
 منشورة ـر الـحاث العلمي ة غيـمشروعية األبـحقوق الط بع وإثباٌت لـإقراٌر ب

 حفوظةـم © 2019حقوق الطبع 
 

 عثمان مـحمد بشيـر كمارا 
 

 هـ( 353أقوال الـحافظ مسلمة بن القاسم األندلسي )ت 
ل ته( :من نصوص كتابه فـي الـجرح والتعديل  جـمًعا ودراسةً  - )التاريخ وص 

 

إذن  مندون أوصورة شكل يفأّي املنشور البحثغري هذا استخدام إنتاجأو إعادة الجيوز
 مكتوبموقعمنالباحثإاليفاحلاالتاآلتية:

 االقتباسمنهذاالبحثبشرطالعزوإليه. -1
استفادةجامعةاملدينةالعامليةمباليزايمنهذاالبحثمبختلفالطرق،وذلكألغراض -2

 تعليمّية،الألغراضجتاريةأورحبية.
استخراجمكتبةجامعةاملدينةالعامليةمباليزاينسًخامنهذاالبحثغرياملنشور،ألغراض -3

 حبية.غريجتاريّةأور
 

 : أكد  هذا اإلقرار 
 عثمان مـحمد بشيـر كمارا م: ـــاالس

 التوقيع:  
 التاريخ:  

 
  



 

 ط

 

 والتَّقديرالشُّكر  
احلمدهللأواًلوآخرًا،ابطًناوظاهرًا،أمحدهمحًداكثريًاعلىنعمةاخللق،وعلىنعمةاإلسالم،وعلى
مفتاحالقبوليفالدنياواآلخرة،وأمحدهعلىماسخَّريلمنإجنازهذا نعمةطلبالعلمالشرعيِّّ

علىنفسك.أنتكماأثنيتأحصيثناًءعليكوأسألهاملزيدمنفضله،فسبحانكاللَّهمالالعمل،
داياللَّذانربَّياينعلىدرباخلريوالصالح،مثأشكرمنقَرنهللاشكرهبشكرمها،ومهاوالِّ
يلسلوكدربطلبالعلممنذنعومةأظفاري، املباركةملومهَّدا ولوالفضلهللاتعاىلمثجهودمها

فأسألهللا اليوم، إليه بلغُت ما جيزتعاىلأبلغ أْن عنِّّ يفيهما وُُيدَّ وأنيباركفيهما، خرياجلزاء،
.ژۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ژ أعمارمهاعلىطاعته،

جبزيلالشكروالعرفانلفضيلةالشيخالوالداألستاذالدكتور:سعودبنعبدالعزيزأتقدَّمكما
سابًقا،الذيكانتلهاخللف،عميدكليةالدعوةوأصولالدينيفاجلامعةاإلسالميةابملدينةاملنورة

؛مايفوسعههبكلِّّاملبادرةإىلاقرتاحبناءاللبناتاألوىلهلذاالعمل،مثالوقفةاملشهودةيفدعمشراين
علىطاعته، عمره ُيدَّ وأن وولده، وماله ويفعلمه فيه يبارك فأسألهللاتعاىلأن ، ومعنوايا ماّدايا

.وحيسنخامتته
وسائلهللناس،ومامتّيزتوتوفرياهتمامهمللعلموحكومتها،علىابلغمثأشكردولةماليزاي

،وعلىاحتوائهالشىتاجلامعات،منومعلىاملستوىالعامليجمالالعلمنتطوٍُّريفبههذهالدولة
بينهاجامعةاملدينةالعاملية.

العاملية املدينة اجملالأنأتقّدمابلشكرجلامعة الدؤوبةيفجمالواليفوتنيفهذا علىخدمتها
لهمالشكروالتقدير.الربامجاملختلفة،فوتوفريلدراسةهلم،التعليم،واستقبالطالبه،وتذليلعقباتا

الكرميفضيلةالدكتور:أشرفزاهرحممد،لقبولهملشريفوأخّصصخالصشكريوتقديري
بالغعنايتههبذهبيةونصٍحتوجيٍه،ولمنفضيلتهمنحسنتراإلشرافعلىهذهالرسالة،وملاأفدتُ

خرياجلزاءوأوفاه،وابركلهالرسالة،معالسماحةالعاليةيفالتعامل،واللُّطفوالرفق،فجزاههللا عنِّّ
يفعلمهوعمله،وجعلهممنطالعمرهوحسنعمله.

داللٍةعلىكتاٍب،منكلَّمنأسهميفإجنازهذاالبحث،وأفادينبرأٍيأومشورٍةأوأشكروأخريًا
اآلخرةواألوىل.ابلصالحوالفالحيف،الثناءوالدعاءاحسنُمجيعًمفلهاملشايخالفضالء،واألصدقاءالنبالء،

ىهللاعلىنبيِّّناحممد،وعلىآلهوصحبهوسلَّم.وصلَّ



 

 ي

 

 ملخَّص البحث
منيلهـ(يفاجلرحوالتَّعد353قاسماألندلسي)املتوىف:التنطويهذهالرسالةعلىأقوالمسلمةبن

لَ )التاريخوصِّ املفقود: وكتاب:ته(،نصوصكتابه َخَلُفون، البن )الـُمْعلِّم( إىلكتاب: َعمِّدُت وقد
امليزان(كالمها )لسان وكتاب: )هتذيبالتهذيب(، وكتاب: لـُمْغَلطَاي، هتذيبالكمال( )إكمال

غا،فقمُتجَبْردأقوالمسلمةاملبثوثةيفثناايهذهالكتب،البنحجر،وكتاب:)الثقات(البنُقْطُلْوبُ
راٍووردفيهكالُممسلمة،لكتابهاملذكورنهاأقواَلهاملنسوبةوانتقيُتم ،مثأجريُتدراسًةعلميَّةلكلِّّ

ترجَّحيليفحالالراويعلى إىلذكرما ُمْستخلًِّصا بكالمغريهمنأئمةاجلرحوالتعديل، مقارنًة
مةيفنقدالرجالمنخاللضوءقواعداجلرحوالتعديل،وأخريًااستْفَرغُتاجلهديفحتقيقمنهجمسل

ثالثةحماور:التَّعديل،والتَّجريح،والتَّجهيل،خمتًتمابذكرنتائجالبحثاليتتوصَّلُتإليها،فصارت
اهلائلةاليتخلَّ العلمية منالثَّروة جلزٍءكبرٍي ملنالرسالةمظنًَّة مسلمةيفاجلرحوالتعديل،ونرباًسا فها

العلم.يروممعرفةمنهجهيفهذا




 

 ك

 

ABSTRACT 
 

This Scintific Thesis contains the words of Maslamatu bin Qasim al-Andalusi (died: 353 H) in 

the (Jarhu wa Ta'adeel ) and I have based on the book: (Al Mu'ulim) of Ibn Khalafun, and the 

book: (Ikmaal Tahdheebul kamal) of Muglataai, and the book: (Tahzeebu Tahzeeb) and 

(Lisanul Mizan) Both for Ibn Hajar, and the book: (trustworthy), not Ibn Qutlubuga, so I 

compiled the words of Muslimah sayings in the folds of these books, and I chose the words 

attributed to one of his books: (At Tareekh) and (As Silah) Compared to the words of other 

imams Al Jarhu wa Ta'adeel and modification, derived to mention what is likely to me in the 

case of narrator on In the light of the rules of the Al Jarhu wa Ta'adeel and the, and finally 

took the effort to achieve the methodology of Muslimah in the criticism of men through three 

axes: modification, defamation, and ignorance, ending with the results of the research that 

came to the letter became a case for a large part of the enormous scientific 

 



 

 ل

 

 محتوايتـ فهرس ال
أ..................................................................................العنوان
ج................................................................................البسملة
د.................................................................................االعتماد
ه................................................................................التحكيم

و....................................................................................إقرار
ONDECLARATI....................................................................ز

ح............................................................................حقوقالطبع
ط.........................................................................الشُّكروالتَّقدير
ي.........................................................................ملخَّصالبحث

ABSTRACT........................................................................ك
ل.........................................................................فهرساحملتوايت

1.................................................................................املقدمة
3..........................................................................مشكلةالبحث
3.........................................................................أهدافالبحث
4............................................................................أمهيةالبحث

5.......................................................................الدراساتالسابقة
7...........................................................................هيكلالبحث
8...........................................................................منهجالبحث

13................................................................................التمهيد

13......................................قاسمالأواًل:نبذةخمتصرةعنعصراحلافظمسلمةبن

13.........................................................................احلالةالسياسية

15.......................................................................احلالةاالجتماعية

16...........................................................................احلالةالعلمية

17............................................قاسمالاثنًيا:دراسةشخصيةاحلافظمسلمةبن



 

 م

 

17.........................................................بتهوكنيتهومولدهامسهونسبهونس

18....................................................................رحالتهوآاثرهالعلمية

20................................................................................شيوخه

21...............................................................................تالميذه

22..................................................................................وفاته

22................والتعديلوبيانمنزلتهيفاجلرحقاسم،الاثلثًا:دراسةأقوالاألئمةيفمسلمةبن

22..................................مدعلىأقوالهيفاجلرحوالتعديلأقوالمنطعنفيهومليعت

23....................................مدعلىأقوالهيفاجلرحوالتعديلأقوالمنأثىنعليهواعت

24..............................................................دراسةالقولنيوبيانالراجح

28....................................الفصلاألول:املعدَّلونعندمسلمةومنهجهيفتعديلهم

28..........................املبحثاألول:املعدَّلونعندمسلمةومقارنةحكمهبغريهمنالنقاد

269.................................................ثالثاين:منهجمسلمةيفالتعديلاملبح

285..................................نهجهيفجرحهمروحونعندمسلمةومالفصلالثاين:اجمل

285.......................مةومقارنةحكمهبغريهمنالنقاداملبحثاألول:اجملروحونعندمسل

321................................................تَّجريحالثاين:منهجمسلمةيفالاملبحث

333.................................الفصلالثالث:اجملهولونعندمسلمةومنهجهيفجتهيلهم

333........................املبحثاألول:اجملهولونعندمسلمةومقارنةحكمهبغريهمنالنقاد

349................................................ثالثاين:منهجمسلمةيفالتجهيلاملبح

356...............................................................................اخلامتة

356....................................................................أهمنتائجالبحث

357...........................................................................التوصيات

359......................................................................الفهارسالعلمية

360.................................................................ثبتاملصادرواملراجع



 

1 
 

 ھ     ھ  ھ   ھ
 المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من 
له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له،  يهده الله فال مضلَّ 

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
 .(1)ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ ژ
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ ژ

 .(2)ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ ٹ   ٹ   ٹ
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ ژ

 .(3)ژ ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ ۋ
 أما بعد:

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ژ كتابها الذيبحفظ   تكفَّلمن أعظم نعم الله على هذه األمة، أْن  فإنَّ 

ظ لها سنَّة نبيِّّها؛ وحفِّ ، (5)ژڱ  ڱ   ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ژفقال سبحانه:  (4)ژ ڳ  ڳ    ڱ   ڱ
فهيَّأ لها حّفاظًا عارفين، وجهابذة عالمين، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال 
المبطلين، وتأويل الجاهلين، فتنوَّعوا في تصنيفها، وتفنَّنوا في تدوينها، على أنحاء كثيرة، وضروب 

 .(1)من إضاعتها عديدة، حرًصا على حفظها، وخوفًا
، رسول الله وإنَّ من أهمِّّ وسائل حفظ السنة النبويّة لهذه األمة؛ عناية علمائها بأسانيد أحاديث 

 .(7)«ين، ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاءاإلسناد من الدِّ »فلله درُّ ابن المبارك حين قال: 

                                 
 .122ة: سورة آل عمران، اآلي 1))
 .1سورة النساء، اآلية:  2))
 .71-72سورة األحزاب، اآلية:  3))
 .42سورة فصلت، اآلية:  4))
 .2سورة الحجر، اآلية:  5))
 (.1/147) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، ( انظر: 1)
 (.1/15) ، د.ط،مسلمصحيح  مقدمة مسلم، (7)
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ما  إلى معرفةالوسيلة  لعلمهم بأنهاتون، كعنايتهم بالم  القرن األولوقد ُعني العلماء باألسانيد منذ 
ولخطورة هذا األمر لم يتكلَّم الرواة، يجدوا بدًّا من أن يتكلَّموا في  فلم، ثبَت مما لم يثبت من األحاديث

فيمن  طعنوافئٌة قليلٌة من أهل العلم، فعدَّلوا َمن هو أهٌل لذلك، و  للكالمجميع العلماء، بل تصّدى  مفيه
 صيانًة للسنة وحفظًا لها.، شبهة وهوىب، ال بعلٍم وبصيرةٍ  هذا وذاك لُّ يستحق الجرح، وك

كان لعِّلم الجرح والتعديل و ؛ وإن من مظاهر تلك العناية مصنفاتهم في علم الرجال عموًما
، ولم تأخذهم في الله لومة الئم، فألّفوا كتًبا في نصًحا لألمةحظٌّ وافر؛ فانبرى له الجهابذة النقاد 

، الثقات والضعفاء في مصنٍَّف واحدٍ في الضعفاء والمتروكين، وآخرون جمعوا بين  كتًباالثقات، و 
قاسم األندلسي المتوفى سنة الأبو القاسم مسلمة بن  له اليد الطولى في هذا البابوكان ممن 

هـ(، الَّذي "جمع تاريًخا في الرجال، شرَط فيه أْن ال يذكر إال من أغفله البخاري في 353)
 ، فجاء كتابه حافاًل لكثير من الرواة الذين قلَّ من تكلَّم فيهم من علماء الجرح والتعديل.(1)"تاريخه

، ووفرة المادة هذا العالم، وبُعد رحلته إلى أقطار العلوم، ولقائه بالحفاظ الكبار ولتقدُّم عصر
، شعرُت بأهمية ُم غيرهلم يرد فيهم كالالعلمية المنقولة عنه في الجرح والتعديل، وتتبُّعه جملًة ممن 

فق منهج وَ واستقراء مفردات أقواله، وجمعها في مكان واحد، فدراستها  ثروته العلمية،البحث عن 
 ،  .هذا العلم، بغية الوصول إلى معرفة منهجه في هذا الشأنغيره من أئمة  بأقوال مقارنةً علميٍّ

ما حمل اآلخرين على ومن المهم التنبيه على أنَّ بعض أهل العلم تكّلم في مسلمة، 
اإلعراض التَّام عن علمه، وفي مقابل هؤالء أئمٌة آخرون ُعنوا بتقريراته واحتجُّوا بها في الجرح 

 هذه الدراسة.تظهر أهمية والتعديل، وفي خضم هذا الخالف 
أحببت أن أبحث في  ونظًرا ألنَّي مطاَلٌب بإعداد رسالٍة علميٍَّة في مرحلة "الدكتوراه"؛

قاسم ال"أقوال الحافظ مسلمة بن  ال، فاخترُت هذا الموضوع الذي جاء بعنوان:هذا المج
جمًعا  ته(لَ و صِّ  )التاريخ هكتابهـ( في الجرح والتعديل من نصوص  353األندلسي )ت 

؛ لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه في تخصُّص علوم الحديث، واللَه تعالى أسأله ودراسًة"
ن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه، وال المعونة والتوفيق، وأ

 يجعله ملتبًسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

                                 
 (.1/35) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  (1)
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 مشكلة البحث:
قاسم في أواخر القرن الثّالث الهجري، وعاش جلَّ عمره في الشَّطر األوَّل الولد الحافظ مسلمة بن 
له رحلة مشهودة، لقي فيها أكابر المحدثين في ذاك العصر، كما كانت له  من القرن الرابع، وكانت

لَ  ته" وهو كتاب متخصٌص في الجرح في فن الحديث عدُة مصنفاٍت، من بينها: "التَّاريخ و صِّ
أنه في عداد الكتب المفقودة، ومع تقدِّم عصره وكثرة سماعه، وغزارة المادة والتعديل، كما 

كور، فإن تلك المادة العلمية لم تظفر بالجمع في مصنٍف واحد، كما العلمية في كتابه المذ 
أنها لم تحظ بدراسة علمّيٍة تُثبِّت مكانة مسلمة ومنهجه في علم الرجال، وال ريب أّن عالما 
مثله صنَّف في رواة الحديث، ونُقلْت عنه مئات األقوال في الرجال، حريٌّ بأْن يحظى 

ى الجوانب المتعّلقة بشخصيته، وبثروته العلميَّة الهائلة، وقد جاء بدراساٍت علميَّة تتناول شتَّ 
هذا البحث لُيروي غّلة المتعطِّّش، ويكشف الستر بين يدي المتطّلع لمعرفة شيٍء عن مسلمة، 
من خالل جمع نصوص كتابه المفقود، ودراستها وبيان منهجه في الجرح والتعديل، مستنًِّدا 

جهود هذا العالم، وليسدَّ هذا البحث فرجًة طالما بقيْت مكشوفًة على قواعد المحدثين؛ لتبُرز 
 على مرِّ القرون.
 أهداف البحث:

رسم أسباب نجاحه، ومن الزم ذلك قيام العامل ب وضوح أهداف العمل أحدُ  من المعلوم ضرورًة أنَّ 
فمن هذا ه، عمل من عدمالمعرفة إنجاز ؛ لتتسنَّى له التي يحدو إلى تحقيقها مالمح تلك األهداف

، ونصبو إلى إنجازها في الدراسة األمور التي نتطّلع إلى تحقيقها في هذه المنطلق يحسن بنا بيان
 :توضيحها في النقاط التاليةويمكن  هذا البحث،

الَعَلم الذي أغفله العديد من كتب  قاسم األندلسي،الإبراز شخصية الحافظ مسلمة بن  -1
لم ، وبُعد رحالته، و ، مع جاللة قدره، وُعمق معرفتهعنهالتراجم، وشحَّت البحوث والدراسات 

 بالد المغرب.في أكابر أهل العِّلم  وهو أحديحظ بدراسة علميٍة الئقٍة بمكانته العلمية، 
درجة من يعتمد قوله في  إلى للتحّقق من بلوغهمكانة الحافظ مسلمة في علم الرجال؛  إثبات -2

 ة وتطبيقية:، وذلك بطريقة نظريَّ الجرح والتعديل أم ال
وتحريرها، وترجيح الصواب منها،  مسلمة بجمع أقوال العلماء فيفأما من الناحية النظرية:  -

 إنصافه بكل وسيلة ممكنة.و  مستندة إلى قواعد المحدثين؛ على ضوء دراسة علمية
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بأقوال غيره من أئمة  افي الرجال، ومقارنته مسلمة وأما من الناحية التطبيقية: فبجمع أقوال -
 .، ودراستها وفق ضوابط الجرح والتعديللنقدا

حيث يعدُّ من أهم  قاسم،ال( للحافظ مسلمة بن تهلصِّ و كتاب )التاريخ بيان القيمة العلمية ل -3
المصادر األساسية للثروة العلمية التي خلَّفها مسلمة، ولتخصُّصهما وقوة ارتباطهما بعلم 

 .الحديث الذي ُعرف به مؤلِّفه
مئات  قاسم في نقد الرواة، وذلك بجمعالث العلميِّّ الغزير الَّذي خلَّفه مسلمة بن الحفاظ على التُّرا -4

 ها بالدراسة َوفق منهج وصفيٍّ مقارٍن.ؤ إيفاو واحٍد وتوثيقها،  مؤلَّفٍ في  هاألقوال المنقولة عن
قاسم في جرح الرواة وتعديلهم في كتابه الالكشف عن المنهج الذي سار عليه مسلمة بن  -5

 ، واإلشارة إلى تصنيفه بين أئمة النقد، من حيث التشّدد واالعتدال والتساهل."التاريخ"
 معزَّزٍة باألدلة، في الجوانب المدروسة في ثنايا البحث.عة؛ الوصول إلى نتائج علميَّة مقنِّ  -1
في الجرح والتعديل؛ وتأثير علماء الجرح والتعديل بأقوال مسلمة  بعض عناية مظاهر بيان -7

 ض ترجيحاتهم.اختياراته في بع
 ، وخدمُة علوم الحديث النبوي الشريف عامة.بزيادة علميةعلم الجرح والتعديل مكتبة  إثراءُ  -8

 أهمية البحث:
وال ريب فيه،  المتناَولَةالفوائد العلمية  يكتسب أهميَّته من خالليشرف كلُّ عمٍل علميٍّ بشرف متعلَّقه، و 

كما  الحديث النبوّي الشريف، أحد مصادر التشريع في اإلسالم، لتعلُّقه بعلم بالغةً  أهميةً  أنَّ لهذا البحث
 بشخصيٍة علميٍة ندرْت الدراسات عنه. أهميته أنه يسعى إلى التعريفمن أبرز مالمح أن 

 البحث: وجه أهميةأوفيما يلي مسرد بعض 

 .كالله بن المبار  أهمية التصنيف في علم الرجال عموًما؛ فاإلسناد من الدين، كما قال عبد -1
، وال ُيحكم بصحَّة إسناٍد أو ضعفه واةأنَّ علم الجرح والتعديل هو األساس في معرفة أحوال الر  -2

 إال بممارسة هذا العلم. هؤالء، وال يُعرف نقلتهإال من خالل النظر إلى 
من ضعيفه  ، فإذا كانْت معرفة صحيح حديث رسول الله (1)أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد -3

ى، فمن الواجب معرفة الطريق واجًبا؛ ليتعبَّد المسلم ربَّه على بصيرة وهدً مقصًدا شرعيًّا 

                                 
 (.54)، 1ط ،رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ديالسعانظر: 1) )
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 الموصلة إلى ذلك، وهو النظر في أحوال النقلة.
الهجري، الذي يعتبر العصر الذهبي لعلوم  قُرب زمن الحافظ مسلمة من القرن الثالث -4

شيوخ  بعض نم يرًاوقد تلقَّى مسلمة علًما غز  أئمة النقد، عاش فيه جهابذةُ  حيث، الحديث
أهميًة ، وهذا يزداد من قدر البحث، ويكسبه هـ(322القرن، كأبي جعفر العقيلي )ت  هذا

 بالغًة.
؛ فالظاهر أنَّه استفاد من صنيع البخاري في الجرح والتعديلفي  كتاب مسلمة متخصِّّصٌ  -5

ن غير الذين ذكرهم )التاريخ الكبير(، فأراد أْن يضاهيه في التصنيف، إال أنَّه اختار رواًة آخري
اًل لعمل اإلمام البخاري، (1)البخاري ولذا فإن مادة كتابه ؛ تفاديًا للتكرار، فيكون عمله مكمِّّ

 .باالهتمام ةجدير 
القيام من المناسب الحافظ مسلمة تعّرض لطعن بعض العلماء فيه، وحظي بثناء آخرين، ف أنَّ  -1

 حقِّّه.بدراسة تلك المقوالت المتعارضة، وتحرير الصواب في 
في شتى نصوًصا منثورًة  قاسمالللحافظ مسلمة بن جمع يأهمية أنه ا البحث مما يزيد هذ -7

 .المواضع، ويسّهل الوصول إليها لمن يروم ذلك
 الدراسات السابقة:

لته(  ،وآثاره العلميةقاسم البن  بعد بحٍث وتنقيٍب عن الحافظ مسلمة تبّين لي أن كتابه )التاريخ وصِّ
 .(2)في عداد المفقودات وفه ،قتنا الحاضرفي و  ال وجود له

من خالل البحث التي وقفت عليها العلمية المتعّلقة بثروته العلمية و  لدراساتأما بالنسبة ل
 :فيمكن عرضها فيما يلي

 نماذج مختارة. (قاسم األندلسي وجهوده في الجرح والتعديلالاإلمام مسلمة بن ) -1
 .للمؤلف أ. م. د. عدي جاسم حماد الجبوري

بحثها في ثالثين صفحة، وقد ُنشر هذا البحث في  وهذا البحث عبارة عن نماذج مختارة تمَّ 

                                 
 (.1/35) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، انظر:  (1)
َلُته فيما نعلم".  :-البن قطلوبغا "الثقات"محقِّّق  وهو- ( قال شادي بن محمد بن سالم2) ابن "ولم يصل إلينا هذا التاريخ وصِّ

 (.1/117) ،1ط ،ستةالثقات ممن لم يقع في الكتب الُقطُلوبغا، 
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 .(1)م2215، عام 5من رأى / كلية التربية سامراء، المجلد  مجلة سرّ 
 من ناحيتين:وبين البحث الذي أنا بصدده  شار إليهالبحث الم بين الجوهري الفرقو 

 إحدى المجالت. ه صاحبه ونشره فيحرٌّ، أعدَّ  عملٌ األولى: أن ذاك البحث إنما هو 
معايير الب بتقيُّدها -غالًبا-تتفوَّق في أنَّ الرسائل العلمية  ريبوال أما بحثي فهو رسالة علمية، 

 تستوي على سوقها. ة مراحل قبل أنْ بعدَّ  علمية، وتمرُّ ال
( 32فوقع في )صاحب ذاك البحث اختار نماذج يسيرة وتناولها في بحثه،  الثانية: أنَّ 

قوٍل منقوٍل عن مسلمة ومنسوٍب  حاولُت فيه استقصاء كلِّّ بخالف بحثي الذي  صفحة.
: المصادر التي استقيُت منها مادتي العلمية خمسًة وهي فبلغتلكتابه )التاريخ وصلته(، 

 )إكمال تهذيب الكمال( لمغلطاي.. و)المعلم بشيوخ البخاري ومسلم( البن خلفون
)الثقات ممن لم يقع في الكتب و البن حجر.كالهما )لسان الميزان(  و ()تهذيب التهذيبو

 الستة( البن قطلوبغا.
( صفحة، وهذا 352فيما يربو على ) ْت الدراسة( راويًا، فوقع211) في البحث وقد تناولتُ 

 غير المقدمات والفهارس المذيَّلة.
 .التهذيب البن حجر العسقالني(مسلمة بن القاسم وأقواله في الجرح والتعديل في كتاب تهذيب ) -2

 للطالب: محمود حامد جعفر.
تناول فيها الباحث  ،(2)وهي أطروحة دكتوراه في كلية العلوم اإلسالمية في الجامعة العراقية

أقوال مسلمة الواردة في كتاب )تهذيب التهذيب( البن حجر فقط، وقد تمَّت مناقشة 
هذه األطروحة لوجه ارتباطه الشديد بموضوع  ، وإنما ذكرتُ (3)م5/2/2212األطروحة بتاريخ 

 ليست دراسة سابقة لبحثي، بل هي متزامنة معه في آٍن واحٍد. ن كانت هيبحثي، وإ
، فقد تقيد الباحث في األطروحة فواضح من خالل عنوانهأما وجُه الفرق بينه وبين بحثي 

مسلمة الواردة في هذا وال دراساته في أق وهو )تهذيب التهذيب( فحسب، وحصر بكتاٍب واحدٍ 
 الكتاب، ولم يتطّرق إلى غيره.

                                 
 (.https//scholar.google.comنقلت هذه المعلومة من موقع )( 1)
 (www.aliraqia.edu.iqنقلُت هذه المعلومة من موقع جامعة العراق ) (2)
 م.22/4/2212يعني قبل أن تُناَقش رسالتي بشهرين وسبعة يوًما، علًما بأنَّ رسالتي تمْت مناقشتها بتاريخ ( 3)
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لكّني حاولُت فيه استقصاء كلِّّ قوٍل منقوٍل عن بكتاٍب واحٍد،  فيه تقّيدألم  بحثي فإنيأما 
 مسلمة ومنسوٍب لكتابه )التاريخ وصلته(، كما أسلفت قريًبا.

جوانب ذات صلة  احثومما تحسن اإلشارة إليها تلك الدراسة العلمية التي تناول فيها الب
من  الحقبة التاريخية تلكمسلمة، وما تتسم به بالد المغرب خالل  الفترة الزمنية التي شهدهاب

 :الناحية العلمية واالجتماعية والسياسية، وهو
، وقد استفدت منه في المباحث التمهيدية المتعلقة بالبيئة (1)عبد الله مدني كتورللد  بحثٌ  -3

قاسم وترعرع بين أكنافها، أما من ناحية لّب البحث فإنه غير السلمة بن التي ولد فيها م
المنحى الذي نحيُت، فإنَّ بحثه في جمع األحاديث للقاسم بن أصبغ، وبحثي في جمع 

 قاسم.الأقوال الجرح والتعديل لمسلمة بن 
 :هيكل البحث

 جعلُت هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة وفهارس علمية.
 وفيها:ة المقدم

 مشكلة البحث.

 أهداف البحث.
 أهمية البحث.

 الدراسات السابقة.
 هيكل البحث.
 منهج البحث.

 وفيه:التمهيد 
 ، وتحته:قاسمالعصر الحافظ مسلمة بن  أواًل: نبذة مختصرة عن

 الحالة السياسية.
 الحالة االجتماعية.

                                 
هـ ( في كتاب التمهيد البن عبد البر 342هـ ـ 247"أحاديث العبادات لقاسم بن أصبغ ) بعنوان: بحث رسالٌة علميٌة هذا ال 1))

كلية الحديث، في الجامعة بتقدَّم بها الدكتور عبد الله بن محمد مدني، في قسم علوم الحديث، ، جمعًا ودراسًة"
 هـ.1421عام  ،اإلسالمية بالمدينة المنورة
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 الحالة العلمية.
 وتحته: ،قاسمالراسة شخصية الحافظ مسلمة بن ثانًيا: د

 اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ومولده.
 رحالته وآثاره العلمية.

 شيوخه.
 تالميذه.

 وفاته.
 ، وتحته:وبيان منزلته في الجرح والتعديل قاسم،الثالثًا: دراسة أقوال األئمة في مسلمة بن 

 أقوال من طعن فيه ولم يعتمد على أقواله في الجرح والتعديل.
 على أقواله في الجرح والتعديل.أقوال من أثنى عليه واعتمد 
 دراسة القولين وبيان الراجح.

 المعدَّلون عند مسلمة ومنهجه في تعديلهم، وفيه مبحثان:الفصل األول: 
 المبحث األول: المعدَّلون عند مسلمة ومقارنة حكمه بغيره من النقاد.

 المبحث الثاني: منهج مسلمة في التعديل.
 سلمة ومنهجه في جرحهم، وفيه مبحثان:المجروحون عند مالفصل الثاني: 

 المبحث األول: المجروحون عند مسلمة ومقارنة حكمه بغيره من النقاد.
 المبحث الثاني: منهج مسلمة في التَّجريح.

 المجهولون عند مسلمة ومنهجه في تجهيلهم، وفيه مبحثان:الفصل الثالث: 
 ه من النقاد.المبحث األول: المجهولون عند مسلمة ومقارنة حكمه بغير 

 المبحث الثاني: منهج مسلمة في التجهيل.
 وفيها:الخاتمة 

 أهم نتائج البحث.
 التوصيات.

 وفيها: الفهارس
 ثبت المصادر والمراجع.
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 فهرس الرواة المدروسين في البحث.
 منهج البحث:

َل  ألقف إلى األهداف المحّددة، و  بهسلكُت في هذه البحث المنهج الوصفيَّ )االستقرائي(؛ ألصِّ
 فيما يلي: توضيحها، وقد سرُت فيه وفق عناصَر يُمكن الموجودةالبحث  حلول إشكاليةعلى 

جمع المادة ل، واتخذتها أصواًل متخصصة في رواة الحديث عمدُت إلى خمسة مصادر -1
(، تهلو صِّ  قاسم المنسوبة إلى كتابه )التاريخالالعلمية للبحث، واستقرأت فيها أقوال مسلمة بن 

 كلَّ قوٍل إلى مرجعه.ُت  لْ وأحَ 
)إكمال . و)المعلم بشيوخ البخاري ومسلم( البن خلفونوهذه المصادر الخمسة هي: 

)الثقات و البن حجر.كالهما )لسان الميزان(  و )تهذيب التهذيب(و تهذيب الكمال( لمغلطاي.
 ممن لم يقع في الكتب الستة( البن قطلوبغا.

المذكورة أني لم أقف على أقوال مسلمة  والسبب في االختصار على هذه الكتب الخمسة
في الجرح والتعديل فيما عداها، وما جاء في غيرها فإنه ال مدخل له في هذا البحث، فقد يرد ذكر 
مسلمة في بعض المصنفات عرًضا، وتارًة يُنسب له قوٌل في غير الجرح والتعديل، أو يأتي ذكره في 

 رواته، ونحو ذلك.سياق إسناٍد ما، أو عند ذكر حديث كان أحَد 
على حروف  -في كل مبحث-الرواة المندرجين في حدود البحث، ورتَّبُتهم  جميعذكرُت  -2

 المعجم، ووضعت كّل راٍو بموضعه المناسب وفق تقسيمات البحث.
اسم الراوي المدروس، إن كان بداية  ، وجعلتها في)تهذيب الكمال(الحافظ المزي في رموز  نقلتُ  -3

 ب الستة، ومن لم يكن منهم تركتُه دون رمز، وتفسير تلك الرموز هي:أحد رجال أصحاب الكت
(: ما اتفق عليه أصحاب السنن 4) )ع(: ما اتفق عليه الجماعة الستة في الكتب الستة." -

)خت(: ما استشهد به في . )خ(: ما أخرجه البخاري في الصحيح األربعة في سننهم األربعة.
)ي(: ما أخرجه في كتاب  تاب القراءة خلف اإلمام.)ز(: ما أخرجه في ك الصحيح تعليقا.

)عخ(: ما أخرجه في كتاب أفعال  )بخ(: ما أخرجه في كتاب األدب. رفع الدين في الصالة.
 العباد.

 )مق(: ما أخرجه في مقدمة كتابه. )م(: ما أخرجه مسلم في الصحيح. -
)قد(: ما  المراسيل.)مد(: ما أخرجه في كتاب  )د(: ما أخرجه أبو داود في كتاب السنن. -
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)ف(:  )خد(: ما أخرجه في كتاب الناسخ والمنسوخ. أخرجه في كتاب الرد على أهل القدر.
)صد(: ما أخرجه في  ما أخرجه في كتاب التفرد، وهو ما تفرَّد به أهل األمصار من السنن.

بن  )ل(: ما أخرجه في كتاب المسائل التي سأل عنها أبا عبد الله أحمد فضائل األنصار.
 )كد(: ما أخرجه في مسند حديث مالك بن أنس. محمد بن حنبل.

 )تم( ما أخرجه في كتاب الشمائل. )ت(: ما أخرجه الترمذي في الجامع. -
 )سي(: ما أخرجه في كتاب عمل يوم وليلة. )س(: ما أخرجه النسائي في كتاب السنن. -

)عس(: ما  .)ص(: ما أخرجه في كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 )كن(: ما أخرجه في مسند حديث مالك بن أنس. .أخرجه في مسند علي 

 .(1)")فق(: ما أخرجه في كتاب التفسير )ق(: ما أخرجه ابن ماجة القزويني في كتاب السنن. -
، وذلك بذكر اسمه، ونسبه، ونسبته، الراوي بدأُت بالتعريف الموجز عنعند دراسة الرواة  -4

 باالختصار. ذكرتهمنها  خالف في شيءٍ  مةثوكنيته، وإذا كان 
نقلُته  ة قوله، فإن اتَّفقت المراجع على صياغأواًل  بعد التعريف بالراوي نقلُت فيه قول مسلمة -5

 .موثَّقةً  أثبتُّهافي بعضها  ووثَّقته، وإذا وجدُت زيادةً 
ى الكالم، إذا اختلفت المراجع في صياغة قول مسلمة في راٍو ولم يترتب عليها أثٌر في معن -1

 ذكرُت أحد الصيغ وأشرُت إلى البقية.
إذا اختلفت المراجع في صياغة قول مسلمة، وترّتب على ذلك الخالف أثٌر في الحكم على  -7

ألقوال عند ورود االراوي، فإني أسوق تلك األلفاظ المختلفة، وأستخدم ضوابط المحدثين 
 المختلفة الصادرة عن إمام واحٍد في راٍو معّيٍن.

ان الراوي متـََّفًقا على توثيقه، أو ترّجح توثيقه من وجوٍه ظاهرة جدًّا، ذكرُت قول مسلمة، إذا ك -8
وأضفت إليه أقوال أئمة النقد ال سّيما المتقّدمين، ولم أُطِّلِّ الكالم فيه، واستأنسُت بقول ابن 

 حجر في كتابه: )تقريب التهذيب( إن كان الراوي فيه.
ضعفه، أو كان ضعفه مشهورًا عند النُّقاد، ذكرُت قول مسلمة، إذا كان الراوي متـََّفًقا على  -2

وأضفت إليه أقوال أئمة النقد ال سّيما المتقّدمين، ولم أُطِّلِّ الكالم فيه، واستأنسُت بقول ابن 
 حجر في كتابه: )تقريب التهذيب( إن كان الراوي فيه.

                                 
 (.142/ 1، )1ط ،تهذيب الكمالي، المز 1) )
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ول مسلمة، ثم أسوق أقوال غيره من إذا كان الراوي مختَلًفا فيه اختالفًا مؤثِّّرًا فإني أبتدئ بق -12
 العلماء وأدرسها، وأختم الكالم بذكر ما ترجَّح عندي في حال الراوي.

 إذا لم أقف على قوٍل آخر في الراوي غير قول مسلمة، اكتفيُت بنقل قوله والتعليق عليه. -11
ي إذا تكّلم أحد النقاد في راٍو وأشار إلى حديث له، فإني أقوم بتخريج ذلك الحديث ف -12

 الحاشية.
إذا أشار أحد النقاد إلى شيٍء من مناكير الراوي فإني أتتّبع الكتب، وأذكر جميع ما وقفت  -13

 عليه من تلك المناكير إن كانت يسيرة، وإن كانت كثيرة اكتفيت ببعضها.
درسُت منهج مسلمة في نقد الرجال كما تقتضيه طبيعة البحث، وحّررُت القول في ذلك  -14

 م البحث، ثم ختمت الدراسة ببيان منهجه من حيث العموم.تحت كل قسٍم من أقسا
صة قمُت بجمع -15 في رواة الحديث، ككتب الجرح  المادة العلمية للبحث من الكتب المتخصِّّ

 والتعديل، وكتب البلدان، وكتب ضبط األسماء والكنى واأللقاب ونحوها.
ن لإلمام كتاٌب وّثقُت أقوال أئمة الجرح والتعديل من المصادر األصلية، فإذا كا وثَّقتُ  -11

قوله من كتابه، وإْن لم يكن له كتاُب أو تعّذر الوقوف على قوله في كتابه وثَّقُت قوله من 
 أقدم مصدر نـََقل عنه.

، تهاسهولوضوح العبارة و  ا في ذلكالوسع في كتابة البحث وفق األسلوب العربي، مراعيً  بذلتُ  -17
 بعالمات الترقيم ومناسباتها المعتبرة. زاموااللتقواعد اإلمالء المعاصرة، مع العناية ب

الحاشية  جعلتُ ا، و ا وثيقً لب البحث للمادة العلمية المرتبطة بموضوعه ارتباطً صُ  جعلتُ  -18
 أو التعريف بمصطلح.، كتوثيق معلومةلتدوين ما سوى ذلك،  

 .األلفاظ الغريبة شرحتُ و  ،بضبط الكلمات المشكلةُعنيُت  -12
 .بالرسم العثماني، مع بيان سورها وأرقامها ة في البحثالوارد اآليات القرآنية كتبتُ  -22
 عزوُت األحاديث الواردة في هذا البحث إلى مصادرها األصلية. -21
 ختمت البحث بذكر أهم النتائج التي وصلُت إليها، مع توصيات الباحث. -22
 ذيَّلُت البحث بثبت المصادر والمراجع، ورتّبُته على حروف المعجم. -23
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 ـدالتـمـهـيــ

 وفيـه:

 قاسم.الأواًل: نبذة مختصرة عن عصر الحافظ مسلمة بن 
 قاسم.الثانًيا: دراسة شخصية الحافظ مسلمة بن 
 قاسم، وبيان منزلته في الجرح والتعديل.الثالثًا: دراسة أقوال األئمة في مسلمة بن 
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 التمهيد
 قاسمال: نبذة مختصرة عن عصر الحافظ مسلمة بن أواًل 

 :ةالحالة السياسي
قاسم في عصري اإلمارة والخالفة بأندلس، فأدرك بضع سنين من اللقد عاش الحافظ مسلمة بن 

عصر اإلمارة، وعاش جّل عمره في عصر الخالفة، وسأبيِّّن في هذا المطلب نبذة مختصرة عن أبرز 
 المعالم السياسية في عصره.

 :عصر اإلمارة -9
هرب  أول أمراء بني أمية باألندلس،بن مروان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك كان 

حارب يوسف ف ،هـ(138) العباس، ولم يزل مستتراً إلى أن دخل األندلس سنة دولة بنى لما ظهرتْ 
بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري الوالي على األندلس فهزمه، واستولى عبد 

فاتصلت واليته إلى أن مات سنة اثنتين وسبعين ، ذكورالرحمن على قرطبة يوم األضحى من العام الم
 .(1)ومائة

ثم توارث أبناؤه على الحكم من بعده، وكانت هذه الحقبة الزمنية تسّمى: "عصر اإلمارة"، 
التي تعاقب خاللها على الحكم سبعُة أمراء، كان آخرهم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 

س(، وقد شهد مسلمة بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن )ا قاسم الثلث األخير من اللجّد المؤسِّّ
. وقد نال هذا األمير ثناء جمٍع من الكتَّاب عن تاريخ (2)سنوات حكم األمير عبد الله بن محمد

 .(4)ابن أبي نصر الحميدي، و (3)أندلس، مثل ابن عبد ربّه
مد ولد الحافظ مسلمة بن من عهد األمير عبد الله بن مح -تقريًبا-وفي غرة الثلث األخير 

قاسم، وذلك سنة ثالٍث وتسعين ومائتين، حيث لم يبق من سنوات حكم هذا األمير سوى ثمان ال

                                 
 (.8) د.ط،، جذوة المقتبسابن أبي نصر، انظر:  1))
 (.52/ 1) ،1ط ،نظم حكم األمويين، سالم بن عبد الله الخلفانظر: 2) )
 (.238/ 5) ،1ط ،العقد الفريد ابن عبد ربه،انظر: 3) )
 (.12) د.ط،، جذوة المقتبسابن أبي نصر، انظر: 4) )
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. وكان موته نهاية (1)هـ(، بعد أن حكم البالد خمًسا وعشرين سنةً 322سنوات، وبعدها توفي عام )
 .(2)عصر اإلمارة، الذي امتّد أكثر من قرٍن ونصف القرن

 
 :فةعصر الخال -8

، وكان أول (3)هـ(322وتمتّد هذه الحقبة من أول خالفة األمير عبد الرحمن بن محمد الناصر سنة )
تسمَّى بأمير المؤمنين، وتلقَّب بالناصر لدين الله، وذلك في آخر السنة السابعة عشر من واليته،  من

، وكان عصره عصَر (4)نحينما بلغه ضعف الخالفة بالعراق في أيام المقتدر، وظهور الشيعة بالقيروا
عظمة ورخاء ومجٍد، وفي مقدمة كبرى إنجازاته إنشاء مدينة الزهراء أعظم قواعد األندلس 

 .(5)الملوكية
، ومات سنة (1)وقد اّتصلت والية هذا األمير ومكث في الحكم ما يقارب نصف قرنٍ 

 .(7)هـ(، ولم يبلغ أحٌد من بني أمية من الوالية مّدته فيها352)
ُحكَم األندلس بعده ابُنه الَحكم بن عبد الرحمن، ويلقب بالمستنصر بالله، وكان ثم ولي 

حسن السيرة، جامًعا للعلوم، محبًّا لها، مكرًما ألهلها، وجمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمعه 
 .(8)أحٌد من الملوك قبله هنالك

 .(2)مائة واليته إلى أْن مات في صفر سنة ستٍّ وستِّّين وثالث وقد امتّدتْ 
 ثالثة أمراء: أيام شهدفتبيَّن من خالل هذا العرض الموجز أن مسلمة 

األمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن: حيث كانت والدته في الثلث األخير من  -1

                                 
 .(14/ 1) ،2ط ،تاريخ علماء األندلسالفرضي، ابن انظر:  1))
 (.52/ 1) ،1ط ،نظم حكم األمويين، سالم بن عبد الله الخلفانظر: 2) )
 (.232/ 5) ،1ط ،العقد الفريد ابن عبد ربه،انظر: 3) )
 (. 284/ 1) ،2ط ،ديوان المبتدأ والخبرابن خلدون، و . مصدر سابقابن عبد ربه، انظر:  4))
 (.435/ 1) د.ط،، دولة اإلسالم في األندلسعبد الله عنان، محمد انظر:  5))
 (.72) د.ط، الحياة العلمية في عصر الخالفة في األندلس،سعد عبد الله البشري، انظر:  1))
 (.17)د.ط،  ،بغية الملتمسأحمد بن يحيى الضبي، (. و 13-12) د.ط،، جذوة المقتبسابن أبي نصر، انظر:  7))
 (.127/ 1) ،2ط ،الحلة السيراء ابن األبار،. و مصدر سابقر، ابن أبي نصانظر:  8))
 (.11) مصدر سابق،ابن أبي نصر، انظر:  2))
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حكمه، فشهد السنوات الثمانية األخيرة من حكمه، ويمكن تحديد هذه الفترة بأنها كانت بداية 
 ية.عمر مسلمة، ونشأته العلم

الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر: حيث عاش مسلمة جّل حياته في عصر هذا  -2
األمير، فقد مكث خمسين سنة في الحكم، وكانت هذه فترة جوهرية لحياة مسلمة، كما كانت فترة 

 نضوجه العلمية، ورحالته العديدة في شتى البلدان.
ة من فترة حكمه ثالث الخليفة الحكم بن عبد الرحمن المستنصر: وقد شهد مسلم -3

 .-رحمه الله- فتوفِّّيسنوات فقط 
وكانت بالد األندلس في تلك العصور تحكمها أنظمة وسياسات في شؤون إدارة الدولة، 
من حيث الوزارة، والكتابة، والخراج، والقضاء، وخطة الشرطة، والحسبة، وخطة الطواف بالليل، 

 .(1)وخطة الصالة والخطبة
 :الحالة االجتماعية

يتمحور الحديث في هذا المطلب عن عدة أمور، منها: القبائل التي كانت تقطن في بالد 
كر حال ف التي يمارسونها، وذِّ رَ األندلس، وكذا البيئة األرضية التي كانوا يعيشونها، والصناعات والحِّ 

 فئات المجتمع في أزيائهم، وغير ذلك مما له صلة مباشرة بحياتهم االجتماعية.
واألجناس التي كانت تقطن في بالد أندلس: فقد "كان أهل األندلس يؤلّفون  أما القبائل

وبعضهم أخالطًا من السكان؛ بعضهم عرب، وبعضهم بربر، وبعضهم صقالبة، وبعضهم مولدون، 
 .(3)، وكان سكناهم حسب الرغبة، وطبيعة األرض التي اعتادوا عليها(2)مستعربون أو يهود"

رفة في بالد أندلس، وكذا ثقافتهم في الحروب وآالتها، فقد وأما في جانب الصناعة والح
وصف ذلك ابن حزم بألفاظ وجيزة بليغة حيث قال: "إنَّ أهل األندلس صينيون في إتقان الصنائع 

 .(4)العملية، وإحكام المهن الصورية، تركيُّون في معاناة الحروب ومعالجة آالتها والنظر في مهماتها"
لس فالغالب عليهم ترك العمائم في شرق البالد، بخالف أهل غربها وأما أزياء أهل األند

                                 
 (.741-742/ 2) ،1ط ،نظم حكم األمويين، سالم بن عبد الله الخلفانظر تفاصيل هذه السياسات في:  1))
 (.223) ،1ط ،تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، وبخليل إبراهيم السامرائي؛ د. عبد الواحد ذنون؛ د. ناطق صالح مصل .د2) )
(. 422-412) مصدر السابق، د. خليل إبراهيم السامرائي؛ د. عبد الواحد ذنون طه؛ د. ناطق صالح مصلوب، انظر:3) )

 (.7/ 2) ،3ط ،البيان المغربابن عذاري، وانظر: 
 (.151/ 3) ،1ط ،نفح الطيبالتلمساني، 4) )
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الذين ال تكاد ترى فيهم قاضًيا وال فقيًها مشارًا إليه إال وهو بعمامة، وكثيرًا ما يتزيّا سالطينهم 
 .(1)وأجنادهم بزّي النصارى المجاورين لهم، وأكثر عوامهم من يمشي دون طيلسان

م ومروءتهم فهم "أشّد خلق الله اعتناًء بنظافة ما يلبسون وما وأما من حيث عنايتهم بمظاهره
 .(2)يفرشون، وغير ذلك مّما يتعّلق بهم"

 :الحالة العلمية
في ازدهار الحركة العلمية في األندلس، كما أّن عصر الخالفة األموية في األندلس يمثل  أثركان للخلفاء 

فكري، وال شك أنه كان لالستقرار السياسي واالجتماعي االنطالقة الواسعة في ميادين الحضارة والبناء ال
 .(3)واالقتصادي أثر واضح في انصراف الرعية نحو ميادين النشاط الحضاري بمختلف وجوهه

األمير عبد الله الذي ُولد مسلمة في أيامه، كان أندلس زاخرًا بالعلوم، ومما يدل  عهدففي 
فقد ذكر أنه درس القرآن وشّتى فنون العلم منذ أيام على ذلك ما ورد في ترجمة ابنه عبد الرحمن، 

 ، فهذا دليٌل على تهّيؤ البيئة العلمية التي عاش فيها بداية عمره.(4)صغره
أما األندلس في عهد األمير عبد الرحمن الناصر: فقد كان أرًضا خصبًة لجميع فنون 

طفل لم يجاوز العاشرة،  العلم، ويرجع ذلك إلى الخليفة نفسه، فقد درس القرآن والسنة وهو
 .(5)وبرع في النحو والشعر والتاريخ

وكان الهتمام األمير عبد الرحمن بالعلم، وعنايته به أن اندفع إلى جمع الكتب والعمل على 
 .(1)حيازتها، ويُنسب إليه تأسيسه نواة المكتبة التي ازدهرْت في عهد ابنه الَحَكم المستنصر

أعظم خلفاء األندلس علًما وأدبًا، فقد   -بدون مبالغة-يُعدُّ وأما الَحَكم المستنصر: فإنه 
كان له عناية واهتمام بالغين بكّل ما له صلة بالعلم والمعرفة، وأكسبه ذلك علًما واسًعا، وإدراًكا 

. ولم ُيسمع في (7)سليما لقضايا العلم، حتى أصبحت أراؤه في ميدان العلم حجة لدى العلماء

                                 
 ( باختصار.223-222/ 1) مصدر سابق،، التلمسانيانظر: 1) )
 (.224-223/ 1) ،1ط ،نفح الطيبالتلمساني، 2) )
 (.11) د.ط، الحياة العلمية في عصر الخالفة في األندلس،سعد عبد الله البشري، انظر: 3) )
 (.373/ 1) د.ط،، دولة اإلسالم في األندلسمحمد عبد الله عنان، انظر: 4) )
 مصدر سابق.عنان،  محمد عبد اللهانظر:  5))
 مصدر سابق.محمد عبد الله عنان، انظر:  1))
 (.71) د.ط، الحياة العلمية في عصر الخالفة في األندلس،سعد عبد الله البشري، انظر:  7))



 

17 
 

 .(1)بلغ الَحكم في اقتناء الكتب والدواوين وإيثارها والتهمم بهااإلسالم بخليفة بلغ م
أنهم   -رحمه الله-وأما المذهب الفقهي السائد في تلك البالد فقد ذكر القاضي عياض 

بعدما رحل إليه زياُد بن عبد  -رحمه الله-كانوا على رأي األوزاعي، ثم تحّولوا إلى مذهب مالٍك 
 .(2)بانوا للناس فضله واقتداء األئمة به، فُعرف حّقه وُدرس مذهبهالرحمن وغيره، وبعد عودتهم أ

، فمن المكتبات العامرة بشتى  (3)وقد كان أهل قرطبة "أشّد الناس اعتناء بخزائن الكتب"
 كتب الفنون العلمية:

 .(4)مكتبة الخليفة الَحَكم المستنصر -1
 مكتبة المنصور بن أبي عامر. -2
 .(5)رحمن بن فطيسمكتبة الوزير أبي المطرف عبد ال -3

قاسم عاش غرة عمره في أواخر عهد األمير عبد الوخالصة ما تقّدم: أن الحافظ مسلمة بن 
الرحمن الناصر، وثالث سنين من عهد ابنه الَحكم المستنصر،  وشهد جميع ُحكم الخليفة عبدالله، 

نفسه بالعلم، ومساندته وكان وضع الدولة في عصريهما متسًما بالنهوض العلمي، من حيث عناية الخليفة 
ألهله، إضافة إلى توفر المكتبات العلمية الغنية، كما كانت الرحالت العلمية في تلك العصور معلًما بارزًا 
لطالب العلم، ومظهرًا من مظاهر كمال العلماء، فخدْت به هّمته الُعليا إلى رحالت طغْت أقطار العلم في 

 اعدْت في بناء شخصيته العلمية، ونضوجه في المعرفة.تلك العصور، وال ريب أنَّ هذه األمور س
 قاسمالدراسة شخصية الحافظ مسلمة بن  ثانًيا:

 :ومولده وكنيته اسمه ونسبه ونسبته
 .(1)بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم (1)هو مسلمة بن القاسم

                                 
 (.221) مصدر سابق،سعد عبد الله البشري، انظر: 1) )
 (.27-21/ 1) ،1ط ،ترتيب المدارك وتقريب المسالكالقاضي عياض، انظر: 2) )
 (.413-412/ 1) ،1ط ،نفح الطيبالتلمساني،  3))
 (.221-222/ 1) ،2ط ،الحلة السيراء ابن األبار،انظر: 4) )
 وهذه المكتبة والتي قبلها(، 112) د.ط، الحياة العلمية في عصر الخالفة في األندلس،سعد عبد الله البشري، ( انظر: 5)

 .مسلمة يسيرًاتأّخرتا عن عصر 
، 1ط ،تاريخ اإلسالم(، والذهبي في 128/ 2) ،2ط ،تاريخ علماء األندلساسم أبيه عند ابن الفرضي في ( هكذا جاء 1)

 = .(112/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، (، و 28/ 21)
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، وال حاتمٌ وهو  غير واحٍد من العلماء، ولم أجد أحًدا زاد على جدِّه الثالث له هكذا ترجم
 اختلفوا في سياق َنسبه المذكور.

، (3)، المدينة المشهورة باألندلس، وإليها يُنسب(2)أما نِّْسبته: فهو من أهل قرطبة
 .(4)القاسمويكنى بأبي 

في المصادر التي ترجمْت له،  من نصَّ على سنة والدته أجدلم فإني  وأما تحديد والدته
ي نقاًل عّما قرأه بخطِّّ بعض أصحاب مسلمة أنه توفي سنة ويمكن االستئناس بما ذكره ابن الفرض

 .(5)ثالٍث وخمسين وثالث مائة، وهو ابن ستِّّين سنة
 .(1)وإلى هذا القول مال الذهبي أيًضا حيث قال: "أراه كان من أبناء الستِّّين"

 لم.فيستنبط من هذين النقلين أنَّ مولده كان سنة ثالٍث وتسعين ومائتين تقريًبا، والله أع
 :رحالته وآثاره العلمية

 رحالته -9
طاف مسلمة بن القاسم معاقل العلم في عصره، ودخل العديد من األمصار الشهيرة بالعلماء، قال 

 .(7)ابن حجر: "كانت له رحلٌة لقي فيها األكابر"
وقد سار في ذلك على دأب المحّدثين حيث بدأ السماع في بلده األندلس، فأخذ من 

                                 
( 11/ 8) ،1ط ،لسان الميزان، وابن حجر في (413)د.ط،  ،بغية الملتمسوجاء عند أحمد بن يحيى الضبي في  =

، وابن حجر في "إكمال تهذيب الكمال"، ومغلطاي في "المعلم"م، وبه يسّميه ابن خلفون في )مسلمة( بدون ألف وال
 له. "الثقات"، وابن قطلوبغا في "لسان الميزان"، و"تهذيب التهذيب"

 .السابقة( انظر: المصادر 1)
ا، وليس لها في المغرب شبيه في  ( قرطبة: قاعدة األندلس، وأمُّ مدائنها، وتقع وسط بالدها، وكانت سريرًا لملكها وقصبته2)

، محمد بن عبد الله بن عبد المنعمو (. 324/ 4) ،2ط ،معجم البلدانياقوت الحموي، كثرة األهل وسعة الرقعة. انظر: 
 (.153) ،2ط ،صفة جزيرة األندلس

الذهبي، (، و 28/ 21)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، و (، 128/ 2) ،2ط ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي، ( انظر: 3)
 (.112/ 11)، 3ط ،سير أعالم النبالء

 .السابقة( انظر: المصادر 4)
 (.132/ 2) ،2ط ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي، ( انظر: 5)
 (.112/ 11)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي،  (1)
 (.11/ 8) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  (7)
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ّلة علمائها وال محّدثين بها، ثم رحل إلى المشرق قبل العشرين، فسمع بالقيروان، وطرابلس، جِّ
، والقلزم، وجدة، ومكة، ودخل العراق فسمع بالبصرة، وكتب (1)وإقريطش، واإلسكندرية، ومصر

، وسيراف، والمدائن، ودخل اليمن فكتب عن (2)بواسٍط، وسمع بالرملة، واأليلة ومدينة بغداد
أيًضا، ثم انصرف إلى األندلس وقد جمع حديًثا كثيًرا، وكفَّ بصُره بعد جماعٍة، وكتب بالشام 

 .(3)قدومه من المشرق، وسمع الناُس منه كثيًرا
رجٌل صالح لقيته بقرطبة، وكان يلزم -قال أبو محمد بن حزم: أخبرني يحيى بن الهيثم 

قاسم ليلًة البن قال: نام مسلمة  -مجلس أحمد بن محمد بن الجسور، يحضر السماع عنده حسبة
في بيت المقدس وأبواب المسجد عليه مطبقة، فاستيقظ في الليل فرأى مع نفسه أسًدا عظيًما 
راعه، فسكن روعه وعاود نومه، فلما أصبح سأل معبِّّرًا عنه؟ فقال: ذاك جبريل، أما إنَّه سيكف 

 .(4)مي باألندلسبصرك، فبادِّْر إلى بلدك، قال: فكفَّت عينه الواحدة في البحر منصرفًا، وع
فتبّين مما مضى أّن مسلمة كان من أفذاذ علماء األندلس الّرحالين في طلب العلم، وال ريب 
أنَّ هذا شرٌف لم يوفَّق له كل عالٍم، بل كان من أكابر علماء المغرب من لم يرحل إلى بالد المشرق 

 قطُّ، فضاًل عن غيرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
 :ةآثاره العلمي -8

لقد خاض مسلمة غمار رحلٍة حافلٍة بالسماعات والكتابات، ولقاء الشيوخ والحّفاظ، ومذاكرة 
األصحاب واألقران، فعاد إلى األندلس بعد أن نال علًما غزيرًا، قال ابن الفرضي بعد حكاية رحلته 

، وقد كّرس (1)، ونحوه قال الذهبي أيًضا(5)الطويلة: "وانصرف إلى األندلس وقد جمع حديثا كثيرا"
جهده في التأليف أيًضا، فأخلف ثروًة عليمة سدَّْت ثغورًا في علوم الحديث، وال سّيما علم الرجال 

                                 
ثمائة، قال في ترجمة أحمد بن عيسى الكندي المعروف بابن الوشاء: "خرجنا ( كان مسلمة بمصر في حدود األربعين وثال1)

/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، وقد نيَّف على المَِّئة".  -يعني في حدود األربعين وثالثمائة-من مصر إلى األندلس 
571.) 

 (.7/247) ،1ط ،المصنفابن أبي شيبة،  جاء عند( وكان ببغداد في ربيع األول من سنة أربٍع وعشرين وثالثمائة، كما 2)
 (.132-128/ 2) ،2ط ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي، (. و 1/571، )1ط ،لسان الميزانابن حجر، ( انظر: 3)
 (.11/ 8) ،1ط ،مصدر سابقابن حجر،  (4)
 (.132/ 2) ،2ط ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي،  (5)
 (.112/ 11)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، ( انظر: 1)
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 .يعني فنَّ الحديث (1)قال ابن حجر: "وله تصانيف في الفنِّ"ولذا وتواريخ المحّدثين، 
 :(2)وفيما يلي ذكر عامة مصنفاته التي وصلت إليها من خالل البحث

 لته، وفي فلكه تدور هذه الرسالة.كبير وصِّ التاريخ ال -1
غار. -2  ما روى الكبار عن الصِّّ
 الخطُّ في التراب. -3
 كتاب الحروف. -4
 :شيوخه

لقد أكثر مسلمة لقاء الشيوخ، والكتابة والسماع منهم، وال غرو في ذلك، فقد كان رّحااًل إلى شّتى 
من سمات طالب العلم المجتهد، سمٌة  -وقتئذٍ -األصقاع لطلب العلم، وكثرُة المشايخ والسماعات 

، وقد أدرك مسلمة تلك الحقيقة، فلم (3)وخصوًصا طالب علم الحديث، فهي من دأب المحّدثين
 يأُل جهًدا في هذا الباب إال بذله.

 :(4)وسأقتصر في هذا المطلب على ذكر بعض شيوخه، مع بيان أماكن سماعه منهم
 ه باألندلس.سمع من :(1)هـ(342)المتوفى  (5)قاسم بن أصبغ -1
 سمع منه بالقيروان. :(7)هـ(321) المتوفى أحمد بن موسى المعروف بابن التمار -2
 سمع منه بمصر. :(1)هـ(321)المتوفى  أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي -3

                                 
 (.11/ 8) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  (1)
(، ما عدا كتاب الحروف، فقد 12/ 8) ،1ط ،لسان الميزان في ابن حجر، منقولة عن( جميع مصنَّفاته المذكورة 2)

ويظهر لي من خالل بحثي عن هذه  .ونسبه لمسلمة (427/ 3) ،1ط ،بيان الوهم واإليهامابن القطان في  ذكره
 كتب أنها مفقودة، والله أعلم.ال

تِّّين وجًها ما عقلناه"3)  (.524/ 2) د.ط، ،تدريب الراويالسيوطي،  .( قال أبو حاتم: "لو لم نكتب الحديث من سِّ
تاريخ ابن الفرضي، منقول من ابن الفرضي مختصرًا. انظر: فإنه  مسلمة منهم سماعالشيوخ وأماكن  ذكرته من من ( كلّ 4)

 أما تواريخ الوفيات فإنها موثَّقة لكلِّّ راٍو في محلِّّه. (.122-128/ 2) ،2ط ،علماء األندلس
( 17)د.ط،  ،بغية الملتمس( والقاسم بن أصبغ من أقرانه، وهما في طبقة واحدة، كما ذكره أبو جعفر الضبي في كتابه: 5)

 ، وفي أخذه عن أقرانه دليل على نبله وتواضعه.(413)
 .(474/ 15)، 3ط ،م النبالءسير أعالانظر: الذهبي،  (1)
 .(522/ 7)، 1ط ،تاريخ اإلسالمنظر: الذهبي، ا (7)



 

21 
 

 سمع منه بمكة. :(2)(هـ322)المتوفى  أبو جعفر العقيلي -4
 سمع منه بالبصرة. :(3)محمد بن علي الزعفراني -5
كتب عنه   :(4)(هـ324المتوفى ) ، أبو الحسن الواسطيه بن مبشرعلي بن عبد الل -1

 بواسط.
 سمع منه بمدينة بغداد. :(5)(هـ332المتوفى ) الحسين بن إسماعيل القاضي المحاملي -7
 سمع منه بسيراف. :(1)نزيل سيراف جعفر بن محمد بن الحسن األصبهاني -8
 ه باليمن.سمع من :(7)هارون بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمن -2

 سمع منه بالشام. :(8)عبد الرحمن بن أبي قرصافة -12
 :تالميذه

سمع الكثيرون من مسلمة، وهذا أمٌر جدير برّحاٍل مثله، طاف البالد وشافه الحّفاظ، ثم عاد إلى 
، ومع هذا فإنَّ المترجمين له (2)بلده، وقد شهد له ذلك ابن الفرضي فقال: "وسمع الناُس منه كثيرًا"

لم يتطرّقوا لذكر تالميذه، فبذلُت الجهد للوقوف على بعضهم بتتبُّع  -بحثي واّطالعيعلى حسب -
 كتب الرواية التي وردت فيها أحاديث مسلمة، فمن هؤالء:

 .(12)محمد بن أشعث األموي -1
 .(1)هـ(321المتوفى ) (11)أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي -2

                                 
 .(522/ 7) ،3ط سير أعالم النبالء،نظر: الذهبي، ا (1) =
 .(418/ 7، )1طتاريخ اإلسالم، انظر: الذهبي،  (2)
 . (328/ 7، )1طسالم، تاريخ اإل، والذهبي، (125/ 4) ،1ط ،تاريخ بغدادلم أقف على سنة وفاته. انظر: الخطيب،  (3)
 .(428/ 7) مصدر سابقانظر: الذهبي،  (4)
 .(582/ 7)مصدر سابق انظر: الذهبي،  (5)
 .(745/ 7)، 1ط ،تاريخ اإلسالم، والذهبي، (227/ 1) ،1ط ،تاريخ أصبهانلم أقف على سنة وفاته. انظر: أبو نعيم،  (1)
 .(177/ 1) ،2ط ،زانلسان الميلم أقف على سنة وفاته. انظر: ابن حجر،  (7)
 (.122/ 2) ،2ط ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي، لم أقف على سنة وفاته. انظر:  (8)
 (.132-128/ 2) ،2ط ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي،  (2)
الرسالة  أبو عمرو الداني، ."وحدثنا محمد بن أشعث األموي، أن مسلمة بن القاسم حدَّثهم" جاء عند أبي عمرو الداني:( 12)

 ، ولم أقف على ترجمة محمد بن أشعث هذا.(232) ،1ط ،الوافية
 =جامع ابن عبد البر، (. و 248/ 22( و)144/ 24) د.ط، ،التمهيدابن عبد البر، ( روى عن مسلمة كثيرًا، انظر مثاًل: 11)
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 .(3)هـ(322المتوفى سنة ) (2)أحمد بن سعيد بن بشر -3
 .(5)هـ(382، توفي سنة )، والد الحافظ ابن عبد البر(4)عبد الله بن محمد بن عبد البر -4
 المتوفى (1)محمد بن سعيد بن محمد بن نبات، أبو عبد الله األموي القرطبي -5

 .(7)(هـ422)
 المقصود متحقٌِّّق به إن شاء الله.لعل فهذا ما توصَّل إليه جهد المقّل، و 

 :وفاته
سم منذ أواخر القرن الثالث الهجري إلى منتصف القرن الرابع الهجري حياًة عاش مسلمة بن القا

علمّية شاهدًة له بالجهد، فقد جعل قسطًا وافرًا من عمره في سبيل طلب العلم، وخدمة أحاديث 
، إلى أْن وافته المنية يوم االثنين، لثماٍن بقين من جمادى األولى، سنة ثالٍث وخمسين، الرسول 

 ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.(8)ين سنةوهو ابن ستِّّ 
 :قاسم، وبيان منزلته في الجرح والتعديلالدراسة أقوال األئمة في مسلمة بن  ثالثًا:

 :في الجرح والتعديل يعتمد على أقوالهأقوال من طعن فيه ولم 
من ناحية ضبطه، فاقتضت في عدالته، وآخرون تكّلموا فيه  وطعنوالقد نال البعض من مسلمة 

طبيعة البحث نقَل تلك األقوال، والوقوف عليها، والنظر في حقيقتها ومدى تأثيرها في مكانة 
 المؤلِّف، فمن تلك األقوال:

                                 
 (.24/ 1) ،1ط ،بيان العلم وفضله =
 .(712/ 8) ،1، طتاريخ اإلسالمانظر: الذهبي،  (1)
 (.21/ 22(، و)13/ 21(، و)112/ 22) د.ط، ،التمهيدابن عبد البر، ى عن مسلمة في عدَّة مواضع، انظر مثاًل: ( رو 2)
 .(712/ 8)، 1طتاريخ اإلسالم، انظر: الذهبي،  (3)
بخطِّّه: نا مسلمة  -رحمه الله-(: "وجدُت في كتاب أبي 428/ 1) ،1ط ،جامع بيان العلم وفضله( قال ابن عبد البر في 4)

 ".، ...بن القاسم، نا أبو سعيد بن األعرابي
 .(482/ 8)، 1طتاريخ اإلسالم، انظر: الذهبي،  (5)
ابن بشكوال، ( روى ابن بشكوال بإسناده إلى ابن نباٍت قال: أنا مسلمة بن القاسم قال: نا أبو علي اللؤلؤي ...". انظر: 1)

 (.225) ،1ط ،ريةاآلثار المروية في األطعمة السَّ 
 .(415/ 2) ، 1طتاريخ اإلسالم، ظر: الذهبي، ان (7)
 (.132/ 2) ،2ط ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي، ( انظر: 8)
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 .(1)قال ابن الفرضي: سمعُت من ينسبه إلى الكذب -1
وقال أيًضا: وسألُت محمد بن أحمد بن يحيى القاضي عنه؟ فقال لي: لم يكن كذابًا،  -2

 .(3)قال: وُحفظ عليه كالم سوء في التشبيه .(2)لكن كان ضعيف العقلو 
 .(4)وقال أبو جعفر المالقي في )تاريخه(: فيه نظر -3
 .(1). وقال أيًضا: لم يكن بثقةٍ (5)وقال الذهبي: ضعيفٌ  -4
وقال األلباني: "ومسلمة هذا نفسه ضعيٌف، فال قيمة لتوثيقه، وال سيما مع مخالفته  -5

 .(7)ومنهم النسائي" -المقدام بن داودالمضّعفين للراوي  يعني-للمضعفين له 
وبعضها  ةفهذه األقوال طعٌن في مسلمة، وهي مختلفة المعاني والدالالت، وبعضها خفيف

بال ريٍب، لكْن قبل مناقشتها يجدر بنا أن ننظر إلى ما ورد عن  عليه تعلى الرواي إذا ثبت يةٌ قاض
 د الرجال.غير هؤالء ممن ألقوالهم وزٌن في نق

 :الجرح والتعديلواعتمد على أقواله في أقوال من أثنى عليه 
ال يمكن إنصاف حكٍم على شخٍص مختَلٍف في شأنه دون النظر إلى طرفي الخالف الحاصل فيه، 

 ولذا كان من الالزم ذكر مواقف العلماء الذين احتّجوا بأقوال مسلمة، فمن ذلك:
ما نسبه إلى التَّشبيه إال من عاداه، وله تصانيف  قال ابن حجر: "هذا رجٌل كبير القدر، -1

 .(8)في الفن، وكانت له رحلة لقي فيها األكابر"
: (2)وبناًء على قوله عمد إلى أحكام مسلمة في الرجال، ولذا قال في محمد بن يزيد الحنفي

ّن ابن حجر "ثقة" وعمدته فيه قول مسلمة؛ ألن المزّي أورده ولم ينقل فيه جرح أحد وال تعديله، لك
 لما ذكره في )تهذيب التهذيب( ذكر فيه توثيق مسلمة، وبناًء عليه وثَّقه في )التقريب(.

                                 
 مصدر سابق.ابن الفرضي، ( 1)
 مصدر سابق.ابن الفرضي، ( 2)
 (.13/ 8)، 1ط ،تاريخ اإلسالمو (، 112/ 11) ،3ط ،سير أعالم النبالء( هذه الزيادة ذكرها الذهبي في 3)
 (.35/ 1) ،1ط ،لسان الميزانحجر، ابن  (4)
 (.158/ 2) د.ط، ،المغني في الضعفاء(. و112/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي،  (5)
 (.112/ 11)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي،  (1)
 (.421/ 11) ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني،  (7)
 .(11/ 8) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  (8)
 (.123( انظر: )الترجمة 2)
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صنيع ابن خلفون ومغلطاي وابن قطلوبغا دالٌّ على اعتبار أقوال مسلمة في الجرح  -2
 والتعديل، فقد نقلوا عنه المئات من األحكام، كغيره من أئمة هذا الشأن.

حدُّه أن يُقبل  -قدرا ءكل شيل وقد جعل الله- قاسمالمة بن وأما مسل قال المعلمي: -3
منه توثيق من لم يجرحه من هو أجل منه ونحو ذلك، فأما أن يعارض بقوله نصوص جمهور األئمة 

 .(1)فهذا يقوله عاقل؟!
 :وبيان الراجحدراسة القولين 

 تلّخصت من أقوال المتكلِّّمين في مسلمة ثالثة أمور:
 لى الكذب.أنه ُنسب إ أواًل:
 أنه ُوصف بضعف العقل. ثانًيا:
 أنه ُحفظ عليه كالم سوء في التشبيه. ثالثًا:

  أما نسبته إلى الكذب فإن الكذب خلٌق شنيٌع جدَّا ال سيَّما عند المحدِّثين، فقد بالغ فيه
فلم يقبل حديث الراوي المعروف به ولو تاب؛ تغليظًا لما ينشأ عن صنيعه من مفسدٍة  (2)بعضهم

 ، ويكون ذلك إذا ثبت وصف الراوي به، وهو مناط البحث هنا.(3)يمةٍ عظ
 والذي يظهر في شأن مسلمة أنَّ وصفه بالكذب مجّرد تهمة ال حقيقة فيه ألمرين:

األول: جهالة ناسبه إلى الكذب، فالقول الذي ال يُعرف قائله موقوٌف فيه، ال سّيما إذا كان 
 ل، فألْن يُردَّ مثل ذلك القول أولى من أن يُقبل.طعًنا في إمام من أئمة الجرح والتعدي

الثاني: يردُّ على هذه التهمة أيًضا بقولي ابن مفرج وابن حزم، أما ابن مفرجٍّ فقد نفى الكذب 
عن مسلمة فقال: "لم يكن كذابًا، ولكن كان ضعيف العقل"، وأما ابن حزم فقد بّين سبب اتِّهامه 

 .(4)األندلس يتحاملون عليه وربما كذبوه"بهذا الوصف حيث قال: "وكان قوم ب
فلله درُّ هذين العالمين حين دافعا عن عرض َعلٍم من أعالم المحدثين، وهذان األمران  

 كافيان لدرء تهمة الكذب الذي ذُكر به الحافظ مسلمة وهو منه بَراء.

                                 
 (. 171/ 2) ،2ط ،التنكيلالمعلمي، ( انظر: 1)
 (.75/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، ( ممن اشتهر عنه هذا القول الحميدي وأحمد. انظر: 2)
 مصدر سابق.السخاوي، ( 3)
 (.11/ 8) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  (4)
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 وعليه فإن هذه التهمة مردودٌة من كل الوجوه، وال تصح بحاٍل من األحوال.
 وإن بان وضوح معناها إال -تهمته بضعف العقل كما قال ابن مفرج فإّن هذه العبارة  وأما

في حقيقتها وصٌف غير منضبٍط، فال ُيجرح بها راٍو دون مسلمة فضاًل عن مثله، ويمكن  -أنها
 .(1)حمله على ما ورد عنه من اختبار بعض المحدثين، كما ثبت ذلك في قصته مع العقيلي

ه بعض المحدثين كأبان بن أبي عّياش، ويحيى بن سعيد القطان، وكان فمثل هذا لم ُيجز 
 .(2)يحيى يقول: ال أستحلُّ هذا

وقد يراه البعض نوًعا من الطيش والتهور الذي ينبغي للمحّدث الترفُّع عنه، وعلى كلٍّ فإن 
كثر منه االمتحان من أساليب معرفة المحّدثين لضبط الراوي، وقد فعله حماد بن سلمة وشعبة، وأ

 ، ولم يتكّلم فيهما أحٌد بسببه.(3)شعبة
وقد يأتي كالم ابن مفرج من باب التحامل على مسلمة، فيكون من جملة أولئك الذين 

على ما -أشار إليهم ابن حزم وابن حجر ممن كانوا يتحاملون عليه ويعادونه في األندلس؛ فهو 
ا؛ ألن  -يبدو ه رّحاٌل قليل النظير، وقد لقي في رحلته كان محسوًدا عند بعضهم؛ وهذا وارٌد جدًّ

الكبار كما ذكره ابن حجر، فعنده أسانيد عالية ال توجد عند كثيٍر من أقرانه، فقد يكون هذا ونظائره 
دافًعا للكالم عليه، ال سّيما إذا ورد عن مثله أو من دونه في الرحلة والسماع وعلّو اإلسناد، ولقاء 

باب كالم األقران، وابن مفرج من المحدثين الذين ُعنوا بالفن أيًضا، الكبار، فال يبعد أن يكون من 
ومسلمة كذلك، فقد عني الحديث، وصّنف فيه كثيرًا، ونقد الرجال، وله دقة معرفة بتواريخ 
المحدثين، حتى قال فيه الحافظ مغلطاي: "فإن قيل: ابن يونس أقعد بالمصريين، قيل له: ومسلمة 

 ، فلعل كالمه من قبيل كالم األقران.(4)فيما قاله غير واحد من األئمة"أيًضا له قُعدٌد فيهم، 
"والصحيح في هذا الباب: أن من صحَّت عدالته، وثبتت في العلم إمامته، وبانت ثقته 

                                 
عظيم الخطر، ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف، فكان من أتاه من المحدثين،  ( قال مسلمة: "كان العقيلي جليل القدر،1)

قال: اقرأ من كتابك، وال يخرج أصله. قال: فتكلمنا في ذلك، وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس، وإما أن يكون من 
نقص، فأتيناه لنمتحنه، فقال لي: اقرأ، أكذب الناس، فاجتمعنا فاتَّفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته، ونزيد فيها ون

فقرأتها عليه، فلما أتيت بالزيادة والنقص، فطن لذلك، فأخذ مني الكتاب، وأخذ القلم فأصلحها من حفظه، فانصرفنا من 
 (.237/ 15)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، عنده، وقد طابت نفوسنا، وعلمنا أنه من أحفظ الناس". 

 (.342/ 1) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، ( انظر: 2)
 (.332)مصدر سابق، السخاوي، ( 3)
 (.318/ 3)، 1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي (4)
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وبالعلم عنايته، لم يُلتفت فيه إلى قول أحٍد، إال أن يأتي في جرحته ببيِّّنة عادلٍة يصحُّ بها جرحته 
، "وإال فلو فتحنا هذا الباب، وأخذنا بتقديم الجرح على إطالقه؛ لما سلم (1)ت"على طريق الشهادا

 .(2)لنا أحٌد من اإلثم، إذ ما من إمام إال وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون"
  وأما تهمته بالقول السُّوء في التشبيه، فما ذاك القول أواًل حتى يُنظر فيه؟ وما معيار َمن

ه تشبيٌه؟ فإن بعضهم يصف أهل السنة والجماعة الذين يثبون صفات الله وصف ذلك القول بأن
، فال يمكن والحال هذه أن (3)، يسمون ذلك تشبيًهاتعالى كما ورد عنه، وكما جاء عن نبيه 

يعَمد إلى حكاية كهذه ويطعن في إمام من أئمة الجرح والتعديل، وقد كفانا الحافظ ابن حجر في 
 .(4)حيث قال: "هذا رجٌل كبير القدر، ما نسبه إلى التَّشبيه إال من عاداه"الرد على هذه التهمة 

أما الحافظ الذهبي فاألشبه من حاله أنه لم يعرف الرجل حقَّ المعرفة، ولم يطلع على كتبه، 
ولذا لم يرد ذكره في كتبه إال نادرًا، وكأنّه وقف على قول ابن الفرضي وغيره ممن طعن في مسلمة، 

ى ضوء أقوالهم، وأعرض عن ذِّكره ضمن من يُقبل قوله في الجرح والتعديل، مع أنه ذكر فضّعفه عل
 !!(7)، ومن على شاكلتهما(1)، واألزدي(5)ابن خراش

وإمام من أئمة الجرح  وناقد بصيٌر، عالم بأحوال الرجال،حافظ و  والخالصة: أن مسلمة
 أعلم. تعالى والتعديل، والله

                                 
 (.1223/ 2) ،1ط ،جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر،  (1)
 .(12) ،5ط قاعدة في الجرح والتعديل،السبكي،  (2)
 (. 352/ 1) ،1ط ،د على المريسي الجهمي العنيدنقض أبي سعيد عثمان بن سعيالدارمي،  عثمان( انظر: 3)
 (.11/ 8) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  (4)
 (.122) ،4ط ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل،الذهبي، ( انظر: 5)
 (.222) مصدر سابق،الذهبي، ( انظر: 1)
وٌر في تسع حلقاٌت، وقد استفدُت منه في يحيى العدل، منشلبحٌث  شبكة اإلنترنتفي موقع "ملتقى أهل الحديث" على  (7)

 https://www.ahlalhdeeth.comانظر: يحيى العدل، "مسلمة بن القاسم اإلمام المفترى عليه"،  هذا المطلب.
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 عند مسلمة ومنهجه في تعديلهم.الفصل األول: المعدَّلون 

 وفيـه مبحثان:

 المعدَّلون عند مسلمة ومقارنة حكمه بغيره من النقاد.األول:  بحثالم
 .الثاني: منهج مسلمة في التعديل بحثالم
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 تعديلهمالمعدَّلون عند مسلمة ومنهجه في األول:  فصلال
 النقادالمعدَّلون عند مسلمة ومقارنة حكمه بغيره من األول:  بحثالم

األسدي، أبو الحسن البالسي، نزيل  -بكسر الفاء-أحمد بن إبراهيم بن فِّيل   )كن( -9
 .(1)أنطاكية، والد أبي الطاهر الحسن بن أحمد

حمد بن الحسن حدثنا عنه م"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  مسلمة قال
 .(2)"داني، وقال: هو صالحالهمْ 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال النسائي: ال بأس به. وذكر من عِّفَّته وورعه وثقته

 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(5)وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: وكان ثقة

 .(1)وقال الذهبي: صاحب حديث
 .(7)صدوقوقال ابن حجر: 

  تبّين مما سبق أّن جميع النقاد على تعديل هذا الراوي، وليس فيهم أحٌد وسمه بجرح في
 عدالته أو في ضبطه. وقد وثَّقه ابن حبان وابن عساكر.

                                 
 (.282/ 12) ،1ط ،األنسابالسمعاني، (. و 11/ 7) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 44/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))
وهذا القول ليس لمسلمة وإنما هو ناقله، وقد أدرجته في البحث لنقله  (.1/11)، 1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،يمغلطا2) )

 دون تعّقٍب، وإن لم يكن فيه إقراٌر صريٌح له.
 (.71/17)د.ط،  ،تاريخ دمشقابن عساكر، 3) )

و عبد الرحمن النسائي في مشيخته الذين نفى الحافظ مغلطاي إيراد النسائي لهذا الراوي في مشيخته فقال: "لم يذكره أب
روى عنهم". أما الحافظ المزي فقد أثبت ذلك، بل نقل قول النسائي من مشيخته، وكذا ابن حجر أيًضا، ونبَّه األخير على 

 ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطايو (. 1/242) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، أنّه ورد في رواية حمزة. انظر: 
 .(1/12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،حجر ابن(. و 1/11)

 (.8/44) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.71/17)د.ط،  ،تاريخ دمشقابن عساكر،  5))
 .(14/521)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، 1) )
 (.77) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
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ما ُحكي عن النسائي أنه ذكر من عّفة الراوي وورعه وثقته، فهذا التوثيق المقرون بالعفة أما 
عدالة الراوي وصالحه في نفسه، وهذا ما يظهر من عبارة الناقل، نب جا أراد بهأنه والورع فالظاهر 

 .حال الراوي من حيث العموم بقوله: "ال بأس به" النسائي بّين ومن خالل سياق الحكاية، وقد
محمول على فالظاهر أنه  الذي وصفه بالصالحداني كما أن كالم محمد بن الحسن الهمْ 

في نفسه  على حال الراوي الغالب في مثل هذا الوصف قصورهالديانة والسيرة الحسنة؛ ألن جانب 
 .(1)دون حديثه

 وعليه فإن النسائي وابن حجر ذهبا إلى تصنيفه في رتبة صدوق، وهو دون الثقة قطًعا.
 أما الذهبي فغاية ما في نص كالمه وفحواه وصف الراوي بكثرة الحديث.

ن في تحديد رتبته، والذي يظهر من فالخالصة: أن النقاد مّتفقون على تعديله، ومختلفو 
 وابن عساكر. (2)خالل النظر إلى مجموع األقوال أنه صدوق؛ ألن التوثيق ما قال به إال ابن حبان

، ألنه روى عنه، فهو شيخهالم النسائي الذي هو أعلمهم بحاله؛ وكالهما في الراوي دون ك
معيٌن بال ريٍب، وقد وصفه بالصدوق  فلذا كان لكالمه اعتبارٌ والمرء أعلم بحال شيخه من غيره، 

 ووافقه عليه ابن حجر، وعليه فإن أحمد بن إبراهيم بن فِّيل صدوق كما قاال، والله أعلم.
بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن  أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله  )س( -8

أبو  -بضم الموحدة، بعدها مهملة-بسر بن أبي أرطاة، ويقال: ابن أرطاة، القرشي العامري الُبسري 
 .(3)عبد الملك الدمشقي

أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي أبو عبد الملك: "كتاب )الصلة(: في   مسلمة قال
 .(4)": ثقة، روى عنه العقيليدمشقي صالح. وأحمد بن إبراهيم القرشي

 .(5)قال مغلطاي: كذا فرَّق بينهما، وخرّج الحاكم حديثه في المستدرك
                                 

السخاوي، (. و 182/ 2) ،1ط ،تاب ابن الصالحالنكت على كفي  ابن حجر فيما ذكرهانظر بيان هذا المعنى وتفسيره  1))
 (.252/ 1) ،1ط ،فتح المغيث

 (.1/255) ،2ط ،التنكيلالمعلمي، انظر: 2) )
ابن ناصر الدين، و . (1/425) ،1طإكمال اإلكمال ابن نقطة، (. و 18/ 71)د.ط،  ،تاريخ دمشقابن عساكر، انظر: 3) )

 (.1/252) ،1ط ،التهذيب الكمالمزي، (. و 1/523) ،1ط ،توضيح المشتبه
 (.1/15) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 4))
 = مصدر سابق.مغلطاي،  5))
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال النسائي: دمشقي ال بأس به

 .(2)وقال ابن عساكر: وكان ثقة
 .(3)وقال الذهبي: صدوق له رحلة ومعرفة

 .(4)ق رحَّالوقال سبط بن العجمي: صدو 
 .(5)وقال ابن حجر: صدوق

   ،لقد ذهب الحافظ مسلمة إلى التفريق بين الراويين، ولم أقف على هذا التفريق عند غيره
كما أن كالمه لم يحمل فرقًا دقيًقا بينهما، إال ما أشار إليه، وهو رواية العقيلي عن اآلخر، وقد 

حمد بن إبراهيم البسري، عن سليمان بن عبد وقفت على رواية العقيلي عن كليهما، فمرة روى عن أ

                                 
 وعبد الله بن الصامت. ،رواه عنه أبو ليلى األشعري  ، وقدوالحديث المشار إليه هو حديث أبي ذر الغفاري  =

وفي  ،(23/ 1)واألوسط  ،(211/ 1) فقد أخرجها الطبراني في المعجم الكبير :أما رواية أبي ليلى األشعري -9
، -بدمشق أحمد بن إبراهيم القرشيوفي إسناده ثنا - (383/ 3)، والحاكم في المستدرك (222)ص: األحاديث الطوال 

 من طريق عامر بن لدين، عن أبي ليلى به.رووه ، كلهم (572/ 2)وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
 ،(413/ 35) في مسنده وأحمد ،(315/ 1) في مسنده ها الطيالسيوأما رواية عبد الله بن الصامت: فقد أخرج -8

، (1141/ 3)، والدارمي في السنن (1252/ 4)ومسلم في الصحيح  ،(232/ 2)وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني 
ي ، والبيهق(253)ص: وفي دالئل النبوة  ،(515/ 2)وأبو نعيم في معرفة الصحابة  ،(77/ 11)وابن حبان في صحيحه 

رٍق، عن سليمان بن مغيرة، عن حميد بن هالل، عن عبد الله بن الصامت ، كلهم  رووه من طُ (228/ 2)في دالئل النبوة 
 به.

كالهما من طريق عبد الله بن بكر   ،(271/ 2)وأبو نعيم في تاريخ أصبهان  ،(241/ 3)ورواه الطبراني في األوسط 
 المزني، عن حميد بن هالل به.

كالهما من   ،(1252/ 4)ومسلم في الصحيح  ،(882/ 2)وفي فضائل الصحابة  ،(425/ 35)المسند ورواه أحمد في 
 عن عبد الله بن الصامت به. ،طريق شعبة، عن أبي عمران الجوني

 حديث مخرٌّج في الصحيح كما تقّدم، لكن من غير رواية أحمد بن إبراهيم القرشي.وال
 (.57) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 1) )
 (.71/18)د.ط،  ،تاريخ دمشقابن عساكر، 2) )
 (.1/124) د.ط، ،تذهيب تهذيب الكمالالذهبي، (. وانظر: 3) ،5ط ،خالصة تذهيب تهذيب الكمالالخزرجي، 3) )
 (.3) مصدر سابق،الخزرجي،  4))
 (.77) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
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 .(2). ومرة روى عن أحمد بن إبراهيم القرشي، عن سليمان بن عبد الرحمن(1)الرحمن
وفي هاتين الروايتين داللة قوية على أنهما واحٌد، فالقرشي هو البسري كما ذُكر في نسبه، 

 والله أعلم. ،قال مسلمة خالفًا لماوليس راويين 
جعلوه في فبراهيم الُبسري دون درجة الثقة، ر أهل العلم إلى أنَّ أحمد بن إوقد ذهب أكث

رتبة "صدوق"، جاء ذلك في صريح أقوالهم، أو ما في معنى ذلك، وقد خالفهم ابن عساكر الذي 
؛ فقد خالف فيه  وقولهم أولى ، النّقاد سائررفع درجة الراوي فوثّقه، وهذا الحكم منه مرجوٌح بال شكٍّ

 .م، ال سّيما ومن بينهم اإلمام النسائي الذي روى عنه، فهو من أعلمهم بحالهبالتقدي
وّثق الراوي يالذي أشار إليه، وعلى فرض أنّه  بناًء على التفريقحتمٌل؛مفإنه مسلمة  أما كالم

وعليه فإن أحمد بن إبراهيم الُبسري ال يبلغ درجة الثقات،  الحكم بتوثيقه،فإن ذلك ال يقوى لترجيح 
 ، والله أعلم.والذهبي وسبط بن العجمي وابن حجرصدوٌق كما قال النسائي  فهو

 .(3)أحمد بن بكار بن أبي ميمونة زيد مولى بني أمية، أبو عبد الرحمن الحراني  )س( -3
 .(4)"س بهال بأ")تاريخه(:  في قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5)قال النسائي: حراني ال بأس به

وقال أبو زيد يحيى بن روح الحراني: حراني من الحفاظ ثقة، وكان مخلد بن يزيد يسأله 
 .(1)عن الحديث من حفظه

 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(1)قال الذهبي: الحافظ أبو عبد الرحمن

                                 
 (.82/ 2) ،1ط ،الضعفاء الكبيرالعقيلي، انظر:  1))
 .(341/ 2) مصدر سابقالعقيلي، انظر: 2) )
سير أعالم الذهبي، و (. 1/277) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 8/23) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  3))

 (.11/553)، 3ط ،النبالء
 (.1/27) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (.51) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 5) )
 (. 74/185)د.ط،  ،تاريخ دمشقساكر، ابن ع 1))
 (.8/23) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  7))
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 .(2)ابن حجر: صدوق كان له حفظ وقال
  ،اتَّضح مما سلف أنَّ جميع النّقاد على تعديل أحمد بن بكار، ولم يضّعفه أحٌد منهم

وأن جّل األئمة جعلوه في درجة من دون الثقة، فعّبر كلٌّ من النسائي ومسلمة بقولهما: "ال بأس 
م عند تصنيفه لمراتب به"، وهذا الوصف في درجة الصدوق كما نّص على ذلك ابن أبي حات

 وصفه الحافظ ابن حجر. -أيًضا-، وبالصدوق (4)، ووافقه عليه الحافظ ابن الصالح(3)التعديل
الذي قال في  في كتابه الثقات بان، وأدرجه ابن حيحيى بن روح الحرانيوقد وّثقه 

قه ووثَّ  ،فه بعض أئمتناوقد ضعَّ  ،وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخمقدمته: "
كتاب الفصل بين "نتها في رة التي بيَّ ه ثقة بالدالئل النيِّ عندي منهم أنَّ  فمن صحَّ  ،بعضهم
 .(5)"ألنه يجوز االحتجاج بخبره ؛أدخلته في هذا الكتاب "النقلة

بتوّسعه في توثيق  مشهور عند كثير من علماء الجرح والتعديلابن حبان  وعلى كلٍّ فإنَّ 
، ولعّل هذا الراوي من األقسام (1)ض المجاهيل؛ بناًء على قاعدته في التعديلالرواة، فربّما وثَّق بع

، وهم أوالء الذين (7)الدنيا التي ذكرها المعلمي عندما حّقق الكالم في بيان درجات توثيق ابن حبان
، فلعله من جملة أولئك (8)لم يصرّح ابن حبان بتوثيقهم، وليسوا من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم

واة الذين يظهر في سياق كالم ابن حبان أنه عرفهم معرفة جيدة، أو ما دون ذلك، فإذا تقّرر الر 
                                 

 (.11/553)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي،  1)) =
 (.78) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
 (.2/37) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (. 123) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح،  4))
 .(13/ 1) ،1ط ،الثقاتبن حبان، ا5) )
: "ألنَّ العدل من لم يُعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يُعلم بجرٍح فهو -في ذكر حّد العدل عنده-قال ابن حبان  1))

عدٌل إذا لم يبين ضده؛ إذ لم يُكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من األشياء غير 
 (.1/13) ،1ط ،الثقاتابن حبان، ب عنهم" المغي

 (.2/112) ،2ط ،التنكيلالمعلمي،  7))
قال ابن حبان في أحمد بن بكار: "روى عنه أبو عروبة، وسمعته يقول: مات في صفر سنة أربع وأربعين ومائتين"، فهذا  8))

سنة بضع وسبعين ومائتين، يعني بعد وفاة النقل يفيد بأن الراوي ليس من طبقة شيوخ ابن حبان قطًعا؛ فقد ُولد ابن حبان 
ابن الراوي بأكثر من سٍت وعشرين سنة، وقد يكون في طبقة شيوخ مشايخه، كما يُفهم ذلك من النقل المتقدم. انظر: 

 (.11/23)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 8/23) ،1ط ،الثقاتحبان، 



 

33 
 

إلى ذلك أّن هذا التوثيق من أضعف  انضافمنهجه في التعديل الذي خالف فيه جّل النقاد، و 
به، لم  عنه في كتابه الثقات، فإنّه إذا صدر منه التوثيق في مثل هذا السياق وانفرد التوثيقات الواردة

 .وقد خالفه النقاد في حكمه هذايتأّهل الراوي بذلك للرقّي إلى درجة الثقة، فكيف باألمر 
فال يعّول على قوله المخالف لكالم غيره من النّقاد الذين  وثّق الراوي،روح الذي وأما يحيى بن 

حجر، وعليه فإن  بحال الراوي، كالنسائي الذي روى عنه، ووافقه على حكمه مسلمة وابنمنه هم أعرف 
 الراوي صدوق كما ذهبوا إليه، وموصوف بسعة حفظه وكثرة أحاديثه، والله أعلم.

ث بن زرارة، بن بن الحار  (1)أحمد بن أبي بكر، واسمه: القاسم ]بن الحسن[  )ع( -3
أحد رواة "موطأ  مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو مصعب المدني الفقيه

، قاضي مدينة رسول الله مالك"
(2). 

 .(3)"مدنيٌّ ثقةٌ "(: في )تاريخه قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق
بن أبي خيثمة: وخرجنا في سنة تسع عشرة ومائتين إلى مكة فقلت ألبي: وقال أبو بكر 

 .(5)عمن أكتب؟ قال: ال تكتب عن أبي مصعب، واكتب عّمن شئت
وقال أبو الوليد الباجي بعد هذه الحكاية المتقدِّمة عن أبي خيثمة: "ومعنى ذلك أن أبا 

ديث يكرهون ذلك، فإنما نهى مصعب كان ممن يميل إلى الرأي ويروي مسائل الفقه، وأهل الح
زهيٌر ابَنه عن أن يكتب عن أبي مصعب الرأيَّ والله أعلم، وإال فهو ثقة ال نعلم أحًدا ذكره إال 

 .(1)بخير"

                                 
 (.1/45) ،1ط ،لهداية واإلرشادا في ما بين المعقوفين زيادة ذكرها الكالباذي 1))
ابن أبي حاتم، (. و 2/372) ،1ط ،التاريخ الكبيرابن أبي خيثمة، (. و 2/782) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر:  2))

 (.1/45) ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، (. و 2/43) ،1ط، الجرح والتعديل
 (.18) ،1ط ،المعلمون، ابن خلف(. و 1/28) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 3))
 (.2/43) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.2/372) ،1ط ،التاريخ الكبيرابن أبي خيثمة،  5))
 (.1/333) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي،  1))
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 .(1)وقال الدارقطني: ثقة في الموطأ
 .(2)وذكره ابن حبان: في الثقات

 .(3)وقال الخليلي: آخر من روى عن مالك الموطأ من الثقات
 .(4): ثقة حجةوقال الذهبي

 .(5)وقال ابن حجر: صدوٌق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي
  يُعرف من خالل ما تقدَّمت من أقوال النقاد في أحمد بن أبي بكر أنّهم تواردوا عليه

 بالثناء والذكر الحسن، واتفقوا على تعديله، على اختالٍف وَقع في تحديد درجته.
خالف ما ذكرت، فقد نهى ابنه عن الكتابة عنه، وجاء في كالم أبي خيثمة زهير بن حرب 

ولذا استغرب الذهبي هذا النهي قائال: "ما أدرى ما معنى قول أبي خيثمة البنه أحمد: ال تكتب 
 .(1)عن أبي مصعب، واكتب عمن شئت؟!!"

وقد تقّدم توجيه أبي الوليد الباجي لهذا النهي وبيان سببه؛ وهو أنَّ أحمد بن أبي بكر كان 
 وبّين أبو الوليد أنَّ إلى الرأي ويروي مسائل الفقه، فهو متضلٌع بالفقه كما يُذكر في ترجمته، يميل 

 كتابة الرأي عنه.منصبًّا في   أبي خيثمة ، فكان نهيُ الميل إلى الرأي كانوا يكرهونأهل الحديث  
 والبن حجر توجيٌه آخر حيث قال: "وُيحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء

 .(7)أو إكثاره من الفتوى بالرأي"
متَّفقان على أنَّ النهي  -أي الباجي وابن حجر-وسواء كان السبب هذا أو ذاك، فإنَّهما 

ليس ألجل الطعن في عدالة الرجل أو ضبطه، لكن ألمر آخر، ولذا لم يلتفت األئمة إلى هذا النهي، 
 بل كّلهم عّدلوه بغير استثناء.

قوالهم نالحظ أنّه وثّقه مسلمة وابن حبان والباجي والخليلي وعندما نعيد النظر في أ
                                 

 (.2/52) ،1ط ،تذكرة الحفاظالذهبي،  1))
 (.8/21) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 (.1/228)، 1ط ،عرفة علماء الحديثاإلرشاد في مالخليلي،  3))
 (.1/84) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 4) )
 (.78) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
 (.1/84) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي،  1))
 (.1/22) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر7) )
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والذهبي، وكذا الدارقطني إال أنَّ توثيقه مقّيٌد بروايته للموطأ، بينما وصفه بالصدوق الحافظان أبو 
 زرعة وأبو حاتم، ووافقهما على ذلك ابن حجر.

 والذي أميل إليه أن الراوي من حيث العموم صدوق، وتعليل ذلك:
العبرة في صناعة الحديث سواء في باب التصحيح والتضعيف لألحاديث، أو في  أنَّ  -1

باب الكالم على الرواة والنظر في أقوال النقاد فيهم، وترجيح بعضها على بعض، وتحديد مراتبهم في 
الجرح والتعديل، ليست عملية حسابية محضة، فال شكَّ أن للكثرة قوًة واعتبارًا من حيث العموم، 

ة يحكم لها ويرجَّح بها، وتارة توجد قرائن أخرى غيرها، فينظر لها بعين االعتبار، ويرّجح بها  لذا تار 
 كما هو الحال في هذه المسألة.

أنَّ من وصف الراوي بالصدوق هما إماما الصنعة أبو زرعة وأبو حاتم، وقد ُعرف أبو حاتم  -2
عتدال في ذلك، فاتفاقهما على وصٍف واحٍد في الحكم على الرواة، بينما ُعرف أبو زرعة باال (1)بتشدّده

له وجٌه، يضاف إلى ذلك أنهما عاصرا الراوي، ورويا عنه وعرفاه وَخَبرا حديثَه، فهو من شيوخهما، 
فكالمهما فيه ليس ككالم غيرهما من النُّقاد، ال سيما المتأخرون الذين تنحصر معرفتهم للراوي من 

ئمة المتقدمين عليه، ولعّل هذا هو الملحظ الدقيق الذي رآه خالل النظر في مروياته، أو ثناءات األ
 ُد قولهما، وعليه فإّن الراجح في درجة أحمد بن أبي بكر أنه صدوٌق.الحافظ ابن حجر، فلم يـَعْ 

ويمكن حصر توثيقه في روايته للموطأ فقط كما نص على ذلك الدارقطني، وهذا ال يتنافى 
، وبهذا يجمع بين القولين، والله (2)في شيخ، وضعيًفا في غيره مع ما تقّدم، فقد يكون الراوي ثقة

 أعلم.
 .(3)أحمد بن َجوَّاس الحنفي، أبو عاصم الكوفي  )م د( -5

 .(1)"كوفيٌّ ثقةٌ، روى عنه من أهل بلدنا بقيُّ بن مخلد"في كتاب )الصلة(: : بن قاسم قال مسلمة

                                 
 (.1/75) ،1ط ،النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجر1) )
لك: رواية سماك بن حرب عن عكرمة، فإن سماًكا "وثقه جماعة، وخرّج حديثه مسلم. ومن الحفاظ من ضّعف من أمثلة ذ 2))

 (.727-2/721) ،1ط، شرح علل الترمذيابن رجب، حديثه عن عكرمة خاصة". 
ولم يحتّج  وذكر ابن حجر أن البخاري احتّج بعكرمة دون سماك، وأن مسلًما احتّج بسماك إذا كان من رواية الثقات عنه،

 (.1/315) ،1ط ،النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجربعكرمة. انظر: 
إكمال ابن نقطة، (. و 2/45) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 1/128) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر: 3) )

 (.1/122) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 2/87) ،1طاإلكمال 
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
قال مغلطاي بعدما نقل قول مسلمة المتقدِّم الذي ذكر فيه رواية بقي بن مخلد عن ابن الجواس 

 .(2)قال: وفي تاريخ قرطبة، قال بقّي: كلُّ َمن رويُت عنه فهو ثقةٌ 
 . (3)وأحسن الثناء عليه -بن واره-وروى عنه محمد بن مسلم 

 .(4)ن: ثقةوقال مطي
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(1)وقال الذهبي: الكوفي الثقة

 .(7)وقال ابن حجر: ثقة
 .الخالصة: أنَّ الراوي ثقة باتفاقهم 
 .(2)البغدادي البزَّاز، نزيل نيسابور ، أبو علي(8)أحمد بن الخليل التاجر  )س( -2

 .(12)"روى عنه من أهل بلدنا قاسم بن أصبغ، ال بأس به"تاب )الصلة(: في ك ل مسلمةقا
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(11)قال النسائي: عراقي سكن نيسابور ثقة
 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات

                                 
 (.33) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 1/32) ،1ط ،مالإكمال تهذيب الك ،مغلطاي 1)) =
 .مصدر سابق ،مغلطاي2) )

( إلى هذا الملحظ الدقيق، واالستنباط العميق، 1/22) ،1ط، تهذيب التهذيبوقد أشار الحافظ ابن حجر أيًضا في 
 فيكون الراوي بذلك ثقة عند بقي بن مخلد، بناًء على ما اشترطه على نفسه.

 (.2/45) ،1ط، الجرح والتعديلي حاتم، ابن أب 3))
 (.11/37)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي،  4))
 (.8/22) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  5))
 (.11/37)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، 1) )
 (.78) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
 ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  متاع البيت من الثياب ونحوها.: الثياب، أو والبزُّ  .قال الخطيب: "كان يتَّجر في البزِّ" 8))

 (.523) ،8ط ،القاموس المحيطالفيروزآبادي، و (. 5/212) ،1ط
خالصة الخزرجي، (. و 72) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر(. و 12) ،1ط ،ذيل ميزان االعتدالالعراقي، انظر: 2) )

 (.5) ،5ط ،تذهيب تهذيب الكمال
 (.1/41) ،1ط ،ل تهذيب الكمالإكما ،مغلطاي 12))
 (.5/212) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 11))
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 .(2)وقال الحاكم أبو عبد الله محمد بن نعيم الضبي: ثقة مأمون
 .(3)ى الخفاف: ثقةوقال أبو يحي

 .(4)وقال الذهبي: اإلمام، الثبت
 .(5)وقال ابن حجر: ثقة

  ،ذهب األكثرون إلى أن الراوي ثقٌة، وخالف في ذلك مسلمة فحطّه عن تلك الرتبة
 والراجح أنه ثقة كما قال النسائي وابن حبان والحاكم وأبو يحيى الخفاف والذهبي وابن حجر.

داني، أبو الهمْ  (7)بن عبيد الله ]بن مسعود بن القاسم[ (1)أحمد بن سعيد بن بشر  )د( -7
 .(8)جعفر المصري

قال أحمد بن صالح: أحمد بن سعيد ثقة، ما زلُت أعرفه "(: في )الصلة قال مسلمة
 .(2)"بالخير منذ عرفته

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
لحدَّثت  (12)داني عن حديث بكير بن األشج في الغارنسائي: لو رجع أحمد بن سعيد الهمْ قال ال

                                 
 (.8/22) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1)) =
 (.5/212) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 2))
 (.1/324) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  3))
 (.11/531)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، 4) )
 (72) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.1/45) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمالقال مغلطاي: "ألفيته مجوًدا بخط الحافظ أبي إسحاق الصريفيني: بشير بن عبيد الله".  1))

تقريب  ،ابن حجرونبَّه أبو األشبال محقق تقريب التهذيب على أنه جاء في بعض النسخ الخطية للتقريب )بشير(. انظر: 
 (.82بتحقيقه ) ،1ط، التهذيب

إكمال تهذيب ا بين المعقوفين زيادة نقلها الحافظ مغلطاي عن مسلمة بن القاسم والجياني. انظر: م 7))
 (.1/45) ،1ط ،الكمال

 .(1/12) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، و (. 2/53) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر: 8) )
 (.1/45) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي2) )

حوظ في هذا النقل: أنه ليس من كالم مسلمة، وإنما حكاه عن أحمد بن صالح، لكن لكونه ناقال له دون تعّقب والمل
 عليه، أدرجته في الدراسة.

هو حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، في قصة الثالثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى غار جبل، فانحطت عليهم  12))
 =وإسماعيل بن إبراهيم بن  ،وعبيد الله بن عمر ،في الصحيحين من طريق موسى بن عقبة مخرجالصخرة، والحديث بطوله 
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 .(2). وقال أيًضا: ليس بالقوي(1)عنه
 .(3)وقال العجلي: ثقة

 .(4)وقال زكريا الساجي: ثبتٌ 
 .(5)"وذكره ابن حبان في الثقات"

 .(1)وقال الذهبي: ال بأس به
 .(7)وقال ابن حجر: صدوق

 لف أنَّ أئمة النقد على تعديل هذا الراوي، وقد نال توثيق جلهم، وبه قال: تبيَّن مما س
 أحمد بن صالح والعجلي وزكريا الساجي ومسلمة وابن حبان.

وخالف في ذلك النسائي والذهبي وابن حجر، أما النسائي فقد وصفه بقوله: "ليس 

                                 
 ومن طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر. وصالح بن كيسان، جميعهم عن نافع، عن ابن عمر. ،ورقبة بن مسقلة ،عقبة =

 ، (2222/ 4)، د.ط،  الصحيح، ومسلم، (72/ 3) ،1، طالصحيحانظر: البخاري، 
عن  (424/ 3) ،1ط ،مستخرجالة بكير بن األشج الذي أشار إليها النسائي في كالمه فقد أخرجها أبو عوانة في أما رواي

أحمد عن زكريا الساجي، ثالثتهم عن  (82) ،1ط، الدعاء في الطبرانيأخرجها و  .ابن شبابان، ومحمد بن أحمد الواسطي
 به.ة بن بكير، عن أبيه، عن نافع، ميمون بن يحيى بن األشج، عن مخرمعن بن سعيد الهمداني، 

على أحمد بن سعيد  هو الذي أدخلأحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين  أنحمزة بن محمد الكناني قد ُروي عن و 
/ 5)، د.ط، تاريخ دمشقابن عساكر،  . انظرالهمداني حديث بكير بن األشج عن نافع عن ابن عمر حديث الغار

235). 
م فيه جدًّا، بل الذي يظهر من حاله أنه ضعيف كما قال ابن عدي، وستأتي ترجمته في الرقم وأحمد بن رشدين هذا متكلّ 

 ( من هذا البحث.12)
 والخالصة أن حديث الغار من طريق بكير بن األشج غير ثابت عند الثقات، والله تعالى أعلم.

 (.1/314) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 1) )
 (.57) ،1ط ،يتسمية مشايخ النسائالنسائي، 2) )
 (.1/121) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، 3) )
 (.1/31) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر4) )
تهذيب  ،ابن حجرقاله الحافظ ابن حجر. ولم أقف عليه في "الثقات"، وال في "مشاهير علماء األمصار". انظر:  5))

 (.1/31) ،1ط، التهذيب
 (.1/122) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 1) )
 (.72) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
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 .(1)فسدبالقوي"، وقد ثبت عنه أنّه قال: قولنا "ليس بالقوي" ليس بجرٍح م
وتعني هذه العبارة: نفي الدرجة الكاملة من القوة، وتختلف عن قولهم: "ليس بقوي"؛ فذاك 

 .(2)يعني: نفي القوة مطلًقا، وإن لم يُثبت الضعف مطلًقا
 وأما الذهبيُّ فقد عّبر بقوله: "ال بأس به". وعّبر ابن حجر بقوله: "صدوق".

 سعيد، فهو من أعرفهم بحديثه. ويعتضد كالمهم بأن النسائي روى عن أحمد بن
إلى الموثِّّقين أيًضا ظهر أن لقولهم قوًة من حيث كثرتهم من جهة، وألن أحمد  نالكن لو نظر 

لساجي بن صالح بلديُّ الراوي، فهو من أعرفهم بحديثه، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن العجلي وا
 الراوي ثقة.وه على توثيقه؟ فالذي يظهر أنَّ ئومسلمة وابن حبان كلهم واط

ويمكن توجيه كالم الذهبي وابن حجر بأنهما ترّجح عندهما قول النسائي لكونه من تالميذ 
 الراوي، فمن هذه الحيثية فإنه أعرفهم بحال شيخه.

ويُلحظ أن ابن حجر نقل كالم أحمد بن صالح المتقدم في الراوي، إال أنه وقع عنده 
، دون قوله: (3): ما زلت أعرفه بالخير مذ عرفته"ناقًصا، ففي )التهذيب( "وقال أحمد بن صالح

 "ثقة"!، مع أنه أقوى في بيان درجة الراوي.
 ، والله أعلم.قول األكثرين على الراجح، وهو والخالصة: أن الراوي ثقة

أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أرطأة،   )ت ق( -2
 .(4)ويقال: ابن أبي أرطأة، القرشي العامري البسري، أبو الوليد الدمشقي، نزيل بغداد

 .(5)"دمشقي ثقة"قال مسلمة بن قاسم في كتاب )الصلة(: 
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(1): رأيته يحّدث ولم أكتب عنه، وكان صدوقًاقال أبو حاتم
                                 

 (.82) ،2ط ،الموقظة في علم مصطلح الحديثالذهبي، 1) )
 (.142) ،3ط ،الرفع والتكميلاللكنوي، عبد الحي (. و 1/232) ،2ط ،التنكيلالمعلمي، انظر:  2))
 (.1/31) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر3) )
 د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، و (. 4/415) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو  (.8/23) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  4))

 (.132/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و (. 71/211)
 (.1/74) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي5) )
 (.2/52) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
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 .(1)وقال النسائي: صالحٌ 
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات

بعدم سماعه من الوليد  -فيما روى عنه الباغندي-واّتهمه إسماعيل بن عبد الله السكري 
، وأنه كان محلال للنساء، وأنه كان سيء الحال بدم  .(3)شقبن مسلم شيًئا قط، وأنه شبه قاصٍّ

وقال الخطيب: وأبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن هذا الشيخ!! بل كان من 
أهل الصدق، وقد حّدث عنه من األئمة أبو عبد الرحمن النسائي وحسبك به، وذكره أيضا في 

 .(4)جملة شيوخه الذين بين أحوالهم
 .(5)وقال ابن حجر: صدوق ُتكلِّّم فيه بال حجة

 أنَّ األئمة على تعديل الراوي، وقد نّص اإلمام النسائي على صالح حاله،  ظهر مما سبق
وهو من أعرفهم به؛ ألنه شيخه. وشّذ إسماعيل السكري الذي اّتهمه بتلك الصفات السّيئة! ورّد 

 عليه الخطيب بما يروي الغلة، فالقول بتعديله هو المعتمد في حقه.
لم يُبلغه درجة الثقة إال الحافظ مسلمة وابن حبان، أنّه  نجدالنظر في كالمهم  اوإذا أمعنَّ 

، ق"، ووافقه عليه الخطيب وابن حجرنجد أن أبا حاتم الرازي جعله في درجة "الصدو  هماوفي مقابل
 وهو الظاهر من قول النسائي أيًضا.

لذي تسكن إليه النفس، ويطمئن له القلب، أنَّ الراوي دون رتبة ألقرب إلى الرجحان، وافا
 أعلم. تعالى ات، فهو صدوٌق، واللهالثق

أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم القرشي األموي من أنفسهم، أبو بكر   )س( -1
 .(1)المروزي، قاضي حمص، صاحب كتاب )العلم(

                                 
 (.51) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 1) )
 (.8/23) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 (.1/384) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 411-4/415) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر: 3) )
 مصدر سابق.الخطيب،  4))
 (.81) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
سير أعالم الذهبي، (. و 1/427) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 5/55) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، انظر:  1))

 (.13/527)، 3ط ،النبالء
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 .(1)"مروزيٌّ نزل حمص، ثقة"الصلة(: في كتاب ) قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3). وقال في موضع آخر: ال بأس به(2)قال النسائي: ثقة
. (5). وقال أيًضا: اإلمام الحافظ القاضي(4)وقال الذهبي: وكان محدثًا ثقًة، مكثرًا عالـًما

 .(1)وقال أيًضا: الحافظ الحجة القاضي
 .(7)ابن حجر: ثقة حافظ وقال

 .(8)وقال العيني: ثقة حافظ
  يُؤخذ مما تقّدم أنَّ أهل العلم على تعديل أحمد بن علي بن سعيد، ولم يتكّلم أحٌد في

عدالته أو ضبطه، وهذا ما تدل عليه عباراتهم، كما ذهب األكثرون إلى توثيقه، وقد اختلف فيه قوال 
ة قال: "ثقة"، وال شّك في أنَّ مدلول العبارتين مختلٌف، فاألولى النسائي، فمرة قال: "ال بأس به"، ومر 

كمين ، واألخرى توثيق صريح، وهذا من أنواع تعارض حُ (2)تقتضي تصنيف الراوي في رتبة صدوق
 .لي األخير منهماالجمع بين القولين متعذٌر. كما أنه لم يتبيَّن  صادرين من إمام واحد، والحال أنّ 

ٍح آخر، فيُنظر إلى أقرب قوليه من أقوال فإذا كانت الحال ه كذا فإنَّ ثمة حاجًة إلى مرجِّّ
تبيَّن بوضوٍح أنَّ سائر النقاد مجمعون على توثيق الراوي، يإلى ذلك  وعند النظر، (12)األئمة اآلخرين

ي فحينئٍذ يلزم تقديم قوله الموافق لقول الجماعة، وهو الصريح في التوثيق، كما يلزم الجزم بأن الراو 
 .الراجح إن شاء اللهثقة؛ لتواترهم على وصفه بذلك، وهذا هو 

أحمد بن أبي عِّمران موسى بن عيسى، أبو جعفر الفقيه، من أهل بغداد، أحد  -91

                                 
 (.1/82) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) )
 (.55-54) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  2))
 مصدر سابق.(. وابن عساكر، 71) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  3))
 (.1/885)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  4))
 (.13/527)، 3ط ،م النبالءسير أعالالذهبي، 5) )
 (.2/172) ،1ط ،تذكرة الحفاظالذهبي، 1) )
 (.82) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
 (.3/422) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، 8) )
 (. 181) ،1ط ،ضوابط الجرح والتعديل عبد العزيز العبد اللطيف،و (. 2/118) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، انظر:  2))
 (.72) ،1ط ،مصدر سابق عبد العزيز العبد اللطيف، انظر: 12))
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 .(1)أصحاب الرأي
وأحمد أبو جعفر بن أبي عمران المكفوف "كتاب )الصلة(: قال مسلمة بن قاسم في  

البغدادي، نزل مصر فاستوطنها، وكان أعلم الناس بجميع العلوم، وكان حنيفي الفقه، وهو ُمَعلُِّّم 
 .(2)"وثمانين الطََّحاوي أيًضا، توفي سنة ثمانٍ 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
العلم، حسن الدراية بألوان من العلم كثيرة، وكان ضرير البصر،  قال ابن يونس: كان مكيًنا في

 .(3)وحدَّث بحديٍث كثيٍر من حفظه، وكان ثقة
 .(4)وقال الذهبي: كان أحد الموصوفين بالحفظ، روى حديثًا كثيرًا من حفظه

  ُكر لم أقف على أقوال أخرى في هذا الراوي غير ما نقلت، وقد ذُكر بالعلم ودراية فنونه، كما ذ
 .، ولم أقف على مخالف له في ذلك، فالقول فيه ما قالوثَّقه ابن يونس المصريقد بالحفظ أيًضا، و 

، أبو -بمهمالت-أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرح   )م د س ق( -99
 .(5)الطاهر القرشي األموي، مولى بني أمية، مولى نهيك، مولى عتبة بن أبي سفيان

 .(1)"مصري ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(1)قال أبو حاتم: ال بأس به
                                 

ابن كثير، (. و 338/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 27/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، انظر:  1))
(. 127/ 1) د.ط، ،الجواهر المضية في طبقات الحنفيةمحي الدين الحنفي، (. و 72/ 11) ،1ط ،البداية والنهاية

 (.32/ 1) ،1ط ،مغاني األخياري، العينو 
 (.112/ 2) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، 2) )

صريح من مسلمة، غير أنه في الواقع ثقة، لذلك تمّكنه في فنون العلم، وليس فيه توثيق  ن الثناء على الراوي، وبيانَ وهذا النقل تضمَّ 
 أدرجته في هذا القسم.

 (.27/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس،  3))
 (.523/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  4))
 ،الثقاتابن حبان، (. و 2/15) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 453) ،1ط ،فتح البابابن منده، انظر: 5) )

 ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل فالدارقطني، (. و 48) ،1ط ،المعجم في مشتبه أسامي المحدثينالهروي، و (. 8/22) ،1ط
 (.4/287) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 3/1224)

 (.1/24) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) )
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 .(2)وقال النسائي: ثقة
 .(3)بن قديد: كان ثقة ثبًتا صالًحاوقال علي بن الحسن بن خلف 

 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(5)وقال ابن حجر: ثقة

 الذي قال فيه: ال بأس به،  الرازي ذهب النّقاد إلى توثيق أحمد بن عمرو، إال أبا حاتم
ومقتضى هذا الحكم جعله في مرتبة من دون الثقة وأعني بذلك الصدوق، وأبو حاتم وإن كان من أئمة 

قه ثبتت روايته لنقد وحّذاقه، وهذا الراوي أحُد شيوخه الذين روى عنهم، فإّن اإلمام النسائي أيًضا الذي وثَّ ا
وعند ، (1)عنه، وهو كذلك أحد األئمة البارعين في نقد الرجال، وكالهما معلوم بتشّدده في نقد الرجال

لى توثيقه، وهذا الذي يترّجح، وعليه أنّهم مجمعون ع يوجدإلى سائر من تكّلم في أحمد بن عمرو  النظر
 فالراوي ثقٌة.
ري، أبو جعفر المصري هْ ـمَ ين بن سعد الدِّ شْ أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِّ  -98

 .(7)المقرئ
 .(8)"ان ثقة عالما بالحديثحدثنا عنه غير واحد، وك"قال مسلمة في )الصلة(: 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
وعّدة، فدخل ابن رشدين هذا، فصعقوا به، وقالوا له: يا   (2)قال النسائي: كان عندي أخو ميمون

                                 
 (.2/15) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  1)) =
 (.51) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 2) )
 (.1/18) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس،  3))
 (.8/22) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.83) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
 ،4ط المتكلّ مون في الرجال،السخاوي، (. و 1/482) ،1ط ،النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجرانظر:  1))

 (.437/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، (. و 144)
ابن الجزري، (. و 54/ 1) د.ط، ،في الضعفاءالمغني الذهبي، (. و 75/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  7))

 (.487/ 1) ،1ط ،حسن المحاضرةالسيوطي، (. و 122/ 1) د.ط، ،غاية النهاية
 (.525/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 8) )
قال ابن حجر: "أخو ميمون: كان أحد الحفاظ بمصر، واسمه: أبو بكر أحمد بن محمد بن زكريا بن أبي عتاب، مات  2))

 مصدر سابق.ابن حجر، ت وسبعين ومئتين". سنة س
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كذاب، فقال لي ابن رشدين: أال ترى ما يقولون لي؟ فقال له أخو ميمون: أليس أحمد بن صالح 
قال: سمعت علي بن سهل يقول: سمعت أحمد بن صالح يقول: إنك  إمامك؟ قال: نعم، ف

 .(1)كذاب
 .(2)وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر ولم أحدِّث عنه لما تكلموا فيه

 .(3)وقال ابن يونس المصري: كان من حّفاظ الحديث، وأهل الصنعة
وقال ابن عدي: صاحب حديث كثير يحدث عن الحفاظ بحديث مصر، أنكرت عليه 

 .(5). وقال أيًضا: ضعيفٌ (4)أشياء مما رواه، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه
 .(1)وقال ابن القيسراني: كذاب

 .(7)وقال الذهبي: فيه ضعف
  ،لقد ذُكر في ترجمة أحمد بن محمد هذا ما يدّل على كثرة حديثه، وسعة حفظه

 لتعديل إلى أقوال:ومعرفته للصناعة الحديثية، وقد اختُلف في تصنيف رتبته في الجرح وا
فذهب مسلمة إلى توثيقه. وضّعفه ابن عدي والذهبي. وكّذبه أحمد بن صالح، وابن 

 القيسراني. وامتنع ابن أبي حاتم عن التحديث عنه بسبب الكالم فيه.
أما توثيقه كما قال مسلمة فإنه بعيد، فاألكثرون ما بين تضعيفه وتكذيبه، ويؤخذ من 

، كما قال غير واحدٍ   ضعيفٌ  فالذي يظهر أنهإن لم ُيسّلم بكونه وّضاًعا، مجموع أقوالهم أن الراوي 
 والله أعلم.
حباب، أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن  -93

                                 
 (.321/ 1) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 1) )
 (.75/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 (.22/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 3) )
 (.327/ 1) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 4) )
ترجمة الحجاج جّد أحمد: "وكان نسل رشدين قد خّصوا بالضعف، رشدين ضعيف، وابنه حجاج هذا قال ابن عدي في  5))

ضعيف، وللحجاج ابن يقال له: محمد ضعيف، ولمحمد ابن يقال له: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ضعيف". 
 (.531/ 2) مصدر سابق،ابن عدي، 

 .(2411/ 4) ،1ط ،ذخيرة الحفاظابن القيسراني، 1) )
 (.422/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، 7) )
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 .(1)أبو جعفر األزدي الحجري المصري ثم الطحاوي
كان ثقة، جليل القدر، فقيه "بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

البدن، عالما باختالف العلماء، بصيًرا بالتصنيف، وكان يذهب مذهب أبي حنيفة، وكان 
 .(2)"شديد العصبية فيه

 حاله: أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة
 .(3)قال ابن يونس: وكان ثقًة ثبًتا، فقيًها عاقاًل، لم يخّلف مثله

 .(4)وقال ابن الجوزي: كان ثبًتا فهًما فقيًها عاقاًل 
 .(5)وقال الذهبي: اإلمام العالمة، الحافظ الكبير، محدِّث الديار المصرية وفقيهها

 .(1)وقال ابن قطلوبغا: كان ثقة نبيال فقيًها إماًما
 كما قال الذهبي، رحمه الله   (7)نقاد إلى توثيق اإلمام الطحاوي، فهو أحد األعالمذهب ال

 رحمة واسعة.
بالمثلثة بعدها معجمة -اء الثَّغري أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رج  )س( -93

يصي النجار، المعروف بابن أبي رجاء  .(8)ساكنة، أبو جعفر الطََّرُسوسي المصِّّ
 .(2)"ال بأس به. وفي موضع آخر: ثقٌة شاميٌّ "في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(2)قة. وقال مرة: ث(1)قال النسائي: ال بأس به

                                 
التقييد ابن نقطة، (. و 318/ 13) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 317/ 5) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، انظر:  1))

/ 1) د.ط، ،الجواهر المضية في طبقات الحنفيةمحي الدين الحنفي، (. و 174) ،1ط ،لمعرفة رواة السنن والمسانيد
 (.52) ،1ط ،طبقات المفسرين األدنه وي،و (. 122) ،1ط ،تاج التراجمُلوبغا، ابن ُقطْ (. و 122

 (.121/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  2))
 (.22/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس،  3))
 (.318/ 13) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، 4) )
 (.27/ 15)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، 5) )
 (.122) ،1ط ،تاج التراجمْطُلوبغا، ابن قُ 1) )
 (.432/ 7)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  7))
تهذيب المزي، (. و 1/181) ،1ط ،المتفق والمفترقالخطيب، و (. 81) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، انظر:  8))

 (.1/222) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 1/472) ،1ط ،الكمال
 (.1/132) ،1ط ،مالإكمال تهذيب الك ،مغلطاي 2))
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 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(4)وقال الذهبي: ثقة

 .(5)وقال ابن حجر: صدوق
 ،ٍل ، ومسلمة كذلك في قو -في قولٍ -وقد وثّقه النسائي  هذا الراوي متَّفٌق على تعديله

 عنه، ووثّقه ابن حبان والذهبي، وهذا القول أظهر، فهو ثقة والله تعالى أعلم.
بكسر الباء المنقوطة -أحمد بن محمد بن عيسى بن األزهر، أبو العباس البِّْرتي  -95

الحنفي الفقيه، القاضي  -بواحدة، وسكون الراء، وفي آخرها التاء المنقوطة من فوقها باثنتين
 .(1)ببغداد

ثنا عنه غير واحٍد، روى عنه ابن أيمن حنفيٌّ، ح"قال مسلمة بن قاسم في كتاب )الصلة(:  دَّ
 .(7)"والبياني، وهو ثقة مات سنة ثمانين ومائتين

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(8)قال أبو العباس بن سعيد: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: صدوق، ما أعلم إال خيرًا

 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(12)وقال الدارقطني: ثقة

                                 
 (.58) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  1)) =
 (.1/71) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 2))
 (.8/28) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.1/222) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 4) )
 (.84) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
 ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 282/ 1) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل ف، الدارقطنيو (. 51/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر: 1) )

(. 135/ 2) ،1ط ،األنسابالسمعاني، (. و 142) ،1ط ،طبقات الفقهاءأبو إسحاق الشيرازي، و (. 412/ 1) ،1ط
 ،1ط ،تاج التراجمابن ُقْطُلوبغا، (. و 114/ 1) د.ط، ،الجواهر المضية في طبقات الحنفيةمحي الدين الحنفي، و 
 (.11/ 2) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، (. و 123)

 (.11/ 2) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، 7) )
 (.212/ 1) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب8) )
 (.51/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، الثقات 2) )
 (.212/ 1) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب12) )
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وقال طلحة بن محمد بن جعفر: كان رجاًل من خيار المسلمين، ديًنا عفيًفا على 
 .(1)مذهب أهل العراق

 .(2)وقال الخطيب: كان ثقًة ثبًتا حجًة، يذكر بالصالح والعبادة
 .(3)وقال ابن الجوزي: كان ثقة
 .(4)وقال الذهبي: الحافظ الثقة

 بادة والصالح والعفة، ووثَّقه أكثر النقاد، لقد ُوصف أحمد بن محمد البِّْرتي بالدين والع
 وخالف فيه عبد الله بن أحمد الذي قال فيه: صدوق.

 والراجح: أنه ثقة كما قال مسلمة وابن حبان والدارقطني والخطيب وابن الجوزي والذهبي.
 .(5)، أبو بكر المالكييّ رِّ وَ نَـ يْـ أحمد بن مروان بن محمد الدِّ  -92

(، 333كان من أروى الناس عن ابن قتيبة، مات بمصر )سنة "قال مسلمة في )الصلة(: 
 .(1)"وكان على قضاء القلزم، أدركته ولم أكتب عنه، وكان ثقة كثير الحديث

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(7)غيرهقال الذهبي: اتَّهمه الدارقطني، ومّشاه 

فيها عن  وروى مرةً  وقال ابن حجر: صرَّح الدارقطني في )غرائب مالك( بأنه يضع الحديث.
اب، عنه، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن رَّ الحسن الضَّ 

وقال: ال يصح بهذا  ،(8)"سبقت رحمتي غضبي" حديث ، َعن أبي صالح، َعن أبي هريرة ميّ سُ 

                                 
 .مصدر سابقخطيب، ال 1))
 مصدر سابق.خطيب، ال 2))
 (.337/ 12) ،1ط ،المنتظمن الجوزي، اب 3))
 (.427/ 13)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي،  4))
رفع ابن حجر، (. و 152/ 1) د.ط، ،الديباج المذهب ابن فرحون،(. و 151/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، انظر:  5))

 (.35 /1) ،1ط ،تنزيه الشريعة المرفوعةابن عراق، (. و 54) ،1ط ،اإلصر عن قضاة مصر
 (.172/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  1))
 (.172/ 1) ،1ط ،مصدر سابقابن حجر، و (. 151/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 7) )
/ 2) ، والحميدي في مسنده(2128/ 4) ، ومسلم في الصحيح(121/ 4صحيح )ال البخاري في هذا الحديث أخرجه 8))

 =، وأبو (113/ 7) ، والنسائي في الكبرى(251/ 1التوحيد )بن خزيمة في ، وا(247/ 12) في مسنده ، وأحمد(273
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 .(1)وهو عندي ممن كان يضع الحديث ،والمتهم به أحمد بن مروان ،ناداإلس
اتهمه "، ونقل فيه قول الذهبي (2)وأورده سبط بن العجمي في )الكشف الحثيث(

ثم قال: فيحتمل أنه اتهمه بالكذب، ويحتمل بالوضع، فإن أراد بالكذب فال ينبغي  "الدارقطني
 .(3)ذكر مع هؤالء، والله أعلم"أن يُ 

  غير قولي  -من حيث الجرح والتعديل-أقف على قول آخر في أحمد بن مروان لم
 مسلمة والدارقطني، وقد وثّقه األول، واتهمه اآلخر بالوضع، وبين هذين القولين بون شاسع.

وهذا الراوي هو صاحب كتاب )المجالسة وجواهر العلم(، وقد ثبت أنه من رجال 
الصحة، وأسانيده أنظف من  افيه الضياء وم أن شرط)المختارة( للضياء المقدسي، ومن المعل

                                 
، رووه من (371/ 14) ، والبغوي في شرح السنة(331/ 2شعب اإليمان )، والبيهقي في (112/ 11) يعلى في مسنده =

 مرفوعا. طرٍق، عن األعرج، عن أبي هريرة 
، وأبو (272/ 1) ، وابن أبي عاصم في السنة(512 /14) ، وأحمد في مسنده(112/ 2) وأخرجه البخاري في صحيحه

 ، والطبراني في(13/ 14)، وابن حبان في صحيحه (212/ 1السنة )، والخالل في (311/ 11) يعلى في مسنده
 ، وابن عساكر في معجمه(322/ 3المخلصيات )، ومحمد بن عبد الرحمن المخلصي في (182/ 3المعجم األوسط )

 به. ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ، رووه من طرقٍ (112/ 2)
، كالهما من طريق محمد بن عجالن، عن (52/ 2) ، والبيهقي في األسماء والصفات(17/ 1) ورواه ابن ماجه في السنن

 به. أبيه، عن أبي هريرة 
جه أيًضا ، وأخر (111/ 7) عن وكيٍع. ومن طريق وكيٍع أخرجه النسائي في الكبرى (82/ 15) وأخرجه أحمد في المسند

من طريق أحمد بن يونس، ثالثتهم  (12/ 14). ورواه ابن حبان في الصحيح (111/ 7) من طريق أبي داود الحفري
 به. )وكيع، أبو داود، أحمد بن يونس( عن سفيان الثوري، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة 

عند البخاري  كما أنَّ الحديث ثابتٌ ا كما تقّدم،  والكالم هنا ليس في أصل الحديث، فهو مخرج في الصحيحين وغيرهم
 .مت طريقهوقدّ  إلى األعرج، ةعائد الروايةوهذه  ، والنسائي من طريق مالك، عن األعرج، عن أبي هريرة

، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فإني لم أقف عليه إال فيما ذكره الدارقطني  وإنما اإلشكال في روايته عن مالك، عن ُسميٍّ
به.  عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، يّ رِّ وَ نَـ يْـ الدِّ الحسن الضراب، عن أحمد بن مروان  عن

 الدارقطني في غرائب مالك، واألشبه أنه خطأ، والله تعالى أعلم. وألجل هذا جعله
 (.172/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  1))
 (.52) ،1ط، الكشف الحثيثسبط ابن العجمي، 2) )
روى كالم الدارقطني بالمعنى فكان  الذهبيألن ، عن الدارقطني ابن حجر نقلهلعلَّ سبط بن العجمي لم يقف على ما  3))

: "وهو عندي ممن يضع الحديث"، ابن حجر فقد نقل كالم الدارقطني بنصه حيث قالأما  محتماًل كما قال ابن العجمي،
 .تمالالنقل الصريح أي احفلم يبق بعد هذا 
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 .(1)أسانيد )المستدرك( للحاكم، وفي هذا توثيق ضمني من قبل ضياء الدين المقدسي للراوي
وهذا يقضي بأنَّ المصنف ثقة، وإن لم يكن كذلك، فهو ممن يشملهم اسم الستر 

والمجاهيل والمتروكين  ممن خّص )الضعفاء -غير الذهبي-والعدالة، ولذا لم يترجمه أحد 
 والوضاعين( بالتصنيف.

أما اتهام الدارقطني له بالوضع، فإن الدارقطني إمام كبير، له قدم ثابتة في العلل، وهو من 
المتوسطين في حكمه على الرواة، ولكن ال يبعد أن يكون قد تعنَّت على هذا اإلمام في هذا 

، فال يسلم إنسان من الوهم وإدخال إسناد هحديث مالك المتقدم خطأ منالحكم، وعلى فرض كون 
في إسناد، على أن ال يكثر ذلك منه ويفحش، وقد وقع شبيهه من أئمة كبار، وال يسقط الثقة 

 بالوهم والخطأ النادر أو القليل، ومن الذي ال يغفل وال يخطئ؟
حافظ أحمد بن مروان قد حظي بتوثيق صريٍح من مسلمة، وبتوثيق ضمنيٍّ من ال وعليه فإن

صدوق، ولعل هذا هو القول الرتبة  الضياء المقدسي، فالمترّجح في نظري أن رتبته ال تقصر عن
 أعلم. تعالى الوسط، الذي ال جفاء فيه وال شطط، والله

 .(3)بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني (2)أحمد  )س( -97
 .(4)"ثقة")الصلة(:  كتابفي   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5)قال النسائي: ثقة، إن لم يكن أخا محمد بن يحيى فإنه هو

 .(1)وقال الذهبي: ال يُعرف
                                 

أن ابن ، وقد ذكر يّ رِّ وَ نَـ يْـ الدِّ بكر  يأبهذا التوجيه أفدته من كالم مشهور بن حسن سلمان، في مقدمة تحقيقه لكتاب 1) )
حة، وحّسن بعضها ابنُ  الراوي عساكر في )تاريخ دمشق( حكم على بعض أحاديث انظر: حجر في )اإلصابة(.  بالصِّّ

 .(22-22/ 1) د.ط، ،المجالسة وجواهر العلم، يّ رِّ وَ نَـ يْـ الدِّ 
/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرأفاد ابن حجر بأنه وقع في بعض نسخ النسائي "محمد" بدل أحمد. انظر:  2))

82.) 
 (.512/ 1) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 281) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، انظر:  3))
 (.152/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (.12) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 5) )
نقله عنه ابن حجر، وعزاه لكتابه: "الطبقات"، غير أني لم أظفر به في )المعين في طبقات المحدثين( للذهبي، وال في  1))

 (.82/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر)تذكرة الحفاظ( له. انظر: 
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 .(1)وقال ابن حجر: صدوق
  اتَّفق النسائي ومسلمة على توثيق أحمد بن يحيى، بينما حكم عليه الذهبي بالجهالة، وقد رّد

، وفي التعريف بحاله توثيقه (2)ه الحافظ بقوله: "قلُت: بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنهعلي
 .(3)له"

أنَّ أحمد بن يحيى ثقة كما وصفه تلميذه  بالنظر إلى القرائن القوية جدًّاوالذي يترّجح 
 قاسم، والله أعلم.الالنسائي، ووافقه على ذلك مسلمة بن 

 .(4)إبراهيم بن إسحاق الضبي الكوفي -92
 .(5)"روى عنه بقي بن مخلد، فهو ثقة عنده"ذكره مسلمة في )الصلة( وقال: 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال األزدي: يتكلمون فيه، زائغ عن القصد

 من زوائد ابن حجر على الذهبي في  هذا الراوي لم يورده الذهبي في )الميزان(، وهو
 )اللسان(، ولم ينقل فيه إال قول مسلمة واألزدي، ولم أقف على كالٍم آخر فيه غير ذلك.

واألشبه أّن الصحيح في نسبته "الصيني" بدال من "الضبي"، وقد أورد ابن حجر ترجمته بعد 
 .(7)تصحف الصيني بالضبي"إبراهيم بن إسحاق الصيني الكوفي، ثم قال: "وعندي أنه الذي قبله 

ومما يقّوي هذا االحتمال أنَّ كّل واحٍد منهما كوفيٌّ، فالصيني إنما رحل إلى الصين فُنسب 
، فإذا ثبت هذا االحتمال فإنه مكّرٌر، وقد تكّلم النقاد (8)إليه، وكان يتَّجر في البحر ورحل إلى الصين

                                 
يب من الحافظ أنه نقل توثيق النسائي، ولم يعارض ذلك التوثيَق شيٌء، والعج (.85) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )

 ومع ذلك عمد إلى القول في الراوي بأنه صدوق!
 (.188/ 8) ،2ط، المجتبى من السنن(، و332/ 8) ،1ط ،السنن الكبرى فيانظر حديثه عند النسائي  2))
 (.82/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 3))
سؤاالت الدارقطني، (. و 78/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 85/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلي حاتم، ابن أبانظر:  4))

ابن القيسراني، (. و 235/ 1) ،1ط ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثالخليلي، و . (15) ،1ط ،البرقاني للدارقطني
 (.23) ،1ط ،المؤتلف والمختلف

 .(237/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 5) )
 مصدر سابق.ابن حجر،  1))
 مصدر سابق.بن حجر، ا 7))
 (23) ،1ط ،المؤتلف والمختلفابن القيسراني، انظر: 8) )
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 في إبراهيم بن إسحاق الصيني.
 .(1)قال الدارقطني: متروك

 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف وأخطأ
 .(3)وقال الخليلي: سيء الحفظ، اختلف فيه

وقال الذهبي: تفرَّد عن قيس بن الربيع، عن األسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر ...، ال 
 .(4)يروى عن عمر إال بهذا اإلسناد

يء الحفظ، كما قال الخليلي، هذا والخالصة: أن فيه ضعًفا، ولعل أنسب ما يقال فيه: س
 إذا كان الصينّي نفسه.

وإن كان روايًا آخر غير الصيني، فقد ذكر مسلمة رواية بقي عنه، وفيها توثيق ضمني بناء 
 على شرطه في الرواية. وخالفه األزدي فذكر أن الراوي متكلَّم فيه، وأنه زائغ عن القصد.

 علل، والله أعلم.إذا سلم من ال ُيجازوعلى كٍل فإن حديثه 
إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعمي، أبو إسحاق المصيصي، المعروف  )د س( -91
 .(5)بالمقسمي

 .(1)"ال بأس به"في كتاب )الصلة(:  بن قاسم قال مسلمة
 لراوي ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في ا
 .(7)قال أبو حاتم: صدوق

 .(2). وقال في موضع آخر: ليس به بأس(8)وقال النسائي: ثقة
                                 

 (.15) ،1ط ،سؤاالت البرقاني للدارقطنيالدارقطني، 1) )
 (.78/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  2))
 (.235/ 1) ،1ط ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثالخليلي،  3))
 (.18/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، إذا فاته شيء من رمضان، قضاه في عشر ذي الحجة".  يث: "كان رسول الله والحد4) )
 ،الكاشفالذهبي، (. و 72/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 23/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  5))

 (.211/ 1) ،1ط
 (.121/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 1))
 (.23/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 7) )
 (.15-14) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 8) )
 .مصدر سابقابن عساكر،  2))
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 .(1)وقال مغلطاي: "وفي كتاب أبي علي الجياني: وثَّقه الدوالبي"
لكن في مطبوع كتاب الجياني: ذكر اسم الراوي وكنيته ثم قال: "ثقة، حّدث عنه النسائي، 

 .(2)"وأبو بشر الدوالبي
 وهذا صريح في أن التوثيق من أبي علي الجياني نفسه، وليس منسوبا إلى الدوالبي.

 .(3)وقال الذهبي: ثقة ثبت
 .(4)وقال ابن حجر: ثقة

  ،ُعلم مما سلف أنَّ إبراهيم بن الحسن عدَّله النقاد، إال أنهم اختلفوا في تحديد درجته
و حاتم: صدوق، وبنحو هذا عّبر مسلمة بقوله: ال فوثَّقه الجياني والذهبي وابن حجر، وقال فيه أب

 بأس به، واختلف قوال النسائي فيه، بين التوثيق ونفي البأس عنه!
وإذا ما تعّذر الجمع والترجيح بين هذين الوصفين عن اإلمام النسائي، وُجهل المتقدِّم 

ترجيح قوله الموافق لقول منهما، تعيَّن المصير إلى أقرب قوليه عن األئمة اآلخرين، فعندئٍذ ينبغي 
أّما أبو حاتم فإنَّه معروف بتشدُّده، وأما  .جد أنَّ أكثرهم ذهبوا إلى توثيق الراوينسائر النّقاد، ف

قول الجماعة، ومن بينهم اإلمام النسائي الذي روى عن إبراهيم بن الحسن لخالف م همسلمة فإنَّ 
 .يره من هذا الوجهوعرفه، فال شكَّ أنَّ كالمه فيه مقدَّم على كالم غ

 وعليه فالراجح في نظري أنه ثقة والله أعلم.
بن الزبير  (5)إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله  )خ د سي( -81

 .(1)لعوام القرشي، أبو إسحاق األسدي الزبيري المدنيبن ا

                                 
 (.121/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) )
 (.11) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني، انظر:  2))
 (.211/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 3) )
 (.82) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 4))
ابن قال ابن حجر: "والذي في كتاب ابن أبي حاتم وفي طبقات ابن سعد ليس بين مصعب والزبير في نسبه ذكر عبد الله" 5) )

 (.225/ 7) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، (. وكذا ورد عند 117/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،حجر
 (.45/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر: نسبه فلم يذكر فيه مصعًبا.  وساق مسلم

ابن أبي حاتم، (. و 45/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 521/ 5) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظره:  1))
 =/ 1) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، و (. 72/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 25/ 2) ،1ط، الجرح والتعديل
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 .(1)"ثقة، روى عن ابن عيينة"في كتاب )الصلة(:  بن قاسم قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال ابن سعد في ترجمة الراوي: وهو ثقة، صدوق في الحديث
؟ (3)م بن حمزة وإبراهيم بن المنذروسئل أبو حاتم عنه فقال: صدوٌق، وسئل عن إبراهي

 .(4)فقال: كانا متقاربين، ولم تكن لهما تلك المعرفة بالحديث
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(1)وقال ابن حجر: صدوق
 .(7)وقال العيني: صدوق

  ،ذهب أكثر أئمة الجرح والتعديل إلى تصنيف إبراهيم بن حمزة الزبيري في رتبة صدوٌق
 .حيث ذكره في كتاب الثقات إال ما ورد عن ابن حبانوبهذا وصفوه، 

وأما قول ابن سعد فيه: "ثقة صدوق في الحديث" فإنَّه ال يختلف عن قول من وصفه 
بالصدوق، وذلك أنَّ وصفه بالثقة ال يريد بذلك إال توثيق نفسه من حيث عدالته واستقامة حاله 

دوق في الحديث"، ولذا أطلق الوصف األول، وصالحه، أما درجته في الحديث فقد بّينه بقوله: "ص
وقيد الثاني بقوله "في الحديث"، وهذا جاٍر على ألسنة النُّقاد، ومثله قول يعقوب بن شيبة في عبد 

فقوله:  (8)الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي حيث قال فيه: "ضعيٌف، وهو ثقة صدوق رجل صالح"
ثم نبَّه على جانب عدالته ودينه بقوله: "وهو ثقة "ضعيٌف" يريد بذلك بيان حاله في الحديث، 

 صدوق...".
                                 

 (.12/ 11)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 341 =
 (.128/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 1))
 (.521/ 5) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 2) )
 ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرإبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر، صدوٌق تكلَّم فيه أحمد ألجل القرآن. 3) )

(24.) 
 (.25/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.72/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.82) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
 (.522/ 3) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني،  7))
 (.475/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب8) )
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 صدوٌق بمنصوص أقوالهم. يوعليه فإن إبراهيم بن حمزة الزبير 
 .(2)المروزي الخالل أبو إسحاقبن أحمد،  (1)إبراهيم بن عبد الله  )س( -89

 .(3)"ال بأس به"كتاب )الصلة(: ي  ف قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال النسائي: كتبنا عنه بـَمرٍو مجلًسا وال بأس به، ولم يُعرف اسم أبيه
 وذكره ابن حبان في الثقات

 .(5)وقال الذهبي: صدوق
 .(1)وقال ابن حجر: صدوق

 ي إبراهيم بن عبد الله المروزي أنهم على ُعرف مما تقدَّم من خالل نقول أهل العلم ف
ر عنها النسائي دون الثقة، وقد عبَّ  -عند أكثرهم-تعديله، كما تبّين أيًضا من تلك النقول أنَّ درجته 

ومسلمة بقولهما: "ال بأس به"، ونصَّ الذهبي وابن حجر على أنَّه "صدوق"، ولم يعطه درجة أعلى 
ه ثقة أنَّ أدخل فيه َمن َصحَّ عنده كتابه )الثقات(، الذي   حيث أورده في ،من ذلك إال ابن حبان

معارٌض بما  ه في الراويوعلى كلٍّ فإنَّ صنيع، ، كما نصَّ على ذلك في مقدمة كتابه(7)بالدالئل النيرة
فالمقدَّم قول الجماعة الذين ذهبوا إلى أنَّ الراوي  ه عليه الذهبي وابن حجر،جاء عن مسلمة، وأقرَّ 

 لثقة، فهو صدوق كما قالوا.دون درجة ا
إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان   )سي ق( -88

                                 
 (.222/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمالقلته مجوًدا: إبراهيم بن عبد األعلى" قال مغلطاي: "سماه الحافظ الصريفيني، ومن خطِّّه ن1) )

تهذيب  ،ابن حجرقلت: كأنَّ خالفًا وقع في اسم أبيه، ويؤيِّّده ما أشار إليه النسائي حيث قال: "ولم يُعرف اسم أبيه" 
 (.132/ 1) ،1ط، التهذيب

 ،الكاشفالذهبي، (. و 112/ 2) ،1ط ،تهذيب الكماللمزي، ا(. و 458/ 2)د.ط،  ،تاريخ إربلابن المستوفي، انظر:  2))
 .(214/ 1) ،1ط

 (.222/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 3))
 (.1/132) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو  مصدر سابق. ،مغلطاي 4))
 (.214/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.22) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
 (.13/ 1) ،1ط ،الثقاتن حبان، ابانظر: 7) )
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 .(1)كوفيبن خواستي، أبو شيبة العبسي موالهم، ال
 .(2)"كوفيٌّ ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال أبو حاتم: صدوق

 .(4)وقال أبو جعفر العقيلي: ليس به بأس
 .(5)وقال الخليلي: ثقة روى عنه ابن صاعد والحفاظ

 .(1)أيامهوذكر ابن المنادي في تاريخه: أنه تغّير قبل موته في آخر 
 .(7)وقال الذهبي: ثقة

 .(8)وقال ابن حجر: صدوق
  ذهب جميع النقاد إلى تعديل أبي شيبة، ووقع خالفهم في تحديد رتبته، فذهب أبو

حاتم والعقيلي وابن حجر إلى أنّه دون رتبة الثقة، وجعلوه في رتبة الصدوق. وذهب مسلمة والخليلي 
 والذهبي إلى توثيقه.

وإن كان متشّدًدا في -ل النظر إلى القولين أنه صدوق؛ ألنَّ أبا حاتم والذي يترّجح من خال
، فهو أعرفهم بحاله، وقد وافقه العقيلي وابن حجر، (2)فقد ثبتت روايته عن أبي شيبة -النقد

 فالصحيح ما ذهبوا إليه، والعلم عند الله.
 .(12)إبراهيم بن عبد العزيز بن مروان بن شجاع الجزري الحراني، سكن الرقة  )س( -83

                                 
 (.128/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 112/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))
 (.235/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي2) )
 (.112/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (.235/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (571/ 2) ،1ط ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثالخليلي،  5))
 (.131/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.211/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 7) )
 (.21) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
 (.112/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  2))
خالصة تذهيب الخزرجي، (. و 218/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 132/ 2) ،1ط ،لتهذيب الكماالمزي، انظر: 12) )

 (.12) ،5ط ،تهذيب الكمال
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 .(1)"حراني ثقة"في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال النسائي: صالح
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق

 وصفهما يتعّلق بهذا الراوي، وقد لم أقف على أكثر من هذه النقول السابقة في 
الراوي من عدالة جانب بالصالح، والغالب في مثل هذه العبارة عنهم أنها تشمل  النسائي

نفسه، فإذا أرادوا جانب الضبط قّيدوه، كأن يقولوا: صالح الحديث  ه فيحيث ديانته وصالح
رتبة صدوق،  ابن حجر في وجعله ،مسلمة وقد وثَّقه ، وعلى كلٍّ فهو تعديٌل للراوي.(4)ونحوه

 أعلم. والله
 .(5)إبراهيم بن مخلد الطَّاَلقاني  )د( -83

 .(1)"ثقة"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(7)ذكره ابن حبان في الثقات
 .(8)وقال ابن حجر: صدوق

 كتاب في   إيرادهاكتفى بمجرد قد  ابن حبانوثَّقه مسلمة وابن حبان، وإن كان  هذا الراوي
 .ذهب ابن حجر إلى أنه صدوقو ، بلفظ صريحٍ ، دون التنصيص على توثيقه الثقات

ال سّيما ، على ذلك إمامين تواطؤبناًء على  نظراؤه ال يبعد أن يكونوا ثقاتٍ وهذا الراوي و 
من  في ترجمة الراوي ما يُنكر عليه ال ذُكرو  ،علماءمعارٍض بجرح أحٍد من الر وأن توثيقهما غي

                                 
 (.142-1/141) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 247/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 1))
 (.17) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  2))
 (.21) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 3))
 .(118 انظر: )ص: 4))
 (.771/ 5)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، (. و 252/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  5))
 (.282/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) )
 (.17/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
 (.23) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
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 ثقة، والله تعالى أعلم. هفالراجح في نظري أن ،الحديث
 -بضم المهملتين، وبالقاف -إبراهيم بن المستمر الُهذلي الُعُروقي   )د تم س ق( -85

 .(1)، أبو إسحاق العصفري البصري-بالنون والجيم-الناجي 
 .(2)"أرجو أْن ال يكون به بأسٌ "بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5). وقال أيًضا: ليس به بأس(4). وقال في موضع: صدوق(3)قال النسائي: ُصويلح

 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب
 .(8). وقال أيًضا: صدوق(7)وقال الذهبي: وكان أحد الثقات
 .(2)وقال ابن حجر: صدوق يغرب

  تبيَّن مما سبق أنَّ أكثر النقاد ذهبوا إلى تصنيف ابن المستمر في رتبة من دون الثقة، وقد
ب مع تنبيهه على إغراالثقات،  ذي أدرجه في كتابإال ابن حبان البان ذلك في ثنايا أقوالهم، 

 .الراوي أحيانًا
 أما الذهبي فقد اختلف فيه قواله، وأقربهما إلى أقوال األكثرين قوله: صدوق.

وعليه فقد ذهب النسائي ومسلمة والذهبي وابن حجر إلى أن الراوي صدوق، وهو 
 الصحيح.

األموي موالهم، أبو إسحاق األندلسي،  -بالجيم-إبراهيم بن موسى بن جميل   )س( -82

                                 
ابن حبان، (. و 142/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 141/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءالدوالبي، انظر:  1))

 (.225/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، و (. 81/ 8) ،1ط ،الثقات
 (.221/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 2))
 (.11) ،1ط ،لنسائيتسمية مشايخ االنسائي، 3) )
 (.72) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  4))
 (.223/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 5) )
 (.81/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.1282/ 5)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  7))
 (.225/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 8) )
 (.24) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
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 .(1)نزيل مصر، وربما ُنسب إلى جده
 .(2)"نزل مصر فاستوطنها، وكان ثقة عند أهل مصر"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 ة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ودراس
 .(3)قال النسائي: صدوق

 .(4)وقال الذهبي: "قال ابن الفرضي: كثير الغلط"
 .(5)وقال ابن يونس: كتبت عنه، وكان ثقة

 .(1)وقال ابن حجر: صدوق
  لقد أثنى أهل العلم على إبراهيم بن موسى، ونال توثيق مسلمة وابن يونس، أما النسائي

ابن الفرضي واقعتين، دلّتا على وقوع الراوي في وابن حجر فقد صّنفاه في رتبة صدوق. وحكى 
الغلط والخطأ، ولعل هاتين الواقعتين قصدهما الذهبي لما نقل عن ابن الفرضي أنه قال: "كان كثير 
الغلط"، فاستنبط هذا المعنى من تلك الحكايتين، واختصره في هذه العبارة، ويالحظ أنَّ الذهبي 

ال يمكن  -والحال هذه-وي أكثر من الغلط، فإذا ثبت ذلك فإنّه َفهِّم من كالم ابن الفرضي أّن الرا
توثيقه، واألقرب في حقه أن يُوصف بالصدوق، كما قال النسائي، وهو من أعرفهم بحاله لروايته 

 عنه، ووافقه على حكمه ابن حجر، وعليه فالراجح أنه صدوق.
 .(7)بن هارون البلخي العابد إبراهيم  )تم س( -87

                                 
 (.157/ 1) ،1، طالمعجم الصغير فعل الطبراني في ماهذا  1))

 ،2ط ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي، (. و 17/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، وانظر ترجمته في: 
 (.224) د.ط، ،بغية الملتمسأحمد بن يحيى الضبي، و (. 21/ 1)

 (.228/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي2) )
 (.72) ، د.ط،المعجم المشتملبن عساكر، ا 3))
(، وكأنه حكى  214/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالم(، وفي 27/ 1) ، دط،المغنيهكذا نقل الذهبي عن ابن الفرضي في  4))

كالمه بالمعنى واختصره في هذه العبارة، والذي ذكره ابن الفرضي هو قول قاسم بن أصبغ: "سمعت إبراهيم بن موسى بن 
 -حين رآنا-لجزء السادس من المعارف البن قتيبة؛ وقد قلبه: بالتصحيف واللحن والخطأ؛ فشق ذلك عليه جميل، يقرأ ا

أشد المشقة". ثم ذكر حكاية أخرى عن إبراهيم بن موسى، وفيها أنه وقع له خطٌأ في تاريخ ابن أبي خيثمة أيًضا. انظر: 
 (.22/ 1) ،2ط ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي، 

 (.17/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصرييونس، ابن  5))
 (.24) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.1283/ 5) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، و (. 232/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  7))
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 .(1)"ال بأس به"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال النسائي: ثقة
 .(3)وقال في موضع آخر: ال بأس به

 .(4)وقال الذهبي: ثقة
 .(5)وقال ابن حجر: صدوق

  اوي، إال أن عباراتهم فيه تدور بين كونه ثقة أو صدوقًا، تبّين مما سلف أنَّ النقاد على تعديل الر
إلى وصفه بما دون الثقة، وعّبر عنه بقوله: "ال بأس به"، ووافقه على  -في أحد قوليه-فذهب النسائي 

 ذلك مسلمة وابن حجر، بينما نصَّ النسائي في أحد قوليه على توثيقه، ووافقه على ذلك الذهبي.
ين قولي النسائي، وإن كان مدلول العبارتين تعدياًل، إال أنهما ال وهذا الخالف الذي وقع ب

تداّلن على مرتبة واحدة في التعديل، فالصدوق دون الثقة قطًعا، وإذا تعذر الجمع والترجيح بين 
جد أنَّ أكثرهم على أن الراوي دون نهذين القولين، يُنظر إلى أقرب قوليه إلى كالم األئمة اآلخرين، ف

قة، فُيؤخذ من ذلك: أن النسائي ومسلمة وابن حجر كلهم على أنه صدوق، ولم يبق ثمة مرتبة الث
 أحٌد يوثّقه إال الذهبي، والراجح أنه صدوق كما قال أكثرهم.

بضم -ُجوزجاني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق ال  )د ت س( -82
 .(1)، سكن دمشق-الجيم األولى وزاي وجيم

 .(7)"ثنا عنه غير واحٍد، وهو ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(8)قال النسائي: ثقة

                                 
 (.328/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) )
 (.11) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 2) )
 (.171/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب هذا القول نقله عنه ابن حجر في 3))
 (.221/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  4))
 (.25) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
 (.43/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، و (. 81/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))
 (.324/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي7) )
 (.248/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 8) )
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 .(2)المذهب ولم يكن بداعية (1)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان حريزي
 .(3)طني: وكان من الحفاظ المصنفين والمخرجين الثقاتوقال الدارق

 .(4)وقال ابن حجر: ثقة حافظ رمي بالنصب
  )اتَّفقـــوا علـــى توثيقـــه، كمـــا ُوصـــف بالنصـــب، وهـــو صـــاحب كتـــاب )أحـــوال الرجـــال

 )الشجرة(.المعروف بـ
بفتح -، النـَّوَّاء -بتخفيف القاف وشين معجمة-أزهر بن مروان الرقاشي   )ت ق( -81

 .(5)-بالخاء المعجمة مصغَّرٌ -، البصري مولى بني هاشم، ولقبه فـُرَيخ -النون وواو مثقلة
ثقة، روى عنه من أهل بلدنا بقي "بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 .(1)"بن مخلد
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(7)روى عنه بقي بن مخلد، قال مغلطاي: وقد أسلفنا أنَّ رواية بقي عنه توثيق له
 .(1)قال ابن حبان: مستقيم الحديث

                                 
-اسم لطائفة من النواصب، تنسب إلى حريز بن عثمان الرحبي الحمصي، وحريز هذا قال ابن حبان: كان يلعن علي بن طالب  1))

مل على علي بالغداة سبعين مرة، وبالعشي سبعين مرة، .. وكان داعية إلى مذهبه. وقال العجلي: ثقة، وكان يح -رضوان الله عليه
. 

وقد ذكر غير واحد كابن حزم وأبي اليمان أن حريًزا رجع عن مذهبه وتبرأ مما نسب إليه، قال ابن حجر: فهذا أعدل 
 ،التاريخ الكبيرالبخاري، (. و 25/ 8) د.ط، ،اإلحكام في أصول األحكامابن حزم، انظر:  ـ.ها األقوال، فلعله تاب

ابن و (. 221/ 1) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، (. و 218/ 1) ،1ط، نالمجروحيابن حبان، (. و 123/ 3) ط،د.
 (.321/ 1) د.ط، ،فتح الباريحجر، 

 (.81/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  2))
 مصدر سابق.ابن حبان،  3))
 (.25) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر4) )
ابن ماكوال، (. و 1855/ 4) ،1ط ،مخت ل فالمؤت ل ف والالدارقطني، و (. 132/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  5))

خالصة تذهيب الخزرجي، (. و 224/ 2) ،1ط ،نزهة األلباب في األلقابابن حجر، و  (.48/ 7) ،1ط ،اإلكمال
 (.25) ،5ط ،تهذيب الكمال

 (.52/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 1))
 مصدر سابق.مغلطاي،  7))
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 .(2)وقال الذهبي: صدوق
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق

  بعد سرد هذه األقوال الواردة في أزهر بن مروان تبّين أنَّه لم يطعن فيه أحٌد، ال في
بل أثنى عليه الجميع، فوثَّقه بقي بن مخلد بناًء على شرطه في أنَّه ال يَروي  العدالة، وال في الضبط،

إال عن ثقة، كما ذكره ابن حبان في الثقات ونصَّ على توثيقه بعبارٍة صريحٍة، ووثَّقه مسلمة بن 
 قاسم أيًضا، ومع هذه التوثيقات الثالثة من أئمة النقد المتقدِّمين، ذهب الحافظان الذهبي وابنال

 .حجر إلى أنه صدوق
 لتواطؤ بقي نَّ أزهر بن مروان يستحق درجًة أعلى من درجة الصدوق؛أوالذي يترجَّح 

فقد ذكر المعلمي  وابن حبان على ذلك، وعبارة ابن حبان هنا من أقوى أنواع التوثيق عنده، ومسلمة
 "أنَّ توثيقه على درجاٍت:

أو "مستقيم الحديث" أو نحو ذلك، ... ثم األولى: أْن ُيصرح به؛ كأن يقول: "كان متقًنا" 
 .(4)قال: فاألولى: ال تقلُّ عن توثيق غيره من األئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم

وقد قال في هذا الراوي: "مستقيم الحديث"، فهو من قبيل الدرجة األولى المذكورة آنًفا، 
ل توثيق غيره من النقاد، بل قد يكون أقوى فيؤخذ من ذلك أنَّ هذا التوثيق الصادر من ابن حبان مث

من توثيقهم، ُيضاف إلى ذلك أنَّ بقي بن مخلد قد روى عنه، فهو من شيوخه الذين جالسهم 
 وعرف أحاديثهم، وال شكَّ أنه أعلم به من غيره.

 وعليه فإنَّ األئمة المتقّدمين متَّفقون على توثيق أزهر بن مروان، فهو ثقٌة ال غير.
 .(5)إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، أبو يعقوب البصري الشهيدي  ()مد ت س ق -31

 .(1)"ثقة أنبأ عنه ]البهراني[")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
                                 

 .(132/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1)) =
 (.231/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  2))
 (.28) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر3) )
 (.112/ 2) ،2ط ،التنكيلالمعلمي، 4) )
 (.311/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 325/ 7) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  5))
 (.11/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 1))

حيٌح، فقد وقع في مطبوع اإلكمال لمغلطاي )المهراني(، وهو خطأٌ، فالذي يروي عنه مسلمة هو وما بين المعقوفين تص
 =(. وقد ورد ذكره على الصحيح 122/ 2) ،2ط ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي، الله البهراني. انظر:  محمد بن عبد
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)بصريقال النسائي: ثقة 

 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(3)وقال الدارقطني: ثقة مأمون

 .(4)وقال أيًضا: هو، وأبوه، وجدُّه ثقاتٌ 
 .(1). وقال أيًضا: وكان أحد الثقات المتقنين(5)وقال الذهبي: حجةٌ 
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة

 .هذا الراوي ثقة حجة مأمون كما وصفوه 
إسحاق بن إبراهيم بن سويد الثقفي، أبو يعقوب البلوي الرملي، وقـد يُنسـب   )د( -39

 .(8)هإلى جدِّ 
 .(2)"كان ثقًة مأمونًا"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(12)قال النسائي: ثقة

 .(1)وقال أبو بكر بن أبي داود: ثقة
                                 

 ( من هذا البحث.184) في الصفحة =
 (.12) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائي النسائي، 1))
 (.117/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 (.325/ 7) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 3))

 -يعني األموات-هذه األمانة ما ذكره الخطيب في تاريخه، أنَّ إبراهيم الشهيدي كان يغسل  أماراتمن لعل قلُت: و 
 مصدر سابق.الخطيب، تحّرى له أهل األمانة والصدق. انظر: بالبصر، وهذا عمٌل ال ُيسَند إلى كل أحٍد، بل يُ 

 (.122) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني، 4) )
 (.233/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  5))
 (.41/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  1))
 (.28) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
 (.315/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 121/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر: 8) )
 (.17/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 2))
 (.71) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  12))
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 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(3)وقال ابن حجر: ثقة

 .وثَّقوه عن آخرهم، فال غبار عليه 
بَرِّّي إسحا -38  -بفتح أوله والباء الموحدة-ق بن إبراهيم بن عباد، أبو يعقوب الدَّ

 .(4)الصنعاني، صاحب عبد الرزاق
كان ال بأس به، وكان العقيلي يصحح روايته، وأدخله في "قال مسلمة في )الصلة(: 

 .(5)"الصحيح الذي ألَّفه
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

تصغره عبد الرزاق، أحضره أبوه عنده وهو صغير جدًّا، فكان يقول: قرأنا على قال ابن عدي: "اس
 .(1)عبد الرزاق، أي قرأ غيره، وحضر صغيرًا وحدَّث عنه بحديث منكر". ثم ساق بعض حديثه

عن إسحاق الدبري؟ فقال: صدوق، ما رأيت فيه  -يعني الدارقطني-وقال الحاكم: وسألته 
 .(7)من رجال هذا الشأن. قلت: ويدخل في الصحيح؟ قال: أي واللهخالفًا، إنما قيل: لم يكن 

 .(8)وقال ابن نقطة: سمعه أبوه من عبد الرزاق الكثير، وهو صغير سمع منه الحفاظ
وقال ابن الصالح: "عبد الرزاق بن همام: ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره، 

 شيء، وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعدما عمي ال
 عنه بأخرة.

: وعلى هذا نحمل قول عباس بن عبد العظيم لما رجع من صنعاء: -ابن الصالح-قلت 
                                 

 (.311/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 1) ) =
 (.121/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  2))
 (.22) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر3) )
(. 355/ 3) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 125) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيطني، الدارقانظر:  4))

 (.124) ،1ط ،المعين في طبقات المحدثينالذهبي، و 
 (.38/ 2) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 5) )
 (.512/ 1) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، انظر: 1) )
 (.125) ،1ط ،اكم النيسابوري للدارقطنيسؤاالت الحالدارقطني، 7) )
 .(227/ 3) ،1طإكمال اإلكمال ابن نقطة،  8))
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 والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق، وإنه لكذاب، والواقدي أصدق منه.
دبري : قد وجدت فيما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم ال-الصالح أي ابن-قلت 

عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدًّا، فأحلُت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر 
 .(1)جدا. قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين"

وقال الذهبي عقب كالم ابن عدي المتقّدم: "ما كان الرجل صاحب حديث، وإنما أسمعه 
سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو نحوها، لكن روى عن عبد الرزاق واعتنى به، أبوه 

أحاديث منكرة، فوقع التردد فيها، هل هي منه فانفرد بها، أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق؟، وقد 
 .(2)احتج بالدبري أبو عوانة في )صحيحه( وغيره، وأكثر عنه الطبراني". ثم ساق كالم الدارقطني

 .(3)وقال أيًضا: وكان صحيح السماع
  تبيَّن مما سبق أن إسحاق الدبري ثبت سماعه من عبد الرزاق، وأنه سمع منه وهو ابن

 ست سنين أو سبع سنين، وأنه لم يكن صاحب حديث، وإنما أسمعه أبوه واعتنى به.
 وقد تكّلم فيه ابن عدي بأْن روى عن عبد الرزاق حديثًا منكرًا.

 قد صّنفه في رتبة من دون الثقة، وأعني بذلك الصدوق.أما مسلمة ف
وقد نال الدبري توثيق العقيلي والدارقطني، أما العقيلي فقد كان يصّحح رواياته، وأدخله في 
الصحيح الذي ألّفه. وأما الدارقطني فقد حكم عليه بالصدوق، ثم نّص على أن حديثه يدخل في 

 وي، كما أّن كالم الدارقطني أيًضا نصٌّ في ذلك.نوع الصحيح، فصنيع العقيلي توثيق للرا
كما احتّج أبو عوانة بأحاديثه في )صحيحه(، ونص الذهبي على أنه صدوق محتجٌّ به في 

 الصحيح، وهذا هو الراجح في حاله، فهو ثقة ال غير.
أما كالم ابن عدي: فقد تعقَّبه الذهبي فقال: ساق له حديثًا واحًدا من طريق ابن أنعم 

فريقي ُيحتمل مثله، فأين األحاديث التي ادَّعى أنها له مناكير؟، والدبري صدوق محتج به في اإل
 .(4)الصحيح، سمع كتًبا، فأداها كما سمعها

                                 
 (.321) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح، 1) )
 (.12/ 1) د.ط،المغني في الضعفاء، (. ونحوه قال في 181/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، انظر: 2) )
 (.714/ 1) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  3))
 (.715/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 4) )
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وما أحسن ما قاله ابن الصالح في توجيه الروايات المنكرة التي رواها الدبري عن عبد 
حال عبد الرزاق نفسه، لما ثبت عنه  الرزاق، فقد أشار إلى أن تلك األحاديث يرجع سببها إلى

أنه كان عمي في آخر أمره، وكان يلقن فيتلقن، فوقع له بعض ما ُيستنكر، وقد تأخر سماع 
 الدبري منه، فروى عنه تلك المرويات.

إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن موسى بن منصور البغدادي، أبو يعقوب   )س( -33
 .(2)نزيل مصر (1)الوراق، المعروف بالمنجنيقي

 .(3)"كان كثير الحديث متقدًما فيه"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال النسائي: صدوق
 .(5)رجاًل صالًحا صدوقًاوقال ابن يونس: كان 

 . (1)"وهو ثقة من ثقات المسلمين"وقال ابن عدي: كان شيًخا صالًحا، 
 .(7)وقال الدارقطني: كان ثقةً 

 .(8)وقال ابن حجر: ثقٌة حافظٌ 
  ذهب النسائي وابن يونس إلى تصنيف هذا الراوي في رتبة صدوق، والذي يظهر لي من

 انب الديانة، والله أعلم.خالل سوق كالم ابن يونس أنه أراد به ج

                                 
قال ابن عدي: "المنجنيقي بغدادي كان بمصر، وإنما لقِّّب بالمنجنيقي؛ ألنه كان في جامع مصر منجنيق يصعده القوام  1))

 ،تاريخ دمشقر، ابن عساكيوقدون ثريا فيها، وكان يجلس هذا الشيخ قريًبا إليه فنسب إليه، وكان شيًخا صالًحا". نقله 
 (، ولم أقف عليه في الكامل.178-177/ 8)د.ط، 

ابن عساكر، و (. 412/ 7) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو (. 34/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، انظر:  2))
 (.178-177/ 8)د.ط،  ،تاريخ دمشق

 (.78/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 3))
 (.75) ، د.ط،عجم المشتملالمابن عساكر،  4))
 (.34/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس،  5))
تهذيب  ،ابن حجر وما بين عالمتي التنصيص زيادة من(. 482/ 4) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 1) )

 (.221/ 1) ،1ط، التهذيب
 (.211) ،1ط للدارقطني، سؤاالت حمزة السهميالدارقطني، 7) )
 (.22) ،1ط، تقريب التهذيب ،بن حجرا8) )
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في  من تقدَّموأما قول مسلمة فقد تضمن الثناء عليه بكثرة الحديث وطول باعه فيه، كما أن 
 شيٍء حاز مرتبة عليا فيه، فاستحّق بذلك التقّدم على غيره، وهذا مما ال يختلف فيه اثنان.

جنيقي توثيًقا صريًحا، وعلى كٍل فإّن ابن عدي والدارقطني وابن حجر ذهبوا إلى توثيق المن
 وهو القول الراجح فيه، والله أعلم.

 .(1)إسحاق بن شاهين بن الحارث، أبو بشر بن أبي عمران الواسطي  )خ س( -33
 .(2)"ه ابن ميسرةواسطيٌّ صدوٌق، أنبأ عن"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4). وقال أيًضا: كتبنا عنه بواسٍط، صدوقٌ (3)قال النسائي: ال بأس به

 .(5)وقال ابن حبان: مستقيم الحديث
 .(1)وقال الذهبي: صدوق

 .(7)وقال ابن حجر: صدوق
 ،إال أن أكثرهم لم يرفعوه إلى رتبة الثقة،  ذهب النقَّاد إلى تعديل هذا الراوي، ولم يطعن فيه أحٌد

بل وصفوه بالصدوق، وبهذا قال النسائي ومسلمة والذهبي وابن حجر، أما ابن حبان فقد وصف حديثه 
 فالراوي صدوق كما قالوا، والله أعلم. على الراجحبالمستقيم، وهذا من أعلى رُتب التوثيق عنده. و 

-إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الُهذلي، أبو معمر الَقطِّيعي   )خ م د س( -35
 .(8)نزيل بغداد، أصله هروي -أوله قاف مفتوحة، وبعدها طاء مكسورة

                                 
التعديل الباجي، و (. 12/ 1) ،1ط ،ذكر أسماء التابعين ومن بعدهمالدارقطني، (. و 224) ،1ط ،تاريخ واسطبحشل، انظر:  1))

(. 24)، 1ط ،أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه )في جامعه الصحيح(ابن عدي، (. و 382/ 1) ،1ط ،والتجريح
 (.111/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. 242) د.ط،، يد المهمل وتمييز المشكل، تقيجيانيالو 

ابن (. و 237/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. وانظر: 27-21/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 2))
 (.128) ،1ط ،المعلمخلفون، 

 (.12) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 3) )
 (.237/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجره ابن حجر، وعزاه ألسامي شيوخ النسائي. انظر: نقل4) )
 (.117/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.231/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.121) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
 =الكنى الدوالبي، و (. 722/ 2) ،1ط ،سماءالكنى واألمسلم، و (. 251/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  8))
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 .(1)"ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 الراوي ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في 

 .(2)قال ابن سعد: صاحب سنة وفضل وخير، وهو ثقة ثبت
 .(3)وقال محمد بن علي المديني: ذُكر عند يحيى بن معين أبو معمر القطيعي فوثقه

وسئل يحيى بن معين عنه فقال: مثل أبي معمر ال يسأل عنه، أنا أعرفه يكتب الحديث 
 .(4)وهو غالم ثقة مأمون

 .(5): ثقة ثبتوقال ابن قانع
 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(7)وقال ابن ماكوال: بغدادي ثقة
 .(8)وقال الذهبي: الحافظ الثبت البارع

 .(2)وقال ابن حجر: ثقة مأمون
 فهو ثقٌة (12)رةـزوا القنطاــلصحيحين الذين جاتَّفقوا على توثيقه، كما أنه من رجال ا ،

 ثبٌت مأموٌن.
بفتح المهملة، وبعد الالم -إسماعيل بن بشر بن منصور السَّليمي   )د سي ق( -32

                                 
 (.117/ 7) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 1228/ 3) ،1ط ،واألسماء =
 (.145/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 1))
 (.251/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 2) )
 (.157/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (.1222/ 3)د.ط، ، عة الرازي وجهوده في السنة النبويةأبو زر  أبو زرعة،4) )
 (.145/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 5))
 (.122/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.117/ 7) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، 7) )
 (.44/ 2) ،1ط ،تذكرة الحفاظالذهبي، 8) )
 (.125) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
ل ابن حجر: "وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي ُيخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة، قا12) )

 (.384/ 1) د.ط، ،فتح الباريابن حجر، يعني بذلك أنه ال يُلتفت إلى ما قيل فيه". 



 

68 
 

 .(1)؛ نسبة إلى سليمة فخذ من األزد، أبو بشر البصري-تحتانية
 .(2)"ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 قوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:أ
 .(3)قال أبو عبيد اآلجري: سألت أبا داود عن إسماعيل بن بشر بن منصور فقال: صدوق، وكان قدريًّا

 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(5)وقال الذهبي: كان ثقة

 .(1)وقال ابن حجر: صدوٌق، ُتكلِّّم فيه للقدر
 رجة إسماعيل بن بشر بعد أْن نال تعديلهم، فصنَّفه هكذا اختلف النقاد في تحديد د

البعض ضمن الثقات، وجعله البعض في درجة الصدوق، ولعّل القول األول فيه أقرب للصواب، وهو 
قول األكثرين، ويالَحظ أنَّ توثيق الذهبي ليس مبنًيا على توثيق مسلمة؛ ألن اإلمام الذهبي ليس من 

 نقد الرجال.عادته أْن يُعّد كالم مسلمة في 
، ولعلَّ هذا أقرب في حقِّّه، (7)ثم وجدُت األلباني أيًضا ذهب إلى توثيق الراوي في موضعين

 وهو الذي يترجَّح في نظري، فهو ثقة والله أعلم.
بضم -إسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار، ويقال: ابن ميمون األُبـُلِّّي   )س ق( -37

 .(8)، أبو بكر األودي البصري القطان-الهمزة والموحدة، وتشديد الالم

                                 
 (.53/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، و (. 123/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر: 1) )
 (.151-155/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 2))
 (.285/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو  مصدر سابق.مغلطاي،  3))
 (.123/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  4))
 (.53/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 5) )
 (.121) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
 سماعيل بن بشر في موضعين:ذهب األلباني إلى توثيق إ 7))

صحيح األلباني، في حديٍث رواه إسماعيل بن بشر عند أبي داود، قال: "وهذا إسناٌد صحيٌح، رجاله كلهم ثقاٌت".  األول:
 (.314/ 2) ،1ط (،أبي داود )األم

شيخين غير عقبة بن : "وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الالمشار إليهقال أيًضا في أثناء الكالم على اإلسناد  الثاني:
/ 2) ،1ط ،الثمر المستطاباأللباني، مسلم هذا، وإسماعيل بن بشر بن منصور شيخ أبي داود فيه، وهما ثقتان". 

123.) 
 =ابن حبان، (. و 124) ،1ط ،فتح البابابن منده، و (. 111-115/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  8))
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 .(1)"ال بأس به"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

بُت عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب، وهو بخالف أبيه، قلُت ال بأس به؟ قال: ال قال أبو حاتم: كت
 .(2)يمكنني أْن أقول ال بأس به

 .(3)وقال النسائي: أرجو أْن ال يكون به بأسٌ 
وقال الساجي: قد َكتب عن إسماعيل بن حفص عن أبي بكر بن عياش جميُع الكوفيين 

 .(4)ضعف أبيه والبصريين، ولم يك نافًقا، أحسبه لحقه
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(1)وقال ابن حجر: صدوق
  تبيَّن مما سبق أنَّ هذا الراوي معدَّل عند أكثر النقاد، بل لم يطعن فيه أحٌد بصريح

القول، وأحترز بذلك عن كالم الساجي، الذي قد يُعتبر جرًحا فيه، غير أنَّه لم يجزم فيه بالطعن 
 وله: "أحسبه"!الصريح، بل عبَّر بق

إلى نفي البأس عنه، فقد ذهبا النسائي ومسلمة  أما إال ابن حبان، لم يوثّقه هأنَّ  التحقيقو 
إطالق هذا اللفظ عليه، وأشدُّ كالٍم ورد فيه قوُل الساجي المتقدِّم، وليس جرًحا  عنوتورَّع أبو حاتم 

لم يتوان الحافظ ابن حجر عن صريًحا، فَمن حاله هكذا فإن درجته ال تنحطُّ عن الصدوق، ولذا 
 أعلم. تعالى ، واللهأقربتصنيفه في هذه الرتبة، وهذا 

                                 
 (.12/ 3) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 122/ 8) ،1ط ،الثقات =
 (.111/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) )
 هذا وقد نقل الذهبي عن أبي حاتم في )الميزان( أنه قال: ال بأس به!. قال ابن حجر: وهو خطأ.2) )

ابن و  (.225/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، (. و 111-115/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر: 
 (.282/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،حجر

إكمال  ،مغلطاينقله مغلطاي عن ابن خلفون عن النسائي. ونقله ابن حجر عن النسائي وعزاه ألسامي شيوخه. انظر: 3) )
 (.282/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 111/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمال

 .مصدر سابق ،مغلطاي4) )
 (.122/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  5))
 (.121) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
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هي، بن كامل المنبِّّ  -بالموحدة-إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه   )د فق( -32
 .(1)أبو هشام اليماني الصنعاني

 .(2)"جائز الحديث"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)قال يحيى بن معين: ثقٌة، رجل صدقٍ 
 .(4)وقال النسائي: ليس به بأس
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(1): ال يُعرف. وقال أيًضا: لم تثبت عدالتهوقال أبو الحسن بن القطان

 .(7)وقال ابن حجر: صدوق
  اتَّفق النقَّاد على تعديل إسماعيل بن عبد الكريم، وشذَّ ابن قطان الفاسي فطعن في

عدالته مرة، وجهَّله أخرى! مع أن ابن معين وابن حبان وثّقاه، وجعله النسائي ومسلمة وابن حجر 
وبه عّبر ابن حجر بقوله: صدوق، ومدلول أقوالهم أنَّ الراوي إْن لم يكن في درجة من دون الثقة، 

 ثقة فال أقلَّ من أن يكون صدوقًا، وهذا هو الراجح.
وأما كالم ابن قطان، فقد ردَّ عليه الحافظ ابن حجر قائاًل: "وأما قول ابن القطان الفاسي أنَّ 

 .(8)إسماعيل ال يُعرف فمردوٌد عليه"
برة فيما قالوه، ال فيما ذهب إليه هو، ومما يظهر من تعامله مع الراوي أنّه ولذا فإنَّ الع

                                 
أحمد بن حنبل، و  .(521) د.ط، ،طبقاتال خليفة بن خياط،و (. 74/ 1) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  1))

 (.187/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 513/ 1) ،2ط ،)رواية ابنه عبد الله( العلل ومعرفة الرجال
 (.121/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و 

 (.311/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 122/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 2))
 (.142/ 3) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 3) )
 مصدر سابق.المزي، 4) )
 (.21/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.413-412/ 3) ،1ط ،إليهامبيان الوهم وا ابن القطان،1) )
 (.128) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
 (.311/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر8) )
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، (1)خفيْت عليه حاله ولم يعرفه، فبنى جرحه على ذلك، والقاعدة أنَّ من علم حجة على من لم يعلم
 فجْهُله بحال الراوي ال يصيِّّره مجهواًل إذا علمه غيره وعدَّله، كما هو الشأن هاهنا.

 افظ ابن حجر كونه صدوقًا، وهو معنى كالم الحافظ مسلمة، ولعله أقرب.وقد رّجح الح
إسماعيل بن مسعود الجحدري، أبو مسعود البصري، أخو الصلت بن   )ت( -31

 .(2)مسعود
 .(3)"ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4)قال أبو حاتم: صدوق

 .(5)وقال النسائي: ثقٌة بصريٌّ، كتبُت عنه حديثًا كثيرًا 
 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(7)وقال الذهبي: ثقة
 .(8)وقال ابن حجر: ثقة

  في رتبة صدوق، ذهب أكثر النقاد إلى توثيق هذا الراوي، وخالف فيه أبو حاتم فجعله
 وهو أحد المتشدِّدين في نقد الرواة.

قال الحافظ الذهبي: "إذا وثَّق أبو حاتم رجاًل فتمسَّك بقوله، فإنَّه ال يُوثِّّق إال رجاًل صحيح 
الحديث، وإذا ليَّن رجاًل، أو قال فيه: ال ُيحتجُّ به، فتوقَّف حتى ترى ما قال غيرُه فيه، فإْن وثَّقه 

على تجريح أبي حاتم؛ فإنَّه متعنٌِّّت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال  أحٌد، فال تـَْبنِّ 

                                 
 (.488/ 2) ،2ط ،شرح صحيح البخاريابن بطال، 1) )
 (.134) ،1ط ،غنية الملتمسالخطيب، و (. 222/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  2))
 (.223/ 2) ،1ط ،ال تهذيب الكمالإكم ،مغلطاي 3))
 (.222/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  4))
النسائي، وقد تصحَّف اسم أبيه في نسخة كتاب النسائي الخطية إلى: "مسعر"، نبَّه عليه المحقق حاتم العوني. انظر: 5) )

 (.14) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائي
 (.122/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.242/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 7) )
 (.112) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
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، أو نحو ذلك"  .(1))الصحاح(: ليس بحجٍة، ليس بقويٍّ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "وأما قول أبي حاتم: "يكتب حديثه وال يحتج به" فأبو حاتم 

طه في التعديل صعٌب، والحجة في يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين؛ وذلك أنَّ شر 
 .(2)اصطالحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم"

 .وهو توثيقهوعليه فالراجح ما ذهب إليه النسائي ومسلمة وابن حبان والذهبي ابن حجر، 
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي األموي موالهم، أبو عبد الله   )خ د ت س( -31

 .(3)الفقيه المصري، مولى عمر بن عبد العزيز، ورَّاق عبد الله بن وهبٍ 
 .(4)"روى عن أشهب بن عبد العزيز، وهو ثقة")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة

 اسة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ودر 
 .(5)قال ابن معين: هو ثقة

 .(7). وقال في موضع آخر: ثقٌة، صاحب سنة(1)وقال العجلي: مصريٌّ ال بأس به
 .(8)وقال أبو حاتم: كان أصبغ أجلَّ أصحاب ابن وهب، ... صدوقٌ 

 .(2)وقال أبو علي بن السكن: ثقة ثقة
 .(12)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(11)قٌ وقال أبو الوليد الباجي: صدو 

                                 
 (.212/ 13)، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي،  (1)
 (.352/ 24) د.ط، ،مجموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
الديباج  رحون،ابن ف(. و 242/ 1) د.ط، ،وفيات األعيانابن خلكان، (. و 421) ،1ط ،فتح البابابن منده، انظر:  3))

 (.223) ،1ط ،طبقات الحفاظالسيوطي، و (. 75/ 1) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، (. و 222/ 1) د.ط، ،المذهب
 (.251/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (.414/ 1) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، 5) )
 (.233/ 1) ،1طمعرفة الثقات، العجلي،  1))
 (.321/ 3) ،1ط ،الكمالتهذيب المزي،  7))
 (.321/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  8))
 (.252/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 2))
 (.133/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  12))
 (.414/ 1) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، 11) )
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 .(1)وقال ابن حجر: ثقةٌ 
  ذهب أكثر النقَّاد إلى أنَّ أصبغ بن الفرج ثقة، وقال أبو حاتم والباجي: صدوق، وهو

خالف قول األكثرين، واألقرب من حيث النظر ما ذهب إليه الموثّقون؛ لكثرتهم من جهة؛ وألنَّ أبا 
من راٍو قال فيه: صدوق وهو  حاتم الذي خالف في ذلك ُعلم تشدُّده في الجرح والتعديل، فكم

 ثقة، كما هو الحال هنا؟!
أما أبو الوليد فكالمه ال يُقارن بكالم غيره ممن قبله، كابن معين، والعجلي، وابن السكن، 

 وعليه فالراجح في حقٍّ الراوي أنَّه ثقٌة، والله أعلم.
أنس بن عياض بن ضمرة، ويقال: أنس بن عياض بن جعدبة، ويقال: أنس بن   )ع( -39

 .(2)عياض بن عبد الرحمن، أبو ضمرة اللَّيثي المدني
 .(3)"بصريٌّ ثقةٌ "بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4)سعد: كان ثقًة كثير الحديثقال ابن 

 .(7). وقال أيًضا: صويلح(1). وقال أيًضا: ليس به بأس(5)وقال ابن معين: ثقة
 .(8)وقال أبو زرعة والنسائي: ال بأس به

 .(12):كانت فيه غفلة الشاميين، ووثَّقه(2)وقال مروان
                                 

 (.113) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
 ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، (. و 441) ،1ط ،فتح البابابن منده، (. و 454/ 1) ،1ط ،واألسماء الكنىمسلم، انظر:  2))

 (.127/ 1) ،1ط ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةالسخاوي، (. و 78/ 1)
 (.278/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 3))
 (.522/ 5) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 4) )
 (.282/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 158/ 3) ،1ط ،تاريخ ابن معين )رواية الدوري(معين،  ابن5) )
 (.71) د.ط، ،تاريخ ابن معين )رواية الدارمي(ابن معين، 1) )
 (.351/ 3) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، رواه عنه إسحاق بن منصور. انظر:  7))
 (.352/ 3) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 282/ 2) ،1ط، لتعديلالجرح واابن أبي حاتم، انظر: 8) )
هكذا أورده مغلطاي ُمْغَفاًل، وهو يحتمل مروان بن محمد الطاطري، ويحتمل مروان بن معاوية الفزاري؛ فإنَّ الراوي عن مروان وهو  2))

إكمال  ،مغلطايعلماء الجرح والتعديل. انظر:  محمود بن خالد ثبت سماعه من كليهما، كما أنَّ كل واحٍد منهما مذكور معدوٌد في
 .(183، و172) ،4ط ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل،الذهبي، (. و 277/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمال

 (.277/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 12))
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 .(1)وقال الذهبي: ثقة
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة

 ًء عطرًا من علماء الجرح والتعديل، ولم يطعن فيه أحٌد، لقد نال أنس بن عياض ثنا
 .قه، ومرة قال: ليس به بأس، ومرة قال: صويلحفمرة قال: ثواختلفت فيه عبارات ابن معين، 

فالقول األول والثاني عنه في حكٍم واحٍد؛ فقد ثبت أنه قال: إذا قلُت: ليس به بأس فهو 
ومتى تعّذر الجمع، وُجهل األخير، تحتَّم النظُر إلى  ،ماًما. أما القول الثالث فإنه مخالٌف ت(3)ثقة

قول ابن معين أن األكثرين على توثيقه، فُيقدَّم  وجدناإلى أقوالهم  ناأقوال األئمة اآلخرين، ولو نظر 
 .الموافق ألقوالهم وهو توثيق الراوي

، والذهبي، وابن والخالصة: أنَّ أنس بن عياض وثَّقه ابن سعد، وابن معين، ومروان، ومسلمة
حجر، وخالف في ذلك أبو زرعة والنسائي، فجعاله في رتبة من دون الثقة، والراجح قول األكثرين، 

 فهو ثقٌة ال غير.
، (4)ن بن بالل التيمي أبو يحيى، وقيل: أبو إسحاقأيوب بن سليما  )خ د ت س( -38

القرشي المدني، مولى عبد الله بن أبي عتيق، واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 


(5). 
 .(1)"ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(7)قال أبو داود: ثقة
 .(1)جي: له أحاديث لم يتابع عليهاوقال السا

                                 
 (.251/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.115) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
 .(122/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، و . (124) د.ط،علوم الحديث، انظر: ابن الصالح، 3) )
 .(111) ،1ط ،المعلمابن خلفون، انظر: 4) )
/ 1) ،1ط ،ذكر أسماء التابعين ومن بعدهمالدارقطني، و (. 248/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  5))

 (.148/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و (. 83/ 1) ،1ط ،دالهداية واإلرشاالكالباذي، و (. 12
 (.332/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 1))
 (.424/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو  مصدر سابق. ،مغلطاي7) )
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 .(2)وقال ابن يونس: كان ثقة
 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(4)وقال أبو الفتح األزدي: ُيحدِّث بأحاديث ال يتابع عليها
 .(5)وقال الدارقطني: ليس به بأس، إنما هي صحيفة عنده

 .(1)وقال ابن عبد البر: ضعيف
 .(7)وقال الباجي: صالح ال بأس به

 .(8)وقال الذهبي: ثقة
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة، ليَّنه األزدي والساجي بال دليلٍ 

 :تعّددت أحكام النقَّاد في هذا الراوي إلى ثالثة أقسام 
 فوثَّقه جماعة منهم: أبو داود، وابن يونس، ومسلمة، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر.

 الساجي واألزدي.وجعله الباجي في رتبة من دون الثقة، كما ليَّنه 
 وبالغ فيه ابن عبد البر، فضعَّفه!

وأما ما ذهب إليه ابن عبد البر من تضعيفه: فقد أبعد في ذلك، ولذا تعقَّبه ابن حجر في )الفتح( 
 .(12)بقوله: "وأفرط ابن عبد البر فقال في )التمهيد(: إنه ضعيٌف، ولم يسبقه أحٌد من األئمة إلى ذلك"

، ولم يسبقه من األئمة إلى تضعيفه إال ما -يعني ابن عبد البر-ذلك وقال أيًضا: "ووهِّم في 
 .(11)أشرنا إليه عن الساجي ثم األزدي، والله أعلم"

وأما تليين الساجي واألزدي، فقد ردَّ عليهما ابن حجر أيًضا بقوله: "ليَّنه األزدي والساجي 
                                 

 مصدر سابق.وابن حجر، مصدر سابق. مغلطاي،  1)) =
 (.333/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال فينقله مغلطاي  2))
 (.121/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  3))
 (.424/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 332/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 4))
 .مصدر سابق ،مغلطاي5) )
 (.175/ 7) د.ط، ،التمهيدابن عبد البر، 1) )
 (.382/ 1) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، 7) )
 (.211/ 1) ،1ط ،شفالكاالذهبي، 8) )
 (.118) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
 (.322/ 1) د.ط، ،)هدي الساري( فتح الباريابن حجر،  12))
 (.424/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 11))
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 .(2)دي ال يُعرج على قوله". بل بالغ في الردِّّ على األزدي قائاًل: "واألز (1)بال دليٍل"
وعليه فإنَّ أيوب بن سليمان ثقٌة ال أقّل، وهذا ما قرَّره األكثرون الذين يعوَّل عليهم في النقد، 

 وهو الراجح في حقِّّه إن شاء الله.
سابق الخوالني، أبو عبد الله المصري، مولى بني سعد بن  بحر بن نصر بن  )كن( -33

 .(3)خوالن
 .(4)"وكان كثيَر الحديث ... ثقًة فاضاًل مشهورًا في الحديث، كان"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5)ذكره يونس بن عبد األعلى: فوثَّقه

 .(1)ةوقال ابن خزيمة: مصريٌّ ثق
 .(7)وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: صدوق ثقة

 .(8)وقال الحاكم: الثقة المأمون الزاهد الورع المجتهد في العبادة
 .(2)وقال ابن عبد البر: كان رجاًل صالًحا
 .(12)وقال الذهبي: اإلمام المحدث الثقة

 .(11)وقال ابن حجر: ثقة
 ت كالمهم.هذا الراوي ثقٌة بشهادة جميع النقَّاد الذين نقل 

                                 
 (.118) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
 (.322/ 1)د.ط،  ،فتح الباري )هدي الساري(ابن حجر،  2))
(. 112) ،2ط ،السابق والالحق ،الخطيب(. و 82) ،1ط ،المعجم في مشتبه أسامي المحدثينهروي، الانظر:  3))

العيني، (. و 112/ 2) ،2ط ،طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، و (. 11/ 4) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، و 
 (.22/ 1) ،1ط ،مغاني األخيار

 (.421/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو  (.353/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (.51/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس،  5))
 (.421/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 352/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمالعزاه مغلطاي لصحيح ابن خزيمة. انظر: 1) )
 (.412/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  7))
 (.353/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطايحافظ مغلطاي من كتابه: )فضائل الشافعي(. انظر: نقله عنه ال 8))
 (.112) د.ط، ،االنتقاءابن عبد البر،  2))
 (.522/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي،  12))
 (.122) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 11))
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بن المنبه التميمي، أبو  -بالمهملة ثم الموحدة-بن المحبر  -بفتحتين-َبَدل   (4)خ  -33
 .(2)ثم البصري الواسطي، اليربوعي (1)، وقيل: أبو الحسن-بوزن مطيع-المنير 

 .(3)"ثقة"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال أبو حاتم: بدل بن المحبر صدوٌق، أرجح من أمية بن خالد، وبهز بن أسد، وحبان بن هالل، وعفان
 .(5)وقال أبو زرعة: ثقة

 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(7)رقطني: ضعيف، حدَّث عن زائدة بحديٍث لم يتاَبع عليهوقال الدا

 .(8)وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة حافظ
 .(2)وقال الذهبي: ثقة

 .(12)وقال ابن حجر: ثقة ثبت، إال في حديثه عن زائدة
 .لقد وثَّق جميُع النقاد هذا الراوي، إال ما جاء عن أبي حاتم والدارقطني 

                                 
 ،إكمال تهذيب الكمالمين(، لكنَّ الذي عليه األكثرون هو األول. انظر: هذا القول عزاه مغلطاي لكتاب )زهرة المتعل 1))

 (.358/ 2) ،1ط
الدارقطني، (. و 432/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 152/ 2) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  2))

 ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 121/ 1) ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، و (. 2213/ 4) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل ف
 .(282/ 8) ،1ط ،توضيح المشتبهابن ناصر الدين، (. و 225/ 1) ،1ط

 (.125) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 358/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 3))
 هم فهم:(. أما هؤالء الذي رجَّح بداًل علي432/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )

مصدر ابن حجر، بهز بن أسد: "ثقة ثبت". و  (.114) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرأمية بن خالد: "صدوق". 
ابن حجر،  .عفان بن مسلم: "ثقة ثبت"و  (.142) مصدر سابق،ابن جر،  .حبان بن هالل: "ثقة ثبت"و  (.128) ،سابق

 (.323) مصدر سابق،
 (.432/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 5) )
 (.153/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.122) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني، 7) )
(. ولم أقف عليه 424/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 358/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي8) )

 .االستذكاروال في  التمهيدفي 
 (.214/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  2))
 (.122) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
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فيه: "صدوق"، وقد تقّدم في غير موضٍع إطالقه هذه اللفظة على من أما أبو حاتم فقد قال 
اتَّفق األئمة على توثيقه؛ وذلك لما في منهجه من تشدُّد في نقد الرجال، ال سيما وقد فضَّل هذا 

على كلهم ثقات أثبات، و   -مثل بهز بن أسد، وحبان بن هالل، وعفان بن مسلم-الراوي على رواة 
 معدَّل عند أبي حاتم من حيث الجملة. فإّن الراوي أي حالٍ 

وأبعد فيه الدارقطني فضعَّفه!، وقد أورد الذهبي تضعيفه، ثم تعقَّبه بقوله: "هذا عجٌب! فقد 
 .(1)قال أبو حاتم: هو أرجح من بهز وحبان، وعفان

ولم يلتفت أحٌد من العلماء إلى تضعيف الدارقطني، ولم يعتبروا كالمه فيه، بل وثَّقوه، ولذا 
، إشارة منه إلى أنَّ كالم الدارقطني ال (2)أدرجه الحافظ الذهبي ضمن )من ُتكُّلِّم فيه وهو موثَّق(

يؤثِّّر في توثيقه. قلت: وكفاه شرفًا أنَّه من شيوخ اإلمام البخاري الذين احتجَّ بأحاديثهم في 
 صحيحه.

وهو ما رواه عن زائدة بن وعليه فإنَّ بدل بن المحبَّر ثقة ثبٌت، إال ما استُثني من أحاديثه، 
 قدامة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وكأنَّه أفاد ذلك من كالم الدارقطني المتقّدم، والله أعلم.

ن بن عطاء بن هالل المروزي الحافي، نزيل بشر بن الحارث بن عبد الرحم  )ل عس( -35
 .(3)بغداد، أبو نصر الزاهد الجليل المشهور

 .(4)"ثقة فاضل، روى الحديث ولم يحدِّث بشيءٍ ")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

ادة واعتزل الناس فلم قال ابن سعد: طلب الحديث وسمع ... سماًعا كثيرًا، ثم أقبل على العب
 .(5)يحّدث

 .(1)قال ابن أبي حاتم: هو ثقة مرضي

                                 
 (.321/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 1) )
 (. 127) ،1ط ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقالذهبي، 2) )
ابن و (. 2/475) ،1طإكمال اإلكمال ابن نقطة، (. و 42) ،1ط، طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن السلميانظر:  3))

 (.112/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و (. 177/ 12) د.ط، ،تاريخ دمشقاكر، عس
 (.445/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 2/322) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (.241/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد،  5))
 (.351/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
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وقال ابن حبان: أخباره وشمائله في التقشُّف وخفي الورع أشهر من أن يحتاج إلى 
 .(1)اإلغراق في وصفها

 .(2)قال الدارقطني: زاهد جبل ثقة، ليس يروي إال حديثًا صحيًحا، وربما تكون البلية ممن يروي عنه
الخطيب: وكان كثير الحديث، إال أنه لم ينصب نفسه للرواية، وكان يكرهها، ودفن   وقال

 .(3)كتبه ألجل ذلك، وكل ما ُسمع منه فإنما هو على سبيل المذاكرة
 .(4)وقال ابن حجر: ثقة قدوة

  تضافر ثناء أهل العلم قاطبًة على بشر الحافي، ونال مقام صدق وذكرًا حسًنا، ووثَّقوه
 غنيٌّ عن كالم من دونهم، رحمه الله رحمة واسعة. جميًعا، فهو

 .(5)، أبو محمد البصري-بضم النون-بشر بن هالل الصواف النُّميري   (4)م  -32
 .(1)"بصري ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي 
 .(7)قال أبو حاتم: محله الصدق، وكان أيقظ من بشر بن معاذ

 .(8)وقال النسائي: بصري ثقة
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يُغرب

 .(12)ووثَّقه أبو علي الجياني أيًضا
                                 

 (.143/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.132) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني، 2) )
 (.545/ 7) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب3) )
 (.122) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر4) )
ابن . و (87/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، (. و 312/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  5))

 (.55/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و  (.121/ 3) ،1طإكمال اإلكمال نقطة، 
 (.414/ 2) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 1))
: "صدوق". ابن حجر(. وأّما بشر بن معاذ فهو الّعقدي أبو سهل، قال 372/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 7) )

 (.124) ،1ط، تقريب التهذيب
 (.18) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  8))
 (.144/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 (.72) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني، 12) )
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 .(1)وقال ابن حجر: ثقة
  أبي حاتم، فقد جعله في ثبت مما سلف أنَّ بشر بن هالل البصري وثَّقه جميع النقَّاد ما عدا

محل الصدق، وال غرابة في أْن ينال هذا الراوي منزلة كهذه عند أبي حاتم، فقد أطلق هذه العبارة على 
رواة نالوا توثيق غيره من أئمة النقد وُوصفوا باألثبات، وأقرب شاهد على ذلك ما تقّدم في ترجمة بََدل بن 

اتم من التشدُّد في نقد الرجال، وعليه فالراجح في حّق هذا ؛ وذلك لما تميَّز به منهج أبي ح(2)المحبر
 الراوي أنه ثقة.

 .(3)بكر بن خلف البصري، أبو بشر، ختن أبي عبد الرحمن المقرئ  )خت د ق( -37
 .(4)"سكن مكة ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله: أقوال
 .(1). وقال أيًضا: صدوق(5)قال ابن معين: ما به بأس

 .(7)وقال أبو حاتم: كان ثقة
 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(2)وقال الذهبي: ثقة
 .(12)وقال ابن حجر: صدوق

                                 
 (.124) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.71انظر: ترجمة بدل بن المحبر )ص 2))
 ،التعديل والتجريحالباجي، (. و 111) ،1ط ،فتح البابابن منده، (. و 145/ 1) ،1ط ،ألسماءالكنى وامسلم، انظر:  3))

 (.425/ 1) ،1ط
 (.12/ 3) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 4))
 (.385/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 5) )
 (.228/ 4) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 1) )
 (.385/ 2) ،1ط، عديلالجرح والتابن أبي حاتم،  7))
 (.152/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  8))
 (.274/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 2) )
 (.121) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
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  ،أبو  وبه قالتبيَّن من خالل النصوص المتقّدمة أنَّ أكثر النقاد على توثيق بكر بن خلف
أما ابن معين فقد اختلف فيه قواله؛ فمرًة نفى عنه البأس، وهذا حاتم، وابن حبان، ومسلمة، والذهبي، 

 .(1)لك: "ليس به بأس" فهو ثقة إذا قلتُ أنه قال له:  عنه توثيق عنده، فقد نقل ابن أبي خيثمة
 النقاد وهو التوثيق.ومرًة قال في الراوي: صدوق. واألرجح من قوليه ما وافق قول جمهور 

ومما ُيستأنس به في هذا المجال ما ذكره أبو داود حيث قال: "أمرني أحمد بن حنبل 
ما أمر لعند اإلمام أحمد، ولوال ذلك  تهدليٌل على مكان هفيفيعني بكر بن خلف،  (2)بالكتابة عنه"

 أبا داود بالكتابة عنه، وعليه فإن بكر بن خلف ثقة إن شاء الله.
 ضح لي مستند ابن حجر في وصف الراوي بالصدوق!ولم يتَّ 

 .(4)التنيسي، أبو صالح الهذلي موالهم (3)جعفر بن مسافر بن إبراهيم ]بن راشد[  )د س ق( -32
رض مصر، وهو ثقة، وقد توفي بتنيس من أ"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 .(5)"أدركت ابنه، وحدثني عن أبيه
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(1)قال أبو حاتم: شيخٌ 
 .(7)وقال النسائي: صالح

 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ
 .(2)وقال الذهبي: صدوق

                                 
 (.227/ 1) ،1ط ،التاريخ الكبيرابن أبي خيثمة، انظر: 1) )
 (.12/ 3) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي2) )
اهيم، وتبعه عليه مغلطاي، لكن سمَّاه ابن يونس )راشًدا( بدل إبراهيم، وعلى هذا مشى ابن حجر في سمَّى المزيُّ جدَّه إبر  3))

التهذيب والتقريب، وقد بحثُت في مروياته فلم أجد في نسبه أكثر من اسم أبيه، فإما أن يكون االثنين جدًّا له، وإما أن 
 يكون أحدهما صوابًا واآلخر خطًئا.

 (.434) ،1ط ،فتح البابابن منده، و (. 21/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، انظر: 4) )
 (.232/ 3) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي5) )
 (.421/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.21) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 7) )
 (.111/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
 (.221/ 1) ،1ط ،اشفالكالذهبي،  2))
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 .(1)وقال ابن حجر: صدوٌق ربما أخطأ
  َبن مسافر إال مسلمة وابن حبان، أما أبو حاتم والنسائي والذهبي وابن  لم يوثِّّق جعفر

اب في حقِّّه؛ لرجحان القائلين حجر فقد جعلوه في رتبة ما دون الثقة، وهذا الحكم أقرب إلى الصو 
 .في ميزان النقد به

ظ أنَّ ابن حبان وصفه بقوله: "ربما أخطأ" للتنبيه على ما وقع للراوي من خطأ في لحَ ويُ 
بعض مروياته، وقد استفاد ابن حجر من هذا التنبيه، فأورده في ترجمته، وعليه فإّن الراوي صدوق، 

 مع ما وقع له من خطأ يسير كما تدل عليه عبارة ابن حبان.
بن الحسن بن جميل األزدي العتكي الجهضمي، أبو  -بفتح أوله-َجميل   )ق( -31

 .(2)الحسن البصري، نزيل األهواز
 .(3)"أبنا عنه ابن المحاملي، وهو ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4)قال ابن أبي حاتم: أدركناه ولم نكتب عنه

عبدان يقول: وسئل بحضرتي عن جميل بن الحسن فقال: كان وقال ابن عدي: "سمعُت 
كذابًا فاسًقا فاجرًا. وقال: سمعت ابن معاذ يحكي عن آخر، عن امرأة زعمْت أن جميل تعرض لها 
وراودها، فقالت له: اتق الله، فقال إنه ليأتي علينا الساعة يحل لنا فيها كل شيء، أو كما قال. قال 

 .(5)ز ثالثين سنة لم نكتب عنه"عبدان وكان عندنا باألهوا
وقال ابن عدي: لم أسمع أحًدا يتكلَّم فيه غير عبدان، وهو كثير الرواية، ... وال أعلم له 
حديثًا منكرًا، وأرجو أنه ال بأس به، إال عبدان فإنه نسبه إلى الفسق، وأما في باب الرواية فإنه 

 .(1)صالح

                                 
 (.141) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
ميزان الذهبي، (. و 127/ 5) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 233) ،1ط ،فتح البابابن منده، انظر:  2))

 (.423/ 1) ،1ط ،االعتدال
 (.114/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 232/ 3) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 3))
 (.522/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.422/ 2) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 5) )
 مصدر سابق.ابن عدي،  1))
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 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يُغرب
 .(2)وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، أفرط فيه عبدان

  لم يطعن أحٌد في هذا الراوي إال عبدان الذي أفرط فيه، فوصفه بأشد أنواع الجرح، وهو
الكذب والفسق والفجور، وقد بنى جرحه على تلك الحكاية التي أوردها ابن عدي عنه، كما أشار 

ن إفراط، ولذا قال ابن حجر متعقًِّّبا على تلك ، وال يخفى ما في كالمه م(3)إليه الحافظ ابن حجر
الحكاية التي بنى عليها عبدان جرحه قال: "ولكن كيف يؤثر قول المرأة فيه مع كونها 

 .(4)مجهولة؟!"
 التفاتوصدق والله، كما أنَّ في الحكاية رجاًل آخر مجهواًل ال يُدرى من هو!، وعليه فال 

 عليها. بناء ُحكمٍ  عنإلى هذه الحكاية، فضاًل 
وأما بقية النقاد فقد ذهبوا إلى تعديله، على خالٍف وقع في تحديد درجته، فوثَّقه مسلمة 
وابن حبان، وجعله ابن عدي في مرتبة أدنى من الثقة، ووافقه على ذلك ابن حجر، ولعلَّ هذا أقرب 

كالم عبدان،   في حقه، وأعدل في أمره، للتوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط، فال يجرح ويترك ألجل
 وال يُرفع إلى أعلى درجات التعديل، لكنه يكون بين ذلك قواًما.

 الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف األموي موالهم الفقيه، أبو عمرو  )د س( -51
 .(5)قاضي الديار المصرية، مولى محمد بن زبان بن عبد العزيز بن مروان

 .(1)"ثقة أنبأ عنه غير واحد"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

ن قال أبو علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن الحارث بن مسكي
 .(7)قاضي مصر؟ فقال فيه قواًل جمياًل 

                                 
 (.114/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1))
 (.142) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
 (.114/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر3) )
 مصدر سابق. ابن حجر،4) )
/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 771/ 2) ،1ط ،الكنى واألسماءالدوالبي، (. و 3/242) ،1ط ،أخبار القضاةوكيع، انظر:  5))

 (.282/ 2) د.ت، ،النجوم الزاهرةابن تغري بردي، و (. 115) ،1ط ،رفع اإلصر عن قضاة مصرابن حجر، (. و 182
 (.157/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 318/ 3) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) )
 (.111/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب7) )
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 .(1)وقال النسائي: ثقة مأمون
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(3)وقال الحاكم: الثقة المأمون

 .(4)وقال الخطيب: كان ثقة في الحديث ثبًتا
 .(5)وقال الذهبي: ثقة حجة

 .(1)وقال ابن حجر: ثقة فقيه
 ين، ولم يحط أحٌد قدره، فهو ثقة ثبت مأمون.اتَّفق النقاد على توثيق الحارث بن مسك 

 .(7)حامد بن يحيى بن هانئ، أبو عبد الله البلخي، نزيل طرسوس  )د( -59
 .(8)"ثقة حافظ"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 ي ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في الراو 
قال جعفر الفريابي: سألُت علي بن المديني عن حامد بن يحيى؟ فقال: عشنا إلى زمان ُنسأل عن 

 .(2)حامد بن يحيى! ما زال مقدًَّما عند ابن عيينة، ومدحه
 .(12)وقال أبو حاتم: صدوق

أعلم  وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة، وكان من
 .(11)أهل زمانه بحديثه

                                 
 (.14) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 1) )
 (.182/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 ،1ط ،ال تهذيب الكمالإكم ،مغلطاينقله عنه مغلطاي من كتابه: )فضل الشافعي(، وكذا أورده ابن حجر أيًضا. انظر:  3))

 (.157/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 317/ 3)
 (.111/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 4))
 (.325/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.148) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
تذكرة الذهبي، و (. 321/ 3) ،1ط، لالجرح والتعديابن أبي حاتم، (. و 521/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر:  7))

 (.128) د.ط، ،طبقات الشافعيينابن كثير، (. و 52/ 2) ،1ط ،الحفاظ
 (.172/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو (. 338/ 3) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 8))
 (.157) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني،  2))
 (.321/ 3) ،1ط، تعديلالجرح والابن أبي حاتم، 12) )
 (.218/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 11) )
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 .(1)وقال الذهبي: ثقة من أعلمهم بابن عيينة
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة حافظ

  تبيَّن مما سبق أنَّ حامد بن يحيى وثَّقه أئمة الجرح والتعديل توثيًقا صريًحا أو ضمنيًّا، ولم
في ذلك، بل أطلقه يحطّه عن تلك الدرجة إال أبو حاتم الذي قال فيه: صدوق، وليس حامد بدًعا 

أبو حاتم على كثير من الثقات األثبات، مما يدلُّ داللة صريحة على تشدُّده في جرح الرواة 
وتعديلهم، كما وصفه بذلك أهل العلم، ولمواقفه تلك أمثلة عديدة سبقت اإلشارة إلى بعضها 

 َمد في حقه أنه ثقة، ال غير.، أما غير أبي حاتم فقد اتفقوا على توثيقه، وعليه فالراجح والمعت(3)قريًبا
حجاج بن محمد المصيصي األعور، أبو محمد مولى سليمان بن مجالد،   )ع( -58

 .(4)ترمذي األصل، نزل بغداد ثم تحوَّل إلى المصيصة
 .(5)"حجاج بن محمد األعور ثقة"ي كتاب )الصلة(: بن قاسم ف قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا إن شاء الله، وكان قد تغيَّر في آخر عمره حين رجع إلى بغداد

 .(7)وقال علي بن المديني: ثقة
 .(8)ه وأشدَّ تعاهده للحروفوقال أحمد بن حنبل: ما كان أضبط حجاجًّا وأصحَّ حديث

 .(2)وقال العجلي: ثقة
 .(12)وقال ابن حجر: ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته

                                 
 (.321/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.142) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
 (.71انظر مثاًل: ترجمة بدل بن المحبر )ص:  3))
، ألقاب الجيانيو (. 741/ 2) ،1ط ،كنى واألسماءالمسلم، (. و 242/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  4))

 (.41) د.ط، ،الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين
 (.421/ 3) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 5))
 (.242/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد،  1))
 (.111/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 7) )
 ابق.مصدر سابن أبي حاتم، 8) )
 (.285/ 1) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، 2) )
 (.153) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 12))
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  هذا الراوي ثقة بشهادة من نقلُت كالمهم فيه من أئمة النقد، وعليه فال مزيد على
حين رجع إلى بغداد، كما  (1)ثنائهم العطر، فهو ثبٌت في الحديث، وقد اختلط في آخر عمره

 نبَّه على ذلك ابن سعد.
ومما يجب التنبُّه له أنَّ حجاج األعور لم يحدِّث بعد اختالطه، فقد وروى إبراهيم 
الحربى، أخبرني صديق لي قال: لما قدم حجاج بغداد آخر مرة خلط، فرآه ابن معين يخلط، 

 .(2)فقال البنه: ال يدخل عليه أحد
ل على توقُّفه عن التحديث بعد اختالطه، وبذلك يجزم بأن ما ُروي عنه  ففي هذه الرواية دلي

كان قبل اختالطه، فال أثر لهذا العارض على مروياته، ولذا لم يتوان أحد من أصحاب الكتب الستة 
 عن اإلخراج له، والله أعلم.

حجاج بن أبي يعقوب؛ يوسف بن حجاج الثقفي، أبو محمد البغدادي،   )م د( -53
 .(3)المعروف بابن الشاعر

 .(4)"كان ضريرًا مكفوفًا، وكان ثقة مشهورًا"في كتاب )الصلة( لمسلمة األندلسي: 
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(5)قال النسائي: بغدادي ثقة
ا: كـان مـن الحفـاظ ممـن يحسـن (1)بن أبي حاتم: كتبت عنه وهـو ثقـةقال ا . وقـال أيًضـ

 .(7)الحديث ويحفظه
 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان صاحب حديث معسر

                                 
(. وقد تركه ابن كيَّال ولم يذكره في الكواكب النيرات، واستدركه عليه محقق كتابه 12) ،1ط ،المختلطينالعالئي، انظر: 1) )

 (.451) ،1ط ،الكواكب النيراتابن كيال، انظر:  .عبد القيوم عبد رب النبي
 (.414/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 2) )
(. 22) ،1ط ،المعجم في مشتبه أسامي المحدثينالهروي، و (. 118/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  3))

 (.148/ 1) د.ط، ،طبقات الحنابلةابن أبي يعلى، و (. 152/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، و 
 (.421/ 3) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،ايمغلط 4))
 (.141/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 5))
 (.118/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  1))
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  7))
 (.223/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
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 .(1)وقال الخطيب: وكان ثقة فهما حافظا
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة حافظ

 يقهم، كما اشتهر عندهم تواتر ثناء أهل العلم على حجاج بن أبي يعقوب ونال توث
 لحطِّّه عن تلك الدرجة، فهو ثقة حافظ. سبيلللطعن فيه، وال  مندوحةبالحفظ، وعليه فال 

بن المسيب  -بفتح المهملة وسكون الالم-الحسن بن بشر بن َسْلم   )خ ت س( -53
 .(3)أبو علي البجلي ،الكوفي دانيالهمْ 

 .(4)"ثقة"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(5)أشياء مناكير]يعني ابن معاوية الجعفي[ قال أحمد: ما أرى به بأًسا في نفسه، روى عن زهير 
                                 

 (.141/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 1))
 (.153) ،1ط ،تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
هكذا نسبه المزي إلى همدان وبجيلة. قال ابن حجر: "كان ينبغي أن يقول الهمداني، وقيل البجلي؛ ألن النِّّسبتين ال  3))

ال تجتمع مع همدان  تجتمعان إال على تأويل بعيد". وقد نبَّه قبله الحافظ مغلطاي على هذا التعارض فقال: "إن بجيلة
/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 18/ 4) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطايانظر:  بأمر حقيقي".

251.) 
بن (. وا287/ 2) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، و (. 374/ 1) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، : ترجمته في انظرو 

ذكر الذهبي، (. و 155 /1) ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، و  (.112/ 3) ،1طالكامل في ضعفاء الرجال، عدي، 
 (.118) ،1ط ،أسماء من تكلم فيه وهو موثق

 (.251/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 18/ 4) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (.3/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  5))

 وقد أورد ابن عدي شيًئا من مرويات الحسن بن بشر عن زهير منها:
 ".يدخل الماء إال بمئزر نهى أنْ  أن رسول الله " :جابر حديث -9

/ 1) المستدرك، والحاكم في (124/ 1) الصحيحوابن خزيمة في  ،(113/ 3) الكاملالحديث أخرجه ابن عدي في  
 ، رووه من طرٍق عن الحسن بن بشر، عن زهير بن معاوية.(222/ 1) المعجم، وابن األعرابي في (217

 من طريق ابن لهيعة. (12/ 23) لمسنداوأخرجه أحمد في 
/ 1)الضعفاء الكبير ، والعقيلي في (112/ 2) األوسط، وابن المنذر في (343/ 3) المسندوأخرجه أبو يعلى في 

 ، رووه من طرٍق عن حماد بن شعيب.(311
/ 4) ستدركالم، والحاكم في (124/ 2) األوسطالمعجم ، والطبراني في (128/ 1) المجتبىوأخرجه النسائي في 

 = ، رووه من طرٍق عن عطاء.(412/ 7) شعب اإليمان، والبيهقي في (322
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 .(212/ 1)، ومن طريق إبراهيم بن طهمان (12/ 3) من طريق عباد بن كثير األوسطالمعجم وأخرجه الطبراني في  =

 من طريق الحسن بن أبي جعفر. (21)ص:  األماليوأخرجه ابن بشران في 
 .ة، حماد، عطاء، عباد، إبراهيم، الحسن( عن أبي الزبير، عن جابر سبعتهم )زهير، ابن لهيع

 (181/ 1) المعجم األوسط، والطبراني في (435/ 3) المسند ، وأبو يعلى في(412/ 4) الجامعوأخرجه الترمذي في 
 ، رووه من طرٍق عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن أبي الزبير به.

بي الزبير محمد بن مسلم، وقد عنعن في جميع الطرق التي تقّدمت، ولم يصرّح في شيٍء هذا الحديث يدور إسناده على أو 
ماع، وهو ممن لم يقبل العلماء مروياته التي عنعن فيها، ولذا جعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة ضمن منها بالسَّ 

ومنهم  ،حوا فيه بالسماعال بما صرَّ إمة من أحاديثهم ئاأل فلم يحتجّ  ،من أكثر من التدليسمراتب المدلسين، فقال: "الثالثة: 
 . وعليه فهذا اإلسناد معلٌّ (13)ص:  تعريف أهل التقديس" ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي ،احديثهم مطلقً  من ردَّ 
 .بعنعته

فيه ليث بن أبي  دهإسنا الترمذي، إال أنَّ  عندكما جاء   فرواه عن جابر وقد تابع أبا زبير في هذا الحديث طاووسُ 
)ص:  تقريب التهذيب ".ز حديثه فتركا ولم يتميَّ صدوق اختلط جدًّ سليم، وهو ممن ُرمي باالختالط، قال ابن حجر: "

 يروونه عن أبي الزبير، وتفّرد ليث بروايته عن طاوس! . قلت: وهذا الحديث رواه سبعة كلهم(414
ويُلحظ أن الحسن بن بشر لم يتفرد في  الحديث ال يعتضد لالحتجاج، نَّ هذه الطريق ال تصلح للمتابعة، كما أوالحقيقة أن 

 والله أعلم. هذا الحديث، وليس الحديث منكرًا أيًضا،
 : "ذكاة الجنين ذكات أمه".حديث جابر  -8

 معجمه، وابن المقرئ في (388)ص:  مسنده، وابن الجعد في (113/ 3) الكاملهذا الحديث أخرجه ابن عدي في 
أيًضا  السنن الصغير، وفي (512/ 2) السنن الكبرى، والبيهقي في (127/ 4) المستدرك، والحاكم في (328)ص: 

 ، رووه من طرٍق عن الحسن بن بشر، عن زهير.(43/ 2) تاريخ أصبهان، وأبو نعيم في (12/ 4)
، (122/ 8) عجم األوسطالم، والطبراني في (1212/ 2) السنن، والدارمي في (123/ 3) السننوأخرجه أبو داود في 

السنن ، وفي (342/ 7) الخالفيات، وفي (111/ 14) معرفة السنن، والبيهقي في (127/ 4) المستدوالحاكم في 
 ، رووه من طرٍق عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي زياد القّداح.(231/ 2) الحلية، وأبو نعيم في (12/ 4) أيًضا الصغير

 ، من طريق حماد بن شعيب.(125/ 1) تاريخ أصبهان، وأبو نعيم في (343/ 3) المسندوأخرجه أبو يعلى في 
 ، كالهما من طريق سفيان الثوري.(438/ 1) اإلرشاد، والخليلي في (22/ 7) الحليةوأخرجه أبو نعيم في 

 .أربعتهم )زهير، وعبيد الله، وحماد، وسفيان( عن أبي الزبير، عن جابر 
 .(27/ 1) المحلىالزبير وعدم تصريحه بالسماع، وبها أعلَّه ابن حزم في عنعنة أبي  الحديث والعلة في

 لكن للحديث عدة شواهد منها:
 (.123/ 3) السننحديث أبي سعيد عند أبي داود في 
 .(34/ 1) أيًضا المعجم الصغير، وفي (21/ 8) المعجم األوسطوحديث ابن عمر عند الطبراني في 

 .(122/ 4) المعجم األوسطفي  وحديث كعب بن مالك عند الطبراني
 وبمجموع هذه الطرق يعتضد الحديث وُيحتجُّ به.
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 .(1)وقال أبو حاتم: صدوق
 .(2)وقال النسائي: ليس بالقوي

 .(3)"ليس هو بمنكر الحديثوقال ابن عدي: "
 .(4)وقال ابن خراش: كوفي منكر الحديث

 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(1)وقال ابن حجر: صدوق يخطئ

 :تبيَّن من خالل ما سبق من أقوال أهل العلم أنهم مختلفون في الحسن بن بشر على ثالثة أقوال 
 خراش إلى تضعيف حديثه تضعيًفا شديًدا، فقال: منكر الحديث!. ذهب ابن -1
جعله أحمد وأبو حاتم والنسائي وابن حجر في رتبة من دون الثقة وأعني بذلك  -2

 الصدوق، على اختالف عباراتهم، ونبَّه أحمد على مناكير وقعت له في حديثه عن زهير خاصة.
، فالموصوف بقولهم: "روى مناكير" ليس  ويُلحظ أنَّ ثمة فرقًا بين قولي ابن خراش وأحمد

كالموصوف بقولهم: "منكر الحديث"؛ إذ األول ال يلزم منه رّد جميع مرويات الراوي؛ ألّن العبارة 
 مشعرة بأن ذلك ليس وصًفا الزًما لجميع مروياته.

، ال يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر «روى مناكير»قال ابن دقيق العيد: "قولهم: 
                                 

 مصدر سابق.ابن أبي حاتم، 1) )
النسائي عند الخطيب وابن الجوزي والمزي والذهبي وابن حجر والعيني، لكن ورد عند ابن عدي أنَّه قال:  قولهكذا جاء  2))

ليس »زي، وال يخفى ما بين العبارتين من فرق، قال المعلمي: "فكلمة "ليس بقوي"، وكذا جاء في مختصر الكامل للمقري
إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي « ليس بالقوي»تنفي القوة مطلًقا وأن لم تُثبت الضعف مطلًقا، وكلمة « بقوي

الزركشي إلى أنَّ هذه العبارة في جماعة أقوياء". وأشار  -يعني: ليس بالقوي-يراعي هذا الفرق، فقد قال هذه الكلمة 
 يحتمل انحطاطه عن الدرجة العالية.

 عن النسائي هو قوله: "ليس بالقوي"؛ لكثرة من نقله. الراجحو
/ 3) ،1ط ،النكت على مقدمة ابن الصالحالزركشي، و (. 112/ 3) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، انظر: 
مختصر المقريزي، (. و 11/ 1) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 232/ 8) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو (. 431

 (. 442/ 1) ،2ط ،التنكيلالمعلمي، (. و 218) ،1ط ،الكامل في الضعفاء
 .(113/ 3) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 3) )
 (.232/ 8) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب4) )
 (.112/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  5))
 (.158) ،1ط، تقريب التهذيب ،رابن حج1) )
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؛ ألن منكر الحديث وصٌف في «منكر الحديث»ير في روايته، وينتهى إلى أن يقال فيه: المناك
 .(1)الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة األخرى ال تقتضي الديمومة"

 وثَّقه مسلمة وابن حبان. -3
والراجح فيه هو القول الثاني؛ ألنَّ كالم ابن خراش تضعيٌف شديٌد لمطلق أحاديث الحسن، 

فإما أْن ُيحمل كالمه على كالم أحمد الذي أشار إلى وقوع مناكير له في حديثه عن زهير  وعليه
خاصة، وهذا بعيد إذ أن ابن خراش أطلق النكارة على حديثه، وإما أن ال يعوَّل على كالم ابن 
خراش؛ ألنَّ الراوي من رجال البخاري، فكيف يكون منكر الحديث مطلًقا وقد أخرج له البخاري 

 الصحيح!؟، وهذا هو الصحيح، فكالم ابن خراش مردود بال ريٍب.في 
ال يقاوِّم كالم أحمد وأبي حاتم والنسائي، وعليه فإن  قولهما مسلمة فإنَّ و وأما ابن حبان 

القول بتضعيفه مطلًقا كالهما مرجوٌح، لذا قال الذهبي: "وتردد فيه أحمد وكذا القول بتوثيقه مطلًقا، 
يجعله في الدرجة الكاملة من القوة، ولم يسقطه تماًما أيًضا، بل توسَّط في ، أي فلم (2)بن حنبل"

 أمره، وهو الصواب.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن اإلمام البخاري وإن روى عن الحسن بن بشر لكنه ما أكثر عنه، 

 بل أخرج له في موضعين، وقد توبع عليه في كليهما، كما أنَّهما ليسا من روايته عن زهير.
 .(3)وال من أحاديثه عن زهير التي استنكرها أحمد" ،قال ابن حجر: "فلم يخرج عنه من أفراده شيئا

 .(4)الحسين بن محمد بن َمْودود، أبو َعروبة الَحرَّاني -55
تاب وكان يرى التشيع ولم يظهر أبو عروبة ثقة حسن الك"قال مسلمة بن قاسم في )الصلة(: 

َر بأَخَرة، توفي بحران سنة ثمان عشرة وثالثمائة  .(5)"ذلك عليه، وُعمِّّ
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

قال ابن عدي: كان عارفًا بالحديث والرجال، وكان مع ذلك مفتي أهل حران، شفاني حين سألته 

                                 
 (.132/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي،  (1)
 (.481/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي،  2))
 (327/ 1) د.ط، ،فتح الباريابن حجر، 3) )
(. 232/ 2) ،1ط ،تذكرة الحفاظالذهبي، (. و 2782/ 1) د.ط، ،بغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم، انظر:  4))

 (.331/ 2) ،1ط ،توضيح المشتبهابن ناصر الدين، (. و 28/ 13) د.ط، ،الوافي بالوفيات، الصفديو 
 (.442/ 3) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا،  5))
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 .(1)عن قوم من رواتهم
الحاكم: كان من أثبت من أدركناه وأحسنهم حفظًا، يرجع إلى حسن  وقال أبو أحمد

 .(2)المعرفة بالحديث والفقه والكالم
 .(3)وقال الخليلي: ثقة حافظ مشاٌر إليه

 .(4)وقال الذهبي: كان ثقة نبياًل 
  لقد تبّين من خالل النصوص السابقة أن أبا عروبة الحراني لم يختلف في توثيقه أهل

 .كما قالواف بمعرفة الحديث والرجال، فهو ثقة  العلم، كما ُوص
أما تشيُّعه الذي ذكره مسلمة، فقد أشار إليه الذهبي أيًضا حيث قال: وقد ذكره ابن عساكر 

 في ترجمة معاوية فقال: كان أبو عروبة غاليا في التشيع شديد الميل على بني أمية.
تعّرض لهما بشيٍء من تنقٍص من أحّب الشيخين فليس بغاٍل، بل من  كلُّ قال الذهبي: 

فإنه رافضي غاٍل، فإْن سبَّ فهو من شرار الرافضة، فإْن كفَّر فقد باء بالكفر واستحّق الخزي، 
وأبو عروبة فمِّن أين يجيئه الغلو وهو صاحب حديث وحراني؟ بلى، لعله ينال من ظلمة بني 

 .(5)عذرأمية كالوليد وغيره فيُ 
 .(1)حماد بن إسماعيل بن علية األسدي البصري ثم البغدادي  )م س( -52

 .(7)"بغدادي ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(8)قال النسائي: بغداديٌّ ثقة
 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات

                                 
 (.237/ 1) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  1))
 (.332/ 7)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  )2)
 (.458/ 1) ،1ط ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثالخليلي، 3) )
 (.332/ 7)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 4) )
 (.511/ 14) ،3ط ،سير أعالم النبالء(. و242/ 2) ،1ط ،تذكرة الحفاظالذهبي، انظر: 5) )
/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، (. و 51/ 2) ،1ط ،ذكر أسماء التابعين ومن بعدهمالدارقطني، انظر:  1))

 (.224/ 7) ،1ط ،ب الكمالتهذيالمزي، (. و 152
 .(135/ 4) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي7) )
 (.112) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، (. و 18/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب8) )
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 .(2): ثقةوقال الذهبي
 .(3)وقال ابن حجر: ثقة

   ،اتَّفق النقاد على توثيق حماد بن إسماعيل، ولم يخالف في ذلك أحٌد، فهو ثقة ال غير
 كما أنَّه من رجال اإلمام مسلم.

، -بفتح الهمزة وسكون التحتانية-خالد بن نزار بن المغيرة بن سليم األَْيلي   )د س( -57
 .(4)أبو زيد الغساني موالهم

 .(5)"روى عنه ابن وضاح، وهو ثقة")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(1)قال الدارقطني: ثقة
 .(7)رب ويخطئوذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغ

 .(8)وقال الذهبي: ثقة
 .(2)وقال ابن حجر: صدوق يخطئ

  هذا الراوي وثَّقه مسلمة والدارقطني والذهبي، أما ابن حبان وإن ذكره في الثقات إال أنه وصفه
 بقوله: يغرب ويخطئ. وكالم ابن حجر أقرب إلى حكم ابن حبان فيه أكثر من حكم غيره من النقَّاد.

نظري أنَّ الراوي ثقة لكثرة القائلين به ومكانتهم، أما ابن حبان فإنَّه  والذي يترجَّح في
                                 

 (.227/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1)) =
 (.348/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  2))
 (.177) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر3) )
(. 154/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و (. 73/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، انظر:  4))

 (.123) ،5ط ،خالصة تذهيب تهذيب الكمالالخزرجي، (. و 212/ 1) د.ط، ،غاية النهايةابن الجزري، و 
اسم: وثقه محمد بن وضاح"، فتغّير المعنى، ففي هكذا نقل الحافظ مغلطاي، أما ابن حجر فقد قال: "وقال مسلمة بن ق 5))

العبارة األولى أن الذي وثَّقه هو مسلمة، وفي الثانية أن الذي وثَّقه هو ابن وّضاح. فإذا ثبت التوثيق عن مسلمة، فهو 
 ه في البحث.المقصد األعلى في الدراسة، وإذا ثبت أنه لم يوثِّّقه لكن نقله عن ابن وضاح، فلكونه ناقال دون تعّقب أدرجت

 (.123/ 3) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 155/ 4) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطايانظر: 
 (.122) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني، انظر:  1))
 (.223/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  7))
 (.512/ 5)، 1ط ،تاريخ اإلسالمو (. 312/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 8) )
 (.121) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
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 الجرح.موصوف بالتشدُّد في 
. فربُّما (2)الثقة حتى كأنه ال يدري ما يخرج من رأسه"(1)قال الذهبي: "ابن حبان ربما قصب

 .كالمه هنا من هذا القبيلوقع  
في تهذيب  ارقطني للراوي، لذلك ما أوردهأما ابن حجر فالظاهر أنَّه لم يقف على توثيق الد

، وال أورده المزيُّ قبله، فحينئٍذ لم يجد في ترجمة الراوي توثيق أحٍد من المتقدِّمين عدا التهذيب
مسلمة وابن حبان الذي قرن توثيقه بقوله: "يغرب ويخطئ". فبما أنه ليس من دأب الثقة أن يكثر 

ه ذلك، ويكون سمة له، فمثل ذلك إلى الصدوق أقرب. منه اإلغراب والخطأ إلى درجة أن يلصق ب
لكن قد يقال ذلك إذا انفرد ابن حبان بوصفه بتلك الصفات، أما هذا الراوي فقد وثّقه مسلمة 

 والدارقطني توثيًقا صريًحا مطلقا، ووافقهما الذهبي، فالقول بتوثيقه وجيٌه جدًّا، فهو ثقة كما قالوا.
بن أصرم بن األسود النسائي، أبو عاصم  -بمعجمات مصغر-ُخَشيش   )د س( -52

 .(3)الحافظ، صاحب كتاب )االستقامة( في السنة والرد على أهل البدع واألهواء
 .(4)"كان ثقة"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 النقاد في الراوي ودراسة حاله: أقوال سائر
 .(5)قال النسائي: ثقة

 .(1)وقال ابن يونس: وكان ثقة
 .(7)وقال الدارقطني: ثقة

 .(8)وقال الذهبي: حافظ ثبت

                                 
 (.125) ،8ط ،القاموس المحيطالفيروزآبادي، أي: عابه، وشتمه.  1))
 (.274/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي،  2))
كوال، ابن ما (. و 824/ 2) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل فالدارقطني، (. و 132، 122) ،1ططبقات األسماء المفردة البرديجي، انظر:  3))

 (.244/ 3) ،1ط، شذرات الذهبابن العماد، و (. 21) ،1ط ،المعين في طبقات المحدثينالذهبي، (. و 152/ 3) ،1ط ،اإلكمال
 (.122/ 4) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (.74) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 5) )
 (.74/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 1) )
 (.115) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني،  7))
 (.372/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  8))
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 .(1)وقال ابن حجر: ثقة حافظ
 .اتَّفق النّقاد الذين تكّلموا فيه على توثيقه، كما وصفوه بالحفظ، فهو كذلك 

خلف بن خليفة بن صاعد األشجعي موالهم، أبو أحمد الكوفي، نزل   (4)بخ م  -51
 .(2)واسط ثم بغداد

ثقٌة مشهوٌر، وتغيَّر بأخرة، فمن روى "بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 .(3)"عنه قبل التغير فروايته صحيحة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5)قبل أن يموت، حتى ضعف وتغير لونه واختلط (4)قال ابن سعد: وكان ثقة، ثم أصابه الفالج

 .(7). وزاد في رواية قال: صدوق(1)وقال ابن معين: ليس به بأس
 .(8)وقال أبو حاتم: صدوق

 .(2)طرب عليه حديثهوقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة لكنه خرف فاض
 .(12)وقال العجلي: ثقة

 .(11)وقال النسائي: ليس به بأس
وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به كما قال يحيى بن معين، وال أبرئه من أن يخطئ في 

                                 
 (.123) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
 ،1ط ،تاريخ واسطبحشل، (. و 71/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 227/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  2))

 (.42) ،1ط ،بحر الدَّمابن المبرد، و  (.114) ،1ط ،غتبا  بمن رمي من الرواة باالختال االسبط ابن العجمي، (. و 132)
 (.152/ 3) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 221/ 4) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي3) )
(. وانظر: 122/ 2) د.ط، ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طوال.  4))

 (.152/ 1تاج العروس )
 (.227/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 5) )
 (.213/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 مصدر سابق.الخطيب،  7))
 (.312/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  8))
 (.152/ 3) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر2) )
 (.221/ 4) ،1ط ،ب الكمالإكمال تهذي ،مغلطاي 12))
 (.213/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب11) )
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 .(1)األحايين في بعض رواياته
 .(2)وقال محمد بن عبد الله بن عمار: ال بأس به، ولم يكن صاحب حديث

 .(3)ثقة وقال الخطيب: كان
، وقال ابن حجر: صدوق اختلط في اآلخر، وادَّعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي 

 .(4)فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد
  إنَّ خلــف بــن خليفــة أحــد الــرواة الــذين تكلّــم فيــه كثيــر مــن النقــاد، وقــد اتَّفقــوا علــى

 .(5)اختالطه في آخره
قبل اختالطه يُقبل حديثه، وهذه قاعدة عامة في كما اتَّفقوا على أنَّ من ثبت سماعه منه 

 .(7)، وقد ذُكر من أولئك القدماء ا لذين أخذوا منه قبل تغيُّره: هشيم ووكيع(1)الرواة المختلطين
وقد اختلفوا في تحديد درجته من حيث التعديل، فوثَّقه ابن سعد، والعجلي، وعثمان بن 

فجعلوه في درجة من دون الثقة، منهم: ابن معين، أبي شيبة، ومسلمة، والخطيب، وخالفهم جماعة 
وأبو حاتم، والنسائي، وابن عدي، ومحمد بن عبد الله بن عمار، وابن حجر، ولعل ما ذهبوا إليه 

 أقرب في حقه، وعليه فهو صدوق اختلط في آخره، رحمه الله رحمة واسعة.
 .(8)خالد بن أسلم البغدادي، أبو بكر الصفار، أصله من مرو  )ت س( -21

 .(1)"ثقة"كتاب )الصلة(:   في قال مسلمة

                                 
 (.511/ 3) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 1) )
 .(288/ 8) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 2) )
 (.842/ 2) ،1ط ،المتفق والمفترقالخطيب، 3) )
 (.124) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 4))
هـ( وهو مفلوج، وهذا يفيد أنَّه مختلط في ذلك الوقت. لكن ُيشكل على 187مام أحمد أنه رآه سنة )ونقل المزي عن اإل5) )

 هـ(، فكيف رآه أحمد بعد وفاته ببضع سنين؟!181هذا النقل أن الراوي توفي سنة )
فالج دون تحديد  وقد نّبه محقق )تهذيب الكمال( على أن المزي ضبَّب على هذه العبارة. أما رؤية اإلمام أحمد له وهو

سبط ابن (. و 287/ 8) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، . انظر: ابن المبردسنة معينة فقد نقله الذهبي وسبط بن العجمي و 
 (.42) ،1ط ،بحر الدَّمابن المبرد، و  (.114) ،1ط ،االغتبا العجمي، 

 (.442)،1ط ،التقييد واإليضاحالعراقي، و (. 137)،2ط ،المنهل الرويُّ ابن جماعة، (. و 122)،1ط ،التقريب والتيسيرالنووي، انظر:  1))
 (.151/ 3) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرانظر: 7) )
 ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 138) ،1ط ،فتح البابابن منده، و (. 222/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  8))

 (.121/ 1) ،1ط
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(2)قال النسائي: ثقة كتبنا عنه

 .(3)وقال الدارقطني: ثقة
 .(4)وقال الذهبي: ثقة

 .(5)وقال ابن حجر: ثقة
  على توثيق خالد بن أسلم، فهو ثقٌة بال ريب.اتَّفق النقاد 

الخوارزمي  الهاشمي موالهم، أبو الفضل -بالتصغير-داود بن ُرَشيد   )خ م د س ق( -29
 .(1)سكن بغداد

 .(7)"ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 ل سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:أقوا

 .(8)قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث
 .(2)وقال صالح بن محمد جزرة: كان يحيى بن معين يوثقه

 .(12)وقال أبو حاتم: صدوق
 .(11)وقال الدارقطني: ثقة نبيلٌ 
                                 

 (.231/ 4) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) ) =
 (.324، 111) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  2))
 (.323/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب3) )
 (.371/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 4) )
 (.121) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
مسلم، . و (244/ 3) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، و (. 252/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  1))

رجال ابن منجويه، (. و 1218/ 2) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل فالدارقطني، (. و 171/ 2) ،1ط ،الكنى واألسماء
 (.125/ 1) ،1ط ،صحيح مسلم

 (.4/242) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 7))
 (.252/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 8) )
 .(338/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
 .(412/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 12) )
 (.111) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني،  11))
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 .(1)وقال ابن حجر: ثقة
 اتم فقال: صدوق، ذهب أكثر النقاد إلى توثيق داود بن ُرشيد، وخالف في ذلك أبو ح

وهذا القول ال يزيح الراوي من رتبة الثقة؛ لما ُعلم في منهج أبي حاتم من تشدُّد في باب الجرح 
 والتعديل، وعلى هذا فالراجح توثيقه كما قال جمهور النقاد، فهو ثقة ال غير.

 .(2)ر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدنيداود بن عام  )م د ت( -28
 .(3)"ثقة"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4)ذكره ابن حبان في الثقات
 .(1). وقال أيًضا: ُوثِّّق(5)وقال الذهبي: ثقة

 .(7)وقال ابن حجر: ثقة
 فيه أ حٌد، بل ذكره ابن حبان في الثقات، ووثَّقه مسلمة أنَّ الراوي لم يطعن  لقد ثبت

والذهبي وابن حجر، ُيضاف إلى ذلك أنَّ اإلمام مسلما أخرج له في صحيحه، وعلى فرض أننا لم 
نقف على توثيق أحٍد له، ومع ذلك خرّج له اإلمام مسلم في الصحيح، فإن هذا وارد وسائغ في 

 بعض رجال الشيخين.
                                 

 (.128) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
ابن المديني، (. و 454) د.ط، ،طبقاتال خليفة بن خياط،(. و 382/ 5) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  2))

ابن منجويه، (. و 418/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 87) ،1ط ،من أوالد العشرة تسمية من روي عنه
 (.127/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلم

 (.4/255) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي3) )
 (.281/ 1) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  4))
 (.141/ 3)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 5) )
 (.382/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )

وهذه العبارة أكثر الذهبي من استعماله في كتابه الكاشف، وقد نبَّه محقق الكتاب محمد عوامة على أنَّ الذهبي غالًبا ما 
وأشار األلباني أيًضا إلى نحو هذا في  (.32/ 1مقدمة محقق الكاشف ) انظر: يطلقها على َمن انفرد ابن حبان بتوثيقه.

 (.733/ 1) ،1ط ،يحةسلسلة األحاديث الصح
والذهبي ال يعدُّ توثيق وما أشارا إليه صحيح في حق هذا الراوي، فإني لم أقف على توثيق أحد فيه غير ابن حبان ومسلمة، 

 مسلمة، فلم يبق عنده إال توثيق ابن حبان.
 (.122) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
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 .(1)رواة الصحيحين عدٌد كثير ما علمنا أنَّ أحًدا نّص على توثيقهم" قال الذهبي: "وفي
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المجال: أنَّ من احتجَّ بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما 

 .(2)يكتسبون التوثيق الضمني بذلك
نّه عالوة على ذلك أوعليه فإن داود بن عامر اكتسب التوثيق الضمني من اإلمام مسلم، 

 .والعلم عند اللههم، فهو ثقة بال ريٍب، أولئك الذين ذكرتُ  وثَّقه
الربيع بن لوط األنصاري، أبو لوط الكوفي، ابن أخي البراء بن عازب، ويقال:   )س( -23

 .(3)من ولد البراء
 .(4)"، كوفي تابعيٌّ ثقةربيع بن لوط بن البراء ")الصلة(:  كتابفي   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5)قال العجلي: ثقة

 .(1)وقال النسائي: ثقة
 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(8)وقال الذهبي: ثقة
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة

  ،فهو كذلك.اتفق النقاد على توثيقه 
 .(12)الربيع بن نافع، حلبي األصل، أبو توبة، سكن طرطوس  )خ م د س ق( -23

                                 
 (.421/ 3) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 1) )
 (.121) ،1ط ،ضوابط الجرح والتعديل عبد العزيز العبد اللطيف،انظر: 2) )
لمزي، ا(. و 418/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 272/ 3) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  3))

 (.28/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمال
 (.344/ 4) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (.252/ 3) ،1ط، تهذيب التهذيبفي  ذكره ابن حجر5) )
 (.22/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  1))
 (.221/ 4) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
 (.322/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 8) )
 (.221) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
ابن العديم، و (. 273/ 1) ،1ط ،خت ل فالمؤت ل ف والمالدارقطني، (. و 272/ 3) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  12))

 = ابن مفلح،و (. 135/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و (. 3123/ 8) د.ط، ،بغية الطلب في تاريخ حلب



 

99 
 

 .(1)"ثقة مشهور")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3). وقال أيًضا: لم يكن به بأس كان يجيئني(2) خيرًاذكره أحمد فأثنى عليه وقال: ال أعلم إال
 .(4)حجة وقال أبو حاتم: ثقة صدوق

 .(5)وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق
 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(7)وقال الذهبي: ثقة حافظ
 .(8)وقال ابن حجر: ثقة حجة عابد

 ه بالخير، بل وثَّقوه بصريح لم يختلف النقاد في تعديل الربيع بن نافع، والثناء علي
ألفاظهم، إال ما كان من اإلمام أحمد الذي قال فيه: "ال بأس به"، وقوله هذا مرجوٌح لمخالفته أقوال 
جميع النقاد الذين تكّلموا في الراوي، والذي ال ُيشك فيه أنه ثقة كما قاله أبو حاتم، ويعقوب بن 

 رحمهم الله جميًعا. شيبة، ومسلمة، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر،
بضم األلف -اأُلْشناني  -بفتحتين-الربيع بن يحيى بن مقسم الـَمرَائي   )خ د( -25

 .(2)، أبو الفضل البصري-وسكون المعجمة

                                 
 (.322/ 1) ،1ط، المقصد األرشد =
 (.182) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 4/345) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) )
 (.472/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلاتم، ابن أبي ح2) )
 (.83/ 18)د.ط،  ،تاريخ دمشقابن عساكر، 3) )
 .(3/471) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.84/ 18)د.ط،  ،تاريخ دمشقابن عساكر،  5))
 (.232/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.322/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 7) )
 (.227) ،1ط، لتهذيبتقريب ا ،ابن حجر8) )
التعديل الباجي، و (. 222/ 2) ،1ط ،الكنى واألسماءالدوالبي، (. و 272/ 3) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  2))

 د.ط، ،لبُّ اللبابالسيوطي، (. و 15/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 572/ 2) ،1ط ،والتجريح
(241.) 
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 .(1)"ثقة"اب )الصلة(: كتفي   قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال أبو حاتم: ثقة ثبت
 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ُيخطئ

. وقال أيًضا: ضعيف يخطئ كثيًرا، وقد أتى عن الثوري (4)وقال الدارقطني: ليس بالقوي
 .(5)بخبر منكر

 .(1)وقال ابن قانع: ضعيفٌ 
 .(7)هبي: صدوق روى عنه البخاري، وفيه بعض اللينوقال الذ

 .(8)وقال ابن حجر: صدوق له أوهام
 :لقد اختلف النقاد شأن في الربيع بن يحيى إلى ثالثة أقسام 
 .(2)وثّقه أبو حاتم ومسلمة، بل زاد فيه أبو حاتم فقال: ثبٌت، وهذا أعلى مراتب التعديل -1
 ضّعفه ابن قانع. -2

 فيه قواله: فمرة قال: ضعيف يخطئ. ومرة قال: ليس بالقوي. أما الدارقطني فقد اختلف
وال شك في أنَّ القولين مختلفان؛ فاألول: صريح في التضعيف كما هو ظاهر، بخالف 

، ولعلَّ أقربهما إلى (12)الثاني، فغاية ما فيه نفي القوة الكاملة عن الراوي، وإن لم يثبت ضعفه مطلقا

                                 
 (.341/ 4) ،1ط ،كمالإكمال تهذيب ال ،مغلطاي1) )
 (.471/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 (.242/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.221) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني، 4) )
/ 1) د.ط، ،اءالمغني في الضعفالذهبي، في الجمع بين الصالتين. انظر:  ، عن النبي ُيشير إلى حديث جابر 5) )

 (.225/ 2) ،1ط ،العللابن أبي حاتم، و (. 222
 (.253/ 3) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 341/ 4) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) )
 (.2/43) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، و (. 222/ 1) د.ط، ،المغني في الضعفاءالذهبي، 7) )
 (.227) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
 كـ)ـثقة( )ثبت( ولو أعدته. فأرفع التعديل ما كررته قال العراقي:  2))

 (.122) ،2ط ،ألفية العراقيالعراقي، 
 (.442/ 1) ،2ط ،التنكيلالمعلمي، انظر:  12))
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، ألنه لم ُيصرح بتضعيفه غير ابن قانع، أما سائر النقاد فإنهم ما بين أقوال األئمة اآلخرين هو الثاني
واصٍف بالثقة، وآخرين وصفوه بالصدوق مع أخطاء وقعت له، لكن لم يضّعفوه مطلًقا كما صنع ابن 

 قانع، وعلى هذا فيمكن أن يقال:
على  توسَّط فيه الدارقطني والذهبي وابن حجر، فعجلوه في درجة الصدوق، مع التنبيه -3

 أخطاء وأوهام وقعت له.
والذي يترجَّح في نظري هو التوسُّط في حّق الراوي، فال يضّعف تماًما كما فعل ابن قانع، 
وال يباَلغ في تعديله كما صنع أبو حاتم ومسلمة، ولذا استغرب الذهبي قول أبي حاتم فقال: 

 .(1)"والعجب أنَّ أبا حاتم مع تعنته قال ثقة ثبت"
عجب في موضعه؛ ألن الراوي ثَبَت أنَّ له أخطاء كما ُوصف، بل إنَّ أبا حاتم نفسه قلُت: وهذا ال

 .(2)قال في حديثه عن جابر في الجمع بين الصالتين: "باطل عندي، هذا خطأ، ... والخطأ من الربيع
وعليه فاأَلولى أْن يُتوسَّط فيه فيوصف بالصدوق، مع التنبيه على أخطائه، وقد أعجبني فيه 

 الذهبي: "صدوق .. فيه بعض اللين"، ولعلَّ هذا أعدل األقوال فيه، والله أعلم.قول 
 ملحوظة:

أما إخراج البخاري له في الصحيح فقد قال ابن حجر في معرض الجواب على ذلك: "وقال 
: ما أخرج عنه البخاري إال -أي ابن حجر-الدارقطني: ُيخطئ في حديثه عن الثوري وشعبة. قلُت 

 .(3)زائدة فقط" من حديثه عن
رجاء بن السندي النيسابوري، أبو محمد اإلسفرايني، جدُّ أبي بكر محمـد بـن (4) -22

 .(5)محمد بن رجاء
 .(1)"ثقة")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة

                                 
 (.222/ 1) د.ط، ،المغني في الضعفاءالذهبي، 1) )
 (.221-225/ 2) ،1ط ،العللابن أبي حاتم،  2))
 (.422/ 1) د.ط، ،الباريفتح ابن حجر، 3) )
 رمز له مغلطاي بـ )خ(، بخالف المزي وابن حجر، وسيأتي تفصيل ذلك في دراسة أقوال النقاد. 4))
تاريخ أبو القاسم الجرجاني، و (. 23) د.ط، ،تلخيص تاريخ نيسابورمحمد بن عبد الله النيسابوري،  الحاكم،انظر:  5))

 (.122) ،1ط ،ذيل ميزان االعتدالالعراقي، و  (.354/ 3) ،1طكمال إكمال اإل ابن نقطة، (. و 213)، 4ط ،جرجان
 (.318/ 4) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) )
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 الراوي ودراسة حاله: أقوال سائر النقاد في
 .(1)قال أبو حاتم: صدوق

 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(4)وفي أعقابه حفاظ محدثون ،(3)وقال الحاكم: ركن من أركان الحديث

 .(5)صدوق، ... لم يثبت أن البخاري روى عنه في صحيحه -وقال ابن حجر: 
  َّخالفهم وقع في تحديد  لم يختلف أهل العلم في تعديل رجاء من حيث العموم، لكن

 رتبته، فذهب أبو حاتم إلى أنّه في رتبة الصدوق، ووافقه على ذلك ابن حجر.
وذهب مسلمة وابن حبان والحاكم إلى توثيقه، وهذا الذي يترجَّح في نظري؛ لما ُعلم في 

ال منهج أبي حاتم من تشدُّد في نقد الرجال، وقد تقدَّم في هذا البحث جملة من الرواة الذين ق
 فيهم: صدوق، وسائر النقاد على توثيقهم.

على التوثيق كاٍف إلعطاء  -وهم مسلمة وابن حبان والحاكم- فتضافُر أقوال هؤالء الثالثة
الراوي تلك الدرجة، أضف إلى ذلك أن توثيقهم لم يتعارض بجرح أحٍد، بل تعارض مع قول أبي 

، ويُؤخذ بقولهم، وعليه فالراوي ثقة إن شاء حاتم الذي جرت العادة أنَّه يخالف النقاد في مثل هذا
 الله.

، فلعلَّ سبب ذلك ما فعله الحافظ مغلطاي الذي رمز نفي ابن حجر رواية البخاري لهأما 
بخالف المزي، ولعّل مستند مغلطاي في ذلك قول المزي في معرض ذكر  ،للراوي بـ )خ(

                                 
 (.523/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.247/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
من كتابه فقط لحاكم نفسه استخدمها في ثالثة مواضع كلمة "ركن" لم يستخدمها النقاد في التعديل إال قلياًل، بل إنَّ ا  3))

يقال: ركن من أركان الكذب، أو ركن الكذب، وقد عّده الحافظ ابن حجر في أسوأ أنواع  وفي الجرح)تاريخ نيسابور(، 
 ،2ط ،بلغة األريبالزَّبيدي، (. و 175) ،3ط ،نزهة النظر ،ابن حجرالجرح، مثل قولهم: إليه المنتهى في الكذب. انظر: 

 فكمَّا أنها عريقة في الجرح، فهي عريقة في التعديلقلت:  (.117) ،3ط ،الرفع والتكميلاللكنوي، عبد الحي (. و 223)
 .أيًضا

زيادة من  وقوله: "وفي أعقابه..." إلخ(. 23) د.ط، ،تلخيص تاريخ نيسابورمحمد بن عبد الله النيسابوري،  الحاكم،4) )
 (.114 /2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 

 (.228) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
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ه المزي على ذلك في حاشية كتابه أسماء تالميذ الراوي قال: "روى عنه البخاري"، لكن نبَّ 
"قال المؤلف في حاشية النسخة معلًقا: لم  )التهذيب(، وقد نقله المحقق بشار عواد فقال:

أجد ذكًرا في صحيح البخاري، وال ذكره أحد من المصنفين في رجاله، وإنما قال الحاكم في 
روى عنه خارج الصحيح، )تاريخ نيسابور(: روى عنه البخاري، ولم يقل في )الصحيح(، فلعله 

 .(1)وليس من شرط هذا الكتاب، فإن له نظراء لم نذكرهم، والله أعلم"
 وعلى هذا فالصواب أنَّ البخاري لم يخرج لرجاء بن السندي في الصحيح، والله أعلم.

زهير بن حرب بن شداد الحرشي، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد،   )خ م د س ق( -27
 .(2)مولى بني الحريش بن كعب، وكان اسم جده أشتال، فُعرب شدادا

 .(3)"جليل القدر فقه"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال ابن معين: ثقة
 .(5)أبو عبيد اآلجري: قلت ألبي داود: أبو خيثمة حجة في الرجال؟ قال: ما كان أحسن علمه وقال

 .(1)وقال النسائي: ثقة مأمون
 .(7)وقال الخطيب: كان أبو خيثمة ثقًة ثبًتا حافظًا متقًنا

 .(8)وقال ابن حجر: ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث
 ي الحديث، وقد روى عنه الستة عدا الترمذي.اتَّفقوا على توثيقه، فهو إمام ف 

زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، أبو هاشم طوسي األصل، يقلب:   )خ د ت س( -22

                                 
 (.114/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمال انظر تعليق محقق 1))
 المزي،و (. 3872/ 2) د.ط، ،بغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم، و (. 228) ،1ط ،فتح البابابن منده، انظر:  2))

 (.124) ،1ط ،طبقات الحفاظالسيوطي، و (. 422/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمال
 (.125) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 84/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 3))
 (.522/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب4) )
 مصدر سابق.الخطيب، 5) )
 مصدر سابق.لخطيب، ا 1))
 مصدر سابق.لخطيب، ا 7))
 (.217) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
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 .(2)، وكان يغضب منها، ولقَّبه أحمد: شعبة الصغير(1)دلويه
 .(3)"كان ثقة مأمونًا"تاب )الصلة(: كفي   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4)قال أحمد: اكتبوا عن زياد بن أيوب؛ فإنه شعبة الصغير

 .(5)وقال أبو إسحاق األصبهاني: ليس على بسيط األرض أحد أوثق من زياد بن أيوب
 .(7). وقال في موضع آخر: ثقة(1)وقال النسائي: ليس فيه بأس
 .(8)وقال ابن حجر: ثقة حافظ

 .اتَّفق هؤالء على توثيق زياد بن أيوب، بل بالغ في ذلك بعضهم، فهو ثقة كما قالوا 
أما اختالف قولي النسائي فيه فال يؤثر على ما قررته؛ لثبوت التوثيق الصريح عنه، وهو الموافق 

 ألقوال سائر النقاد.
 .(2)النبهاني، أبو طالب الطائي البصري الحافظ -بمعجمتين-زيد بن أخزم   )خ( -21

 .(12)"ثنا عنه ابن المحاملي، وهو ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(1)قال أبو حاتم: ثقة

                                 
 (.55) د.ط، ،اب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين، ألقانيجيالانظر:  1))
تهذيب المزي، (. و 524/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو (. 871/ 2) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر:  2))

 (.422/ 1) ،1ط، المقصد األرشد ابن مفلح،(. و 432/ 2) ،1ط ،الكمال
 (.121) ،1ط ،المعلمابن خلفون، وانظر:  (.21/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 3))
 (.524/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 4))
 .مصدر سابقالخطيب،  5))
 (.524/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 (.124) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 7) )
 (.218) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه )في ابن عدي، (. و 551/ 3) ،1ط، ديلالجرح والتعابن أبي حاتم، انظر:  2))

/ 1) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، (. و 23/ 2) ،1ط ،تذكرة الحفاظالذهبي، . و (122) ،1ط ،جامعه الصحيح(
351.) 

 (.121/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 12))
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 .(2): ثقةوقال النسائي
 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث

 .(4)وقال الدارقطني: ثقة
 .(5)وقال ابن حجر: ثقة حافظ

 .اتَّفقوا على توثيقه، فهو كذلك 
 .(1)زيد بن يزيد الثقفي الرقاشي، أبو معن البصري  )م( -71

 .(7)"كان ثقة")الصلة(:  في كتاب ةقال مسلم
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(8)قال مسلم: بصري، ثقة
 .(2)وقال الذهبي: ثقة

 .(12)وقال ابن حجر: ثقة
 .لم يختلفوا في شأنه، فهو ثقة كما قالوا 

 .(11)ُسريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث العابدي، مروذي األصل  )خ م س( -79
 .(1)"كان ثقة"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة

                                 
 (.557 /3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  1)) =
 (.453/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
 (.251/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.212) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني، 4) )
 (.221) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
(. 112/ 12) ،1ط ،الكمال تهذيبالمزي، (. و 111) ،1ط ،تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمالحاكم، انظر:  1))

 (.322/ 3) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، و 
 (.171/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي7) )
 (.122/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 8) )
 (.412/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 2) )
 (.225) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
ابن الجوزي، (. و 1144/ 3) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، (. و 231/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر:  11))

 (.321/ 1) د.ط، ،غاية النهايةابن الجزري، (. و 227/ 11) ،1ط ،المنتظم
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(2)قال ابن سعد: كان ثقة

 .(3)وقال ابن معين: ليس به بأس، وهو كيس
 .(4)ثقة، وسريج بن يونس أفضل منه وقال أيًضا: سريج بن النعمان

 .(5)وقال أبو الحسن الميموني، عن أحمد بن حنبل: رجل صالح، صاحب خير ما علمت
 .(1)وقال أبو داود، عن أحمد: ليس به بأس

 .(7)وقال أبو داود: ثقة، سمعت أحمد بن حنبل يثنى عليه
 .(8)وقال ابن حجر: ثقة عابد

 ين، وأبو داود، ومسلمة، وابن حجر، وأثنى عليه نال سريٌج توثيق ابن سعد، وابن مع
أحمد خيرًا، فهو ثقة بال ريب، وقد ذُكرْت في ترجمته أموٌر تدلُّ على صالحه، لذا قال الذهبي: 

 .(2)"كان سريج من الزهاد والعباد ببغداد، له حكايات شبه الكرامات، وكان إماًما في السنة"
الهذلي  -بالنون والفاء مصّغر-سعيد بن حفص بن عمر ويقال: عمرو بن نُفيل   )س( -78

 .(12)النفيلي، أبو عمرو الحراني، خال أبي جعفر النفيلي
 .(11)"حراني ثقة روى عنه بقي"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة

 سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله: أقوال
                                 

 (.535) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 222/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي1) ) =
 (.222/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 2))
 (.322/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 3))
 (.322/ 12) مصدر سابق،الخطيب،  4))
 (.223/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 5) )
 مصدر سابق.المزي،  1))
 (.322/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب7) )
 (.222) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
 (.825/ 5)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  2))
المقتنى في سرد (. و821/ 5) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، (. و 322/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  12))

 (.558/ 3) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، (. و 434/ 1) ،1ط ،الكنى
 (.17/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 277/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي11) )
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روى عنه بقي كما ذكر مسلمة، وقال مغلطاي عقب كالم مسلمة: وذكر أبو عبد الملك أحمد بن 
 .(1)محمد بن عبد البر في )تاريخ قرطبة( أنَّ بقي بن مخلد قال: لم أرو إال عن ثقة

 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات
أهل الجزيرة: سعيد بن حفص بن عمرو، كان قد كبر ولزم وقال أبو عروبة الحراني في كتاب 

 .(3)البيت، وتغير في آخر عمره
 .(4)وقال الذهبي: ثقٌة ]شهيٌر[

 .(5)وقال ابن حجر: صدوق تغير في آخر عمره
 .هذا الراوي لم ُيختلف فيه كثيرًا، فقد وثَّقه بقي، ومسلمة، وابن حبان، والذهبي 

 ولست أدري مستنده في ذلك! وتفّرد ابن حجر بقوله: "صدوق"!!
 والذي يترجَّح بالنظر إلى أقوالهم أنَّ الراوي ثقة.

وشذَّ ابن القطان الفاسي في تجهيل الراوي فقال: "ال أعرف حاله، وال أُبعد أن يكون أبو 
محمد علمها، والرجل ليس له من الرواية ما تُعلم به حاله، وال ذُكر في مظان وجوده من كتب 

أنَّ هذا األندلسي مسلمة بن القاسم ذكره فقال: إنه حراني، يكنى أبا عمرو، روى عنه الرجال، خال 
 .(1)بقي بن مخلد، وهذا غير كاٍف في إثبات عدالته، فهو من جملة المساتير المختلف فيهم"

وتعقَّبه الحافظ العراقي بقوله: "قد ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه ثالثون رجاًل، 
لرحالة، وذكر أبو عروبة الحراني أنه مات سنة سبع وثالثين ومائتين، وكذا قال علي وأكثر عنه ا

بــن عثمــان النفيلــي أنــه مــات فــي رمضــان مــن هــذه الســنة، وقــرأت بخــط الحــافظ أبــي عبــد اللــه 
 .(7)الذهبي أنه ثقة شهير والله أعلم"

القطان في تجهيل  وقد أفاد العراقي وأجاد في ردِّّه هذا، وعليه فال يُلتفت إلى قول ابن
الراوي، إذ جهالته هو لحاله ال تصيِّّره مجهوال، فالعبرة بقول من عرفه، وقد نقلت لك توثيق جمٍع 

                                 
 (.277/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،ايمغلط1) )
 (.212/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 (.271/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي3) )
 (.111) ،1ط ،ذيل ميزان االعتدال من (. وما بين المعقوفين زيادة433/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  4))
 (.234) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.48/ 5) ،1ط ،بيان الوهم واإليهام بن القطان،ا1) )
 (.111) ،1ط ،ذيل ميزان االعتدالالعراقي،  7))
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 من النقاد، وهم ال يوثقون إال من عرفوه، واطَّلعوا على حاله، وتثّبتوا في أمره.
حجر، وقد أفاده  ومما يجب التنبيه عليه أنَّ الراوي تغّير بعدما كبر، كما أشار إلى ذلك ابن

 .(1)من كالم أبي عروبة الحراني، فُيعلم بذلك أنه من الرواة المختلطين
وبعد بحٍث لم أقف على نقٍل يُفيد تمييز من روى عنه قبل االختالط، ممن روى عنه بعد 
االختالط، إال ما يُمكن االستئناس به من كالم أبي عروبة المتقدم حيث قال: "ولزم بيته"، فيمكن 

 تنباط من ذلك أنّه لم يخرج للتحديث بعدما كبر وتغّير، هذا والله تعالى أعلم.االس
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت األنصاري. ويقال: سعيد بن   )ت س( -73

 .(2)أبي سعيد القرشي، أبو عبيد الله المخزومي المكي عبد الرحمن بن
 .(3)"وهو ثقة في ابن عيينة"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5). وقال أيًضا: ال بأس به(4)قال النسائي: ثقة

 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(7)وقال الذهبي: ثقة

 .(8)وقال ابن حجر: ثقة
  لم يختلف النقاد في تعديل هذا الراوي، ففاحت ألسنتهم بتوثيقه، إال ما ورد عن النسائي

في أحد قوليه الذي نفى عنه البأس، وهذه العبارة دون التوثيق، لكن ورد عنه التوثيق الصريح في 
                                 

إتحاف ذوي (، وحماد األنصاري في )االغتبا (، وكذا سبط بن العجمي في )المختلطينوقد أغفله العالئي في )1) )
ابن  ( في ملحقه على الكتاب. انظر: يراتالكواكب الن(!!، وأدرجه عبد القيوم عبد الرب النبي محقق كتاب )الرسوخ
 (.415) ،1ط ،الكواكب النيراتكيال، 

ابن أبي حاتم، (. و 412) د.ط، ،طبقاتال خليفة بن خياط،(. و 338/ 5) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  2))
 (.421/ 1) ،1ط ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةالسخاوي، و (. 32/ 4) ،1ط، الجرح والتعديل

 (.55/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 312/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي3) )
 (.128) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  4))
 مصدر سابق.ابن عساكر،  5))
 (.342/ 1) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.432-442/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 7) )
 (.238) ،1ط، التهذيبتقريب  ،ابن حجر8) )
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ء. كما أنَّ توثيق مسلمة جاءت مقّيدة رواية أخرى، وهو المعوَّل عليه، والموافق لقول غيره من العلما
 فالراوي تابعي ثقة كما قاله جمهور النقاد، والله أعلم. وعلى الراجحبروايته عن ابن عيينة، 

عثمان المروزي، نزيل مكة، ويقال: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو   )ع( -73
 .(1)الطالقاني، ويقال: ولد بجوزجان، ونشأ ببلخ

 .(2)"خراساني ثقة"اب )الصلة(: في كت قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)قال محمد بن عبد الله بن نمير: ثقة
 .(4)وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث

 .(5)أهل الفضل والصدق وقال أحمد: من
 .(1)وقال أبو حاتم: ثقة

 .(7)وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: ثقة
 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان ممن جمع وصنف من المتقنين األثبات

 .(2)وقال الذهبي: الحافظ الحجة
 .(12)وقال ابن حجر: ثقة مصنف، وكان ال يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به

  أجمع النقاد خلًفا عن سلف على توثيق سعيد بن منصور، وروى له الستة، وأخذ عنه
 .، وهو صاحب كتاب )السنن(، رحمه الله تعالى(1)مسلم وأبو داود، وحدَّث عنه أحمد وهو حيٌّ 

                                 
 ،تاريخ دمشقابن عساكر، (. و 552/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 44/ 1) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  1))

 (.5/ 2) ،1ط ،تذكرة الحفاظالذهبي، (. و 281) ،1ط ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدابن نقطة، (. و 323/ 21) د.ط،
 (.312/ 5) ،1ط ،تهذيب الكمال إكمال ،مغلطاي2) )
 (.18/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.322/ 21) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، 4) )
 (.327) مصدر سابق،ابن عساكر، 5) )
 (.18/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.328/ 21) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، 7) )
 (.212/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
 (.572/ 5)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 2) )
 (.241) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
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سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، أبو عثمان   )خ م د ت س( -75
 .(2)األموي البغدادي

 .(3)"ذكر مسلمة في كتاب )الصلة( أنَّ بقيًّا روى عنه"
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال ابن المديني: هو أثبت من أبيه
 .(5)قال أبو حاتم: صدوق

 .(1)قتان األب واالبنوقال يعقوب الفسوي: هما ث
 .(7)وقال صالح بن محمد: صدوق إال أنه كان يغلط

 .(8)وقال النسائي: ثقة
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ

 .(12)وقال ابن الجوزي: كان ثقة
 .(1)وقال الذهبي: ثقة

                                 
 (.72/ 11) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  1)) =
الكالباذي، و (. 74/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 521/ 3) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  2))

التعديل الباجي، و (. 251/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، و (. 227/ 1) ،1ط ،داية واإلرشاداله
 (.31/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، و (. 1225/ 3) ،1ط ،والتجريح

ما يخالفه، فأدرجته في هذا الراوي لم يرد فيه قول صريح عن مسلمة، إال أنه نقل رواية بقية عنه المتضمنة توثيقه، ولم يأت عن مسلمة  3))
 (.28/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 372/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطايالدراسة. انظر: 

 (.128/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 4))
يغرب.  وأبوه: يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص األموي، أبو أيوب الكوفي، نزيل بغداد، لقبه: الجمل، صدوق

 (.522) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر
. وهذه الزيادة لم ترد في "صدوق ثقة"قال:  أبا حاتم (. وذكر الباجي أن74/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 5) )

 (.1225/ 3) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، مطبوع الجرح والتعديل، وال في كتاب المزي وفروعه. انظر: 
 (.133/ 3) ،2ط ،المعرفة والتاريخوي، الفس1) )
 (.128/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب7) )
 (.132) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  8))
 (.272/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  2))
 (.31/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، 12) )
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 .(2)قال ابن حجر: ثقة ربما أخطأ
 وإليه ذهب بقي ويعقوب الفسوي أكثر النقاد على توثيق سعيد بن يحيى بن سعيد ،

 والنسائي وابن حبان وابن الجوزي والذهبي وابن حجر. ووصفه أبو حاتم بقوله: "صدوق".
 والصحيح ما ذهب إليه األكثرون، فالراوي ثقة بال ريب.

بفتح الطاء المهملة وتشديدها، وسكون -سعيد بن يعقوب الطَّاْلَقاني   )د ت س( -72
 .(3)، أبو بكر، قدم بغداد-الالم، وبعدها القاف المفتوحة، وفي آخرها النون
 .(4)"ثقة"قال مسلمة بن قاسم في كتاب )الصلة(: 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5)ثقة قال أبو زرعة: كان

 .(1)وقال النسائي: ثقة
 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ

 .(8)وقال الدارقطني: ثقة
 .(2)وقال الذهبي: ثقة

 .(12)وقال ابن حجر: ثقة صاحب حديث، قال ابن حبان ربما أخطأ
 أجمع هؤالء النقاد على توثيق سعيد بن يعقوب، ونبَّه ابن حبان على بعض ما وقع له من 

الخطأ، ويظهر من عبارته أنها يسيرة جدَّا، حيث عّبر بـ "ربما"، وهذا ال يحّط من قدره، وال ينزله 

                                 
 (.441/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) ) =
 (.242) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
 ،األنسابالسمعاني، (. و 133/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 522/ 3) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  3))

 (.325/ 11) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 8/ 2) ،1ط
 (.377/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 4))
 (.75/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 5) )
 (.132) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، (. و 121/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 (.272/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
 (.187) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني،  8))
 (.447/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  2))
 (.243) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
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عن رتبة الثقة، ألنَّ الخطأ إذا كثر كان عيًبا في الراوي، لكن القليل ال يؤثر فيه، ومن يسلم من 
 الخطأ أصاًل؟ وعليه فالراوي ثقة.

بضم -سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة السُّوائي   )ت ق( -77
 .(1)أبو السائب العامري الكوفي -المهملة

 .(2)"كان كثير الحديث ثقة")الصلة(: في كتاب  قال مسلمة
 راسة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ود

 .(3)قال أبو حاتم: كوفي شيخٌ 
 .(4)وقال النسائي: صالح

 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(1)وقال أبو أحمد الحاكم: يخالف في بعض حديثه

 .(7)وقال البرقاني: ثقة حجة ال ُيشك فيه، يصلح للصحيح
 .(2). وقال أيًضا: صدوق(8)وقال الذهبي: ثقة

 .(12)فوقال ابن حجر: ثقة ربما خال
 :اختلف النقاد في تحديد درجة هذا الراوي إلى قولين 
 جعله أبو حاتم في أدنى مراتب التعديل، وهو ما دون الثقة قطًعا. -1
 وثَّقه مسلمة وابن حبان والبرقاني وابن حجر، وأّكد البرقاني توثيقه. -2

                                 
تالي  ،الخطيب(. و 212/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 421/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءلم، مسانظر:  1))

 (.74/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، و (. 127/ 1) ،1ط ،تلخيص المتشابه
 (.421/ 5) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 2))
 (.212/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (.132) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 4) )
 (.228/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  5))
 (.184/ 2) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 1) )
 (.74/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 212/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 7))
 (.452/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 8) )
 (.184/ 2) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 2) )
 (.245) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
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 واضطرب فيه الذهبي، فمرة قال: ثقة، ومرة قال: صدوق!!
ما فيه اإلفادة بحال الراوي من حيث الديانة، فالوصف بالصالح أما كالم النسائي فغاية 

 .(1)فقط محموٌل على هذا المعنى
في نقد الرواة،  وعليه فإن األكثرين على توثيقه، أما أبو حاتم الذي خالفهم فإن نَفسه حادٌّ 

 ولعل قوله هذا من ذاك القبيل.
 والراجح: أنه ثقة كما قالوا، والله أعلم.

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران   )ت س( -72
 .(2)األزدي، أبو داود السجستاني

 .(3)"ذلككان ثقًة زاهًدا عارفًا بالحديث، إمام عصره في "كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

لما صنَّف أبو داود كتاب -قال محمد بن إسحاق الصاغاني، وإبراهيم بن إسحاق الحربي 
 .(4): أُلين ألبي داود الحديث، كما أُلين لداود الحديد-)السنن(

رة للجنة، ما وقال موسى بن هارون الحافظ: ُخلق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي اآلخ
 .(5)رأيت أفضل منه

وقال ابن حبان: كان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقًها وعلًما وحفظًا ونسًكا وورًعا وإتقانًا، 
 .(1)ممن جمع وصنَّف وذبَّ عن السنن، وقمع من خالفها وانتحل ضدها

 .(7)وقال الحاكم: إمام أهل عصره بال مدافعة

                                 
 (.252/ 1) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، (. و 182/ 2) ،1ط ،النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجرانظر: 1) )
 ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو (. 23) د.ط، ،تلخيص تاريخ نيسابورمحمد بن عبد الله النيسابوري،  الحاكم،انظر:  2))

السلوك  محمد بن يوسف بن يعقوب،(. و 272) ،1ط ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدابن نقطة، (. و 75/ 12)
السبكي، (. و 224/ 2) د.ط، ،تهذيب األسماء واللغاتالنووي، (. و 142/ 1) ،2ط ،في طبقات العلماء والملوك

 (.14/ 11) ،1ط ،يةالبداية والنهاابن كثير، (. و 223/ 2) ،2ط ،طبقات الشافعية الكبرى
 (.38/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي3) )
 (.315/ 11) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 4) )
 مصدر سابق.المزي،  5))
 (.282/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1))
 (.23) د.ط، ،تلخيص تاريخ نيسابورمحمد بن عبد الله النيسابوري،  الحاكم،7) )
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 .(1)ن وغيرها، من كبار العلماءوقال ابن حجر: ثقة حافظ، مصنف السن
 "أبو داود صاحب كتاب )السنن(، وأحد أئمة (2)إنَّه "اإلمام الثبت سّيد الحفاظ ،

المحدثين، وقد فاضت ألفاظ الثناء عليه خلًفا عن سلف، فال مزيد على ما قالوه، فرحمه الله رحمة 
 واسعة.

 .(3)سليمان بن داود العتكي الزهراني، أبو الربيع البصري، نزيل بغداد  )خ م د س( -71
 .(4)"بصري ثقة"قال مسلمة بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(: 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5)قال ابن معين: ثقة صدوق

يني: عمن نكتب من أصحاب حماد بن زيد؟ فقال: عن وقال أبو حاتم: سألنا علي بن المد
 .(1)سليمان بن حرب، وأبي الربيع الزهراني، وذكر أبا الربيع بخيرٍ 

 .(7)ووثَّقه أبو زرعة
 .(8)وقال أبو حاتم: ثقة

، أيّهما أثبت في حماد (2)وقال أبو عبيد اآلجري: سألُت أبا داود عن أبي الربيع، والحجبيّ 
 .(12)لربيع أشهر الرجلين، والحجبّي ثقةبن زيد؟ فقال: أبو ا

 .(11)وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: تكلَّم الناس فيه وهو صدوق
 .(1)وذكره بن حبان في الثقات

                                 
 (.252) ،1ط، هذيبتقريب الت ،ابن حجر1) )
 (.127/ 2) ،1ط ،تذكرة الحفاظالذهبي، 2) )
المقتنى في الذهبي، (. و 423/ 11) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 542/ 2) ،1ط ،الكنى واألسماءالدوالبي، 3) )

 (.233/ 1) ،1ط ،سرد الكنى
 (.121/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 58/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 4))
 (.113/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 5) )
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  1))
 (.52/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  7))
 مصدر سابق.الخطيب، 8) )
 (.312) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرهو: عبد الله بن عبد الوهاب الَحجبي البصري ثقة.  2))
 (.231) ،1ط ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديلأبو داود،  12))
 (.425/ 11) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  11))
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 .(2)وقال ابن الجوزي: كان ثقة
 .(3)وقال ابن حجر: ثقة لم يتكلَّم فيه أحٌد بحجَّة

  َّى ابن المديني أبا حاتم بالكتابة ذهب عامَّة النقاد إلى توثيق أبي الربيع العتكي، ووص
الوهاب  مع أن عبد-عنه، وأثنى عليه خيرًا، وفضَّله أبو داود على عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي 

 في روايتهما عن حماد بن زيد. -ثقةٌ 
وخالف فيه عبد الرحمن بن يوسف بن خراش فجعله في رتبة صدوق، وحكى أنَّ ثمة من 

 ه.تكلَّم فيه ولم يفصح عن
والراجح أنَّ أبا الربيع العتكي ثقة بشهادة من تقّدم ذكرهم من األئمة األثبات، وال عبرة 
بمخالفة ابن خراش فيه، وال يُلتفت إلى قوله؛ لمعارضته قول أئمة النقد وأربابه؛ عالوة على ذلك أنَّ 

ًضا، قال ابن ، بل هو متَّهم بالرفض أي(4)ابن خراش نفسه مجروٌح، فقد نسبه عبدان إلى الضعف
 .(5)حجر: "ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة، فال يُلتفت إليه

سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، أبو أيوب،  )س( -21
 .(1)أخو محمد

 .(7)"حراني صالح"قاسم في كتاب )الصلة(:  بن قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(8)قال النسائي: صالح
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات

                                 
 (.278/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) ) =
 (.212/ 11) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، 2) )
 (.251) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر3) )
 (.518/ 5) ،1ط ،الالكامل في ضعفاء الرجابن عدي، انظر:  4))
 (.431/ 1) د.ط، ،)هدي الساري( فتح الباريابن حجر،  5))
تهذيب المزي، (. و 18) ،1ط ،فتح البابابن منده، و (. 127/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.17/ 12) ،1ط ،الكمال
 (.224/ 4) ،1ط، تهذيبتهذيب ال ،ابن حجر(. و 72/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي7) )
 (.135) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 8) )
 (.281/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
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 .(1)"ولما خرَّج الدارقطني حديثه في كتاب )الغرائب( حسَّنه"
 .(2)وقال الذهبي: كان صدوقًا
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق

 والذهبي، وابن حجر، -فيما يدّل عليه صنيعه-سلمة، والدارقطني ذهب النسائي، وم ،
 إلى أنَّ سليمان بن عبد الله صدوق، وأدرجه ابن حبان في الثقات.

فاألقرب  ،قاله األكثرون، بخالف ما ذهب إليه ابن حبان وخالفهم في الحكمما  والراجح
 كما قال جمهور النقاد، والله أعلم.  أنَّ الراوي صدوق

سليمان بن عبد الحميد بن رافع ويقال: ابن سليمان البهراني الحكمي، أبو   )د( -29
 .(4)أيوب الحمصي

 .(5)"ثقة"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 ي ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في الراو 

 .(1)قال ابن أبي حاتم: صديق أبي، كتب عنه أبي، وسمعت منه بحمص، وهو صدوق
 .(7)وقال النسائي: ليس بثقة وال مأمون كّذاب

 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان ممن يحفظ الحديث ويتنصب
 .(2)وقال ابن حجر: صدوق رُمي بالنصب، وأفحش النسائي القول فيه

                                 
 (.224/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. وانظر: 73/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 1))
 (.332/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  2))
 (.252) ،1ط، بتقريب التهذي ،ابن حجر 3))
 ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 342/ 22) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، (. و 17) ،1ط ،فتح البابابن منده، انظر:  4))

 (.411/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 22/ 12) ،1ط
 (.221/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 75/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي5) )
 (.132/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر: 1) )
 (.344/ 22) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، 7) )
 (.281/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
 (.252) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
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  َّأقوال النقاد في هذا الراوي شحيحة، ولم يُنقل فيه غير ما أوردته، وقد أفحش فيه إن
النسائي القول ونسبه إلى الكذب، بينما ذكره ابن حبان في الثقات، وجعله ابن أبي حاتم في رتبة 

 صدوق، ووافقه ابن حجر في ذلك.
بالكذب، ونفى وكالم النسائي في هذا الراوي من أشد ما يكون في الجرح، حيث وصفه 

عنه األمانة، وهذا الرجل َكتب عنه أبو حاتم الرازي، وكان صديًقا له، وروى عنه أبو داود، وسمع منه 
، وهؤالء األعالم (1)عبد الرحمن بن أبي حاتم وصدَّقه، وروى عنه أبو عوانة اإلسفراييني في صحيحه

 .من الديانة والصيانة والتحري ما ُيستبعد روايتهم عن الكذابين
ومن العجيب المستغَرب أن المتقدِّمين المعنِّّيين بتتبع الضعفاء والكذابين لم يذكره أحٌد منهم 

إنما  -إْن ثبت عنه-في كتابه، أمثال العقيلي وابن عدي وأضرابهما، ولعلَّ ُسوء رأي النسائي فيه 
 .(2)جاء بسبب ما اتُّهم به من نصب، نسأل الله العافية

ي: أْن يقال فيه: صدوق، وإلى هذا ذهب ابن أبي حاتم، وابن فالقول الوسط في الراو 
 حجر، مع التنبيه على ما ذكره ابن حبان في ترجمته وهو أنه يتنصب. 

ابن أبي حاتم فالظاهر أن كالمهما في هذا الراوي ليس ككالم  وأما توثيق مسلمة وابن حبان
 ، والله أعلم.ذا وافقه ابن حجرفقوله فيه مقدم، ولالذي لقيه وسمع منه وعرفه حق المعرفة، 

 .(3)سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيالني المازني، أبو أيوب البصري  )م س( -28
 .(4)"ال بأس به"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة

 الراوي ودراسة حاله: أقوال سائر النقاد في
 .(5)قال أبو حاتم: صدوق

 .(1)وقال النسائي: ثقة
                                 

 (.53/ 3(، و)533/ 1) ،1ط ،مستخرجالأبو عوانة، انظر:  1))
 (.24/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  انظر: كالم بشار عّواد في تعليقه على 2))
ابن منجويه، (. و 127/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 312/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءالدوالبي، انظر:  3))

 (.17) ،1ط ،فتح البابابن منده، (. و 271/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلم
 (.222/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،حجرابن (. و 77/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 4))
 (.128/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  5))
 (.131) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 1) )



 

118 
 

 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)وقال الحاكم: ثقة مأمون
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق

  ،لم يختلف النقاد في تعديل سليمان بن عبيد الله، إال أنَّ خالفهم وقع في تحديد درجته
فيما يدلُّ -م إلى توثيقه، وذهب أبو حاتم وابن حجر ومسلمة فذهب النسائي وابن حبان والحاك

 إلى أنه صدوق. -عليه كالمه
، (4)؛ لكونه سمع منه ولقيه وعرفهوزنًا الراوي وعند التحقيق يظهر أنَّ لكالم أبي حاتم في

رح ، وكالهما متشدٌِّد في الج(5)جد كالم النسائي أيًضا الذي روى عنه ولقيه وعرفهنوفي مقابل ذلك 
إلى النظر في  ونمضطرُّ  -والحال هكذا-فإننا ، فإذا تكافأ قوالهما من هذه األوجه، (1)والتعديل

بينما أبو حاتم وافقه مسلمة وابن  ابن حبان والحاكم وافقا النسائي، جد أننأقوال األئمة اآلخرين، ف
 حجر.

ي مقطوٌع له الدرجة الدنيا، أما وهذه األقوال تكاد تتكافأ في نظري؛ فإذا كان األمر كذلك فإنَّ الراو 
 ، وعليه فاألحوط في حّقه أن يقال: صدوق.لُيحكم له بهاالدرجة العليا فال بدَّ من مسانٍد آخر 

والملحوظ أنَّ ابن حجر لم ينقل فيه توثيق الحاكم، وال نقله المزي وال مغلطاي، وقد أورده 
حاٍل فإنَّ الذي أميل إليه في حق سليمان  الته عن الحاكم، وكأنّه فاتهم، وعلى كلِّّ االسجزي في سؤ 

 بن عبيد الله أّن تعطى الدرجة المقطوعة له وهو الصدوق، والله أعلم.
المروزي، أبو داود  -بمهملة ثم جيم-بن كوسجان  سليمان بن معبد )م ت س( -23
ْنجي   .(7)النحوي -بكسر المهملة، بعدها نون ساكنة، ثم جيم-السِّّ

                                 
 (.272/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.112) ،1ط سؤاالت السجزي للحاكم،الحاكم،  2))
 (.253) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر3) )
 (.127/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلبن أبي حاتم، اانظر: 4) )
 (.35/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  5))
 ،النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجرو (. 83) ،2ط ،الموقظة في علم مصطلح الحديثالذهبي، انظر:  1))

 (.484-482/ 1) ،1ط
 =كمال الدين و (. 281/ 8) ،1ط ،الثقات ابن حبان،(. و 323/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر:  7))
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 .(1)"مروزيٌّ ثقة")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال أبو حاتم: صدوق
 .(3)وقال النسائي: ثقة

 .(4)وقال ابن خراش: ثقة
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(1)وقال الخطيب: وكان ثقة
 .(7)وقال ابن القيسراني: ثقة
 .(8)وقال ابن الجوزي: ثقة

 .(2)وقال ابن حجر: ثقة صاحب حديث رّحال أديب
  اتَّفقوا على توثيقه، إال ما كان من أبي حاتم الذي قال: صدوق، وقوله هذا ال يحّط

 ما ُعرف في منهج أبي حاتم من تشدُّد في النقد، ولهذا نظائر تقّدمت.الراوي عن رتبة الثقة؛ ل
 .(12)فالراجح أّن سليمان بن معبد ثقة محدٌِّث حافٌظ نحويٌّ فصيحٌ 

                                 
ياقوت (. و 131/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 152) ،3ط ،نزهة األلباء في طبقات األدباءاألنباري،  =

(. 22/ 2) ،1ط ،إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي،(. و 1423/ 3) ،1ط ،معجم األدباءالحموي، 
 (.225/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و 

تهذيب  ،ابن حجر(. و 522) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 87/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 1))
 (.222/ 4) ،1ط، التهذيب

 (.147/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 .(137) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، (. و 18/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب3) )
 (.222/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. وانظر: 87/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (.281/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  5))
 (.18/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 (.482/ 1) ،1ط ،ذخيرة الحفاظابن القيسراني، 7) )
 (.131/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، 8) )
 (.254) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
 (.24/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، انظر:  12))
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مان بن منصور البلخي، أبو الحسن، ويقال: أبو هالل بن أبي هالل سلي  )س( -23
بفتح الزاي وسكون الراء بعدها غين معجمة مفتوحة -البزار، لقبه: َزْرَغْنده  -بضم المهملة-الدهني 

 .(1)، ويقال له: زرغونة-ثم نون ساكنة
 .(2)"ال بأس به"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 د في الراوي ودراسة حاله:أقوال سائر النقا
 .(4). وقال في موضع: ليس به بأس(3)قال النسائي: ثقة

 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث
 .(1)وقال الذهبي: صدوق

 .(7)وقال ابن حجر: ال بأس به
  ،اختلف قوال النسائي في الراوي، فجعله ثقة في موضع، ونفى عنه البأس في موضع آخر

دون األول قطًعا؛ ألن قولهم: "ثقة" يدل على أّن الراوي في أعلى مراتب التعديل، بينما قولهم: وهذا 
"ليس به بأس" يدل على أن الراوي في أدنى مراتب التعديل، فاألول صريح في التوثيق، والثاني في 

 معنى قولهم: صدوق، الذي يحكم على حديثه بالحسن دون الصحة.
ولين يظهر جليًّا أنهما مختلفان في مدلوليهما، وهو نوع من أنواع وفي النظر إلى هذين الق

تعارض الجرح والتعديل الوارد عن إماٍم في رجٍل واحٍد، وبعد تعذُّر معرفة المتأّخر من قوليه، وتعذر 
الجمع بينمهما، فالعمل أْن يُنظر إلى أقرب قوليه إلى أقوال األئمة اآلخرين الذين تكّلموا في الراوي 

جعله في رتبة الصدوق الذي عبر عنه بمثل عبارة النسائي األخرى )ليس به قد جد مسلمة نه، فنفس
بأس(، وصرّح فيه الذهبي وابن حجر بقولهما: صدوق، وعلى هذا فالمأخوذ من قولي النسائي هو 

 الموافق لما ذهب إليه هؤالء النقاد.
                                 

(. 332/ 1) ،1ط ،نزهة األلباب في األلقابابن حجر، و (. 75/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  1))
 (.154) ،5ط ،خالصة تذهيب تهذيب الكمالالخزرجي، و 

 (.82/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 2))
 (.137) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 3) )
 مصدر سابق.ابن عساكر، 4) )
 (.272/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (414/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  1))
 (.254) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
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ر كلهم يرون أن الراوي في رتبة وحينئٍذ يمكن القول بأن النسائي ومسلمة والذهبي وابن حج
 الصدوق، وقد خالفهم ابن حبان الذي أدرجه في الثقات، بل وصفه بقوله: "مستقيم الحديث".

إال أنه معارض بأقوال من هم أقوى التوثيق عند ابن حبان،  أنواع ومثل هذا النوع من أقوى
 لم.، والله أعفالراجح أن سليمان بن منصور صدوقمنه في النقد، وعليه 

 .(1)سهل بن صالح بن حكيم األنطاكي، أبو سعيد البزار، ويقال: أبو معيوف  )د س( -25
 .(2)"ثقٌة روى عن معاذ بن معاذ")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)ل أبو حاتم: كان ثقةقا

 .(4)وقال النسائي: ال بأس به
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ

 .(1)وقال أبو زكريا صاحب طبقات أهل الموصل: كان ثقة
 .(7)وقال أبو علي الجياني: ال بأس به

 .(8)وقال ابن حجر: صدوق
 لح، وبه قال أبو حاتم، ومسلمة، تبّين مما سلف أنَّ أكثر النقاد على توثيق سهل بن صا

وابن حبان، وأبو زكريا، وذهب النسائي والجياني وابن حجر إلى أنه دون الثقة وأعني بذلك 
 الصدوق.

والذي يترجَّح من حيث النظر إلى هذه األقوال ما ذهب إليه أبو حاتم ومن وافقه؛ ألنَّ أبا 
ه في نقد الرجال، وعن مثله يقول الذهبي: حاتم الرازي حدَّث عنه وزّكاه، وهو ممن ُعلم بتشدُّد

                                 
 (.122/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  1))
 .(132/ 1) ،1ط ،ذيب الكمالإكمال ته ،مغلطاي 2))
 (.122/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.138) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 4) )
 (.222/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.253/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 1))
 (.132/ 1) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي 7))
 (.258) ،1ط، ريب التهذيبتق ،ابن حجر8) )
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 .(1)"فهذا إذا وثَّق شخًصا فُعضَّ على قوله بناجذيك، وتمسك بتوثيقه"
ال سّيما وقد وافقه غيره من النقاد اآلخرين، أما النسائي ومن وافقه في قوله فالذي يظهر أنَّ  

 نقول.كالمهم مرجوٌح في الراوي، هذا من حيث النظر والمقارنة بين هذه ال
لكْن ال شكَّ في أنَّ للراوي مخالفات وقع فيها، وإلى تلك أشار ابن حبان في قوله: "ربما 
أخطأ"، وقد أجريت عرًضا سريًعا في كتب العلل، فوقفُت لسهل بن صالح على ستَّة أحاديث في 

لمواضع  علل الدارقطني فقط، خالف فيها غيَره من الرواة، ورجَّح الدارقطني أقوال غيره في تلك ا
 !، وكأّن هذا مصداق قول ابن حبان فيه: "ربما أخطأ".(2)كلها

ولعّل هذا هو الملحظ الدقيق الذي رآه َمن جعله في رتبة الصدوق، إذ الثقة ليس من شأنه 
أْن يخالف الثقات، لكنَّ من قلَّ ضبطه وقع منه مثل ذلك، وعليه فإنَّ وصفه بالصدوق له وجٌه قويٌّ 

 العلم عند الله.من هذه الحيثية، و 
 .(3)سهل بن محمد بن الزبير العسكري، نزيل البصرة، أبو سعيد، وقيل: أبو داود  )د س( -22

 .(4)"ثقة، روى عن أبي األحوص سالم بن سلم"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 ال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:أقو 

 .(5)قال أبو زرعة: كان سهل بن محمد أكيس من سهل بن عثمان
 .(1)وقال أبو حاتم: صدوق ثقة

 .(7)وقال النسائي: ثبتٌ 
 .(8)وقال أبو عوانة: كان أنبل من سهل بن عثمان

                                 
 (.172) ،4ط ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل،الذهبي، 1) )
 (.3271، 3171، 3432، 2223، 2743، 1212) :1ط ،العللالدارقطني، انظر األحاديث اآلتية في  2))
 ،الكاشفالذهبي، (. و 222/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 582/ 2) ،1ط ،الكنى واألسماءالدوالبي، انظر:  3))

 (.472/ 1) ،1ط
 (.257/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 1/141) ،1ط ،إكمال تهذيب الكمال ،مغلطاي4) )
 (.224/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  5))
 الجرح والتعديل.ابن أبي حاتم،  1))
 (.257/ 4) ،1ط، التهذيبتهذيب  ،ابن حجر(. و 221/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  7))
 (.257/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 8))
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 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)الذي قبله وقال ابن حجر: ثقة، رجَّحه أبو زرعة على

 .لم يختلف النّقاد في توثيق سهل بن محمد، فهو كذلك 
 .(3)سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستانّي النحوّي المقرئ البصريّ   )د س( -27

 .(4)"أْن يكون صدوقًا أرجو"األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

قال أبو عبيد اآلجري: كان أبو داود ال يحدِّث عنه بشيٍء، وسألته عن حديٍث من حديثه فأبى أْن 
 .(5)يحدِّثني به

 .(1)وقال أبو بكر البزّار: مشهوٌر ال بأس به
، غير أنِّّي اعتبرت حديثه فرأيته مستقيم وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان فيه دعابةٌ 

 .(7)الحديث، وإْن كان فيه ما ال يتعرَّى عنه أهل األدب
 .(8)وقال ابن حجر: صدوٌق فيه دعابةٌ 

  لم يطعن أحٌد في عدالة سهل بن محمد وال في ضبطه، وقد انكّف أبو داود عن
عابة، وعدم تعّريه عن بعض ظواهر التحديث عنه، ولعّل سبب ذلك ما يُذكر عن الراوي من كثرة الدُّ 

 األدباء.
 وقد وثَّقه ابن حبان بصريح ألفاظ الّتوثيق عنده.

                                 
 (.222/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1))
أحد الحفاظ له  ،(. ويعني بالذي قبله: سهل بن عثمان، أبو مسعود العسكري258) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )

 مصدر سابق.انظر ابن حر،  غرائب.
ياقوت (. و 1/ 11) ،1ط ،البداية والنهايةابن كثير، (. و 224/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلتم، ابن أبي حا( انظر: 3)

غاية ابن الجزري، (. و 218/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 1421/ 3) ،1ط ،معجم األدباءالحموي، 
 (.121/ 1)د.ط،  ،بغية الوعاةالسيوطي، و (. 322/ 1) د.ط، ،النهاية

 (.141/ 1، )1طكمال تهذيب الكمال، إمغلطاي،  (4)
 (.11/ 4) ،1ط ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديلأبو داود،  (5)
 (.258/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 141/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، ( انظر: مغلطاي، 1)
 (.223/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  (7)
 (.258) ،1ط، التهذيب تقريب ،ابن حجر (8)
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وذهب البزار ومسلمة وابن حجر إلى تصنيفه في رتبة من دون الثقة، وهو القول األقوى 
 واألقرب في حقِّّ الراوي، وعليه فهو صدوٌق كما قال ابن حجر، والله أعلم.

بفتح -سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي، أبو محمد الَحدثاني  )م ق( -22
 .(1)-بنون ثم موحدة-األنباري  -المهملة والمثلثة

 .(2)"ثقة ثقة، روى عنه أبو داود")الصلة(: في كتاب  قال مسلمة
 وال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:أق

قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: سويد مات منذ حين. قال: وسمعت يحيى قال: هو 
 .(3)حالل الدم. قال: وسمعت أحمد ذكره فقال: أرجو أن يكون صدوقا أو قال: ال بأس به

بن سعيد فقال: ما  وقال محمد بن يحيى الخزاز السوسي: سألت يحيى بن معين عن سويد
 .(4)حدثك فاكتب عنه، وما حدَّث به تلقينا فال

 .(5)وقال ابن معين أيًضا: كذاب ساقط، لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزوه
 .(1)وقال عبد الله بن علي بن المديني: سئل أبي عن سويد األنباري فحرك رأسه وقال: ليس بشيء

بي أحاديث لسويد بن سعيد، عن ضمام وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضت على أ
 .(7)بن إسماعيل، فقال لي: اكتبها كلها أو قال: تتبـَّْعها فإنه صالح، أو قال: ثقة

وقال أبو الحسن الميموني: سأل رجل أبا عبد الله عن سويد الحدثي فقال: ما علمت إال 
ر وعمر، فعجب أبو عبد خيرًا. فقال له: إنسان جاءه بكتاب فضائل فجعل عليا أولها وآخر أبا بك

الله من هذا وقال: لعله أتى من غيره، قالوا له: وثم تلك األشياء. قال: فَلِّم َتسَمعوها أنتم؟ ال 
 .(8)َتسَمعوها، ولم أره يقول فيه إال خيرًا

                                 
ابن الجوزي، (. و 311/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو (. 222/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، انظر:  1))

 (.54/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و (. 278/ 11) ،1ط ،المنتظم
 (.542) ،1ط ،لمعلماابن خلفون، (. وانظر: 114/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، 2) )
 (.311/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب3) )
 مصدر سابق.الخطيب،  4))
 (.32/ 2) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، 5) )
 مصدر سابق.ابن الجوزي، 1) )
 (.421/ 4) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، (. ونحوه عند 252/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 7) )
 (.252/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 8) )
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وقال أبو القاسم البغوي: كان من الحفاظ، وكان أحمد بن حنبل ينتقي عليه لولديه صالح 
 .(1)يه فيسمعان منهوعبد الله يختلفان إل

 .(2)وقال ابن الجوزي: قال أحمد متروك الحديث
وقال الضرير: إذا كانت عنده كتب فهو عيب شديد. وقال: هذا أحد رجلين: أما رجل 
يحدث من كتابه أو من حفظه. ثم قال: هو عندي ال شيء، قيل له: فأين حفظه ثالثة آالف؟ 

 .(3)قال: فهذا اليسر يكرر عليه
 .(4)ري: فيه نظر، كان قد عمي فلقن ما ليس من حديثهوقال البخا

 .(5)وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ وال سيما بعدما عمي
 .(1)وقال أبو حاتم : كان صدوقا وكان يدلس ويكثر ذلك، يعني: التدليس

وال مأمون، أخبرني سليمان بن األشعث، قال: سمعت يحيى  (7)وقال النسائي: ليس بثقة
 .(8)ين يقول: سويد بن سعيد حالل الدمبن مع

وقـال صـالح بـن محمـد البغـدادي: صـدوق إال أنـه كـان قـد عمـي، فكـان يلقـن أحاديــث 
 .(2)ليست من حديثه

 .(12)وقال ابن حبان: يأتي عن الثقات في المعضالت
وقال أبو أحمد الحاكم: عمي في آخر عمره، فربما لقن ما ليس من حديثه، فمن سمع منه 

 .(11)فحديثه عنه أحسن وهو بصير

                                 
 (.311/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 (.32/ 2) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، 2) )
 مصدر سابق.ابن الجوزي،  3))
 (.373/ 2) ،1ط ،التاريخ األوسطالبخاري،  4))
 (.32/ 2) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، 5) )
 (.242/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلي حاتم، ابن أب 1))
 (.251/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 52) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونالنسائي،  7))
 (.252-251/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 8) )
 (.311/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 2))
 (.352/ 1) ،1ط، المجروحينابن حبان، 12) )
 (.252/ 12) ،1ط ،ب الكمالتهذيالمزي، 11) )
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 .(2)، هو شيخ(1)وقال أبو بكر األعين: هو سداد من عيش
وقال سعيد بن عمرو البردعي: رأيت أبا زرعة ُيسيء القول في سويد بن سعيد، وقال: رأيت 
منه شيئا ما يعجبني. قلت: ما هو؟ قال: لما قدمُت من مصر مررت به فأقمت عنده، فقلت: إنَّ 

هب عن ضمام وليست عندك. فقال: ذاكرني بها. فأخرجت الكتب وأقبلت عندي أحاديث البن و 
 أذاكره، فكلما كنت أذاكره كان يقول: حدثنا به ضمام.

وكان يدلس حديث حريز بن عثمان، وحديث نيار بن مكرم، وحديث عبد الله بن عمرو: 
ال سعيد: فقلت فقلت: أبو محمد لم يسمع هذه الثالثة أحاديث من هؤالء فغضب. ق«. زر غِّبًّا»

ألبي زرعة: فإيش حاله؟. قال: أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها، فأما إذا حدَّث 
 .(3)من حفظه فال
: وسمعت أبا زرعة يقول: قلنا ليحيى بن معين: إن سويد بن سعيد يحدث -البردعي-قال 

من قال في ديننا »قال:  نبي عن ابن أبي الرجال، عن ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر أن ال
فقال يحيى: سويد ينبغي أن نبدأ به فيقتل. فقيل ألبي زرعة: سويد يحدث بهذا عن « برأيه فاقتلوه

إسحاق بن نجيح، قال: هذا حديث إسحاق بن نجيح إال أن سويدا أتى به عن ابن أبي الرجال. 
 .(4)عقلت: فقد رواه لغيرك عن إسحاق بن نجيح فقال: عسى قيل له فرج

وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت جعفر الفريابي يقول: أفادني أبو بكر األعين في قطيعة 
بحضرة أبي زرعة وجمع كبير من رؤساء أصحاب  -يعني ومئتين-الربيع سنة إحدى وثالثين، 

الحديث حين أردت أن أخرج إلى سويد وقال: وقِّّْفه وثبت منه؛ هل سمع هذا الحديث من عيسى 
قدمت على سويد فسألته، فقال: حدثنا عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان، عن بن يونس؟ ف

تفترق هذه »قال:  عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن رسول الله 
 «.األمة بضًعا وسبعين فرقة، شرها فرقة قوم يقيسون الرأي، يستحلون به الحرام، ويحرمون به الحالل

                                 
داد  1)) النهاية في غريب ابن األثير، : كل شيء سددت به خلال". -الكسر-قال ابن األثير: "أي ما يكفي حاجته. والسِّّ

 .(353/ 2) د.ط، ،الحديث واألثر
 (.252/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 2) )
 (.71-1/72) د.ط،، أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية أبو زرعة،3) )
 (.253/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 4) )
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 .(1)ي: وقَّفت سويًدا عليه بعد أن حدثني به ودار بيني وبينه كالم كثيرقال الفرياب
قال ابن عدي: وهذا إنما يُعرف بنعيم بن حماد، فتكلم الناس فيه مجراه، ثم رواه رجل من 
أهل خراسان يقال له: الحكم بن المبارك يكنى أبا صالح الخواشتي ويقال: إنه ال بأس به، ثم سرقه 

عرفون بسرقة الحديث، منهم عبد الوهاب بن الضحاك، والنضر بن طاهر، وثالثهم قوم ضعفاء ممن يُ 
سويد األنباري. ولسويد أحاديث كثيرة عن شيوخه، روى عن مالك )الموطأ(. ويقال: إنه سمعه 
خلف حائط فضعف في مالك أيضا، ولسويد مما أنكرت عليه غير ما ذكرت وهو إلى الضعف 

 .(2)أقرب
ماعيلي: في القلب من سويد شيء من جهة التدليس، وما ذكر عنه في وقال أبو بكر اإلس

 .(3)حديث عيسى بن يونس الذي كان يقال: تفّرد به نعيم بن حماد
وقال حمزة السهمي: سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد؟ فقال: تكلم فيه يحيى بن معين 

الحسن »قال:  النبي  وقال: حدث عن أبي معاوية، عن األعمش، عن عطية، عن أبي سعيد أن
قال يحيى بن معين: وهذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير «. والحسين سيدا شباب أهل الجنة

 .(4)سويد بن سعيد، وجرح سويد لروايته لهذا الحديث
قال الدارقطني: فلم يزل يظن أن هذا كما قال يحيى، وأنَّ سويًدا أتى أمرا عظيما في روايته 

فوجدت هذا  -يعني وثالث مئة-خلت مصر في سنة سبع وخمسين، هذا الحديث، حتى د
الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المعروف بالمنجنيقي وكان 
ثقة، روى عن أبي كريب، عن أبي معاوية كما قال سويد سواء، وتخلص سويد وصح الحديث عن 

ائي عن إسحاق بن إبراهيم هكذا، ومات أبو عبد أبي معاوية، وقد حدث أبو عبد الرحمن النس
 .(5)الرحمن قبله

 .(1)وقال الدارقطني أيًضا: هو ثقة غير أنه لما كبر ربما قريء عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه

                                 
 (.427/ 4) ،1طالكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، 1) )
 (.253/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 428) مصدر سابق،ابن عدي، انظر:  2))
 (.311/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 3))
 (.211) ،1ط للدارقطني، السهميسؤاالت حمزة الدارقطني، انظر:  4))
 مصدر سابق.الدارقطني،  5))
 (.32/ 2) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونابن الجوزي،  1))
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 .(1)وقال البيهقي: تغير بأخرة، فكثر الخطأ في روايته
ا ليس من حديثه، ومن سمع وقال الخطيب: كان قد كفَّ بصره في آخر عمره، فربما لقن م

 .(2)منه وهو بصير فحديثه عنه حسن
 .(3)وقال الذهبي: كان يحفظ لكنه تغيَّر

وقال ابن حجر: صدوق في نفسه، إال أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش 
 .(4)فيه ابن معين القول

 آلتي:لقد كثُرت أقوال النقاد في سويد بن سعيد، وتتلخَّص تلك األقوال في ا 
قيل: إنه ثقة. وقيل: هو ثقة، غير أنه لما كبر ربما قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة. 
وقيل: صدوق. وقيل: ال بأس به. وقيل: صالح. وقيل: سداد من عيش، شيخ. وقيل: إلى الضعف 
أقرب. وقيل: ُيكتب ما حّدث به، ال ما لُّقن به. وقيل: صدوق إال أنه كان قد عمي، فكان يلقن 

 اديث ليست من حديثه. وقيل: ليس بشيء. وقيل: متروك الحديث. وقيل: يدلس.أح
فاجتمعت فيه أوصاف مختلفة جدًّا، بعضها في أعلى مراتب التعديل، وبعضها في أدنى 
مراتب التعديل، وبعضها في أعلى مراتب الجرح، وبعضها في أدنى مراتب الجرح، وفّصل فيه البعض 

 ينه، ووصفه البعض بالتدليس.بين حالة تحديثه وحالة تلق
والقول الوسط الذي ينبغي المصير إليه في خضم هذا الخالف العميق هو القول الذي فصَّل 
في شأنه، فأثبت له أصل التعديل وإن لم يكن في أعاله، مع ثبوت ضعٍف وقع له في آخر عمره، 

ث بها بنفسه، وتُرد األحاديث وكان سببه ما ثبت عنه من قبول التلقين، فُيؤخذ من أحاديثه التي حدَّ 
التي لُّقن فيها، ألنَّ الطامات التي ُضّعف من أجلها، إنما وقعت من هذا القبيل، وعليه ُيحمل كالم 

 من طعن فيه حتى حكم عليه بالترك.
الراجح من أقوالهم أنّه في درجة الصدوق، فال يصل حديثه إلى  ناإلى معّدليه وجد ناولو نظر 

 لقين.ليه بالحسن، إذا سلم من التَّ الصحة، بل يحكم ع
                                 

 (.111/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي،  1))
 (.311/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
 (.472/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 3) )
 (.212) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 4))
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، بل (3)واإلسماعيلي (2)والدارقطني (1)وأما تدليسه فقد أثبته عدد من الحفاظ، كأبي حاتم
وصفه أبو حاتم بأنه أكثر من ذلك، ولذا أورده الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب 

إال بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة  المدلسين؛ وهم: من اتفق على أنه ال يحتج بشيء من حديثهم
 .(4)تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل

 (1)وابن كيال (5)وأما تغّيره كما أشار إليه الذهبي فقد وقع له في آخره، ولذا ذكره العالئي
ضمن المختلطين، قال العالئي: "روى عنه مسلم في الصحيح، وكان أحمد بن حنبل ينتقي عليه 

 .(7)وَعمي، فوقعت المناكير في حديثه كثيرًا"لوَلديه، ثم ُعمِّّر 
ونقل ابن كّيال ما يُفيد بأن اإلمام مسلًما إنما أخرج له من كتبه، قال: وقال إبراهيم بن أبي 
طالب: قلت لمسلم كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي 

 بنسخة حفص بن ميسرة؟.
على أن مسلًما روى عنه من كتابه، وقد تقدَّم عن أبي زرعة : هذا يدل -أي العالئي-قلُت 

 .(8)أنَّ كتبه صحاح، والله أعلم
والخالصة: أنَّ سويد بن سعيد الحدثاني صدوق في نفسه، مدلٌِّس، وكان قد كفَّ بصره في 

 آخر عمره، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، ومن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن.
سالمة بن روح بن خالد بن عقيل بن خالد القرشي األموي موالهم، أبو روح   )س ق( -21

بفتح المعجمة -ا َخْرَبق ، ابن أخي عقيل بن خالد، يكنى: أب-بفتح الهمزة بعدها تحتانية-األَيلي 
 .(2)-وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة. وقيل: بصيغة التصغير

                                 
 (.242/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))
 (.52) ،1ط ،تعريف أهل التقديسابن حجر، انظر:  2))
 (.172/ 55) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، قال أبو بكر اإلسماعيلي في أبي بكر الباغندي: كأنه تعلَّم من سويد التدليس. 3) )
 (.52) ،1ط ،تقديستعريف أهل الابن حجر، انظر:  4))
 (.51) ،1ط ،المختلطينالعالئي، 5) )
 (.472) ،1ط ،الكواكب النيراتابن كيال، انظر:  1))
 (.51) ،1ط ،المختلطينالعالئي، 7) )
 (.471) ،1ط ،الكواكب النيراتابن كيال، انظر:  8))
الكامل ابن عدي، (. و 222/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 125/ 4) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  2))

 (.137/ 3) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، و (. 323) ،1ط ،فتح البابابن منده، (. و 322/ 4) ،1ط ،ضعفاء الرجال
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 .(1)"ال بأس به"في كتاب )الصلة( لمسلمة بن قاسم: 
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال أبو حاتم: ليس بالقوي، محله عندي محل الغفلة
ُيكتب حديثه؟  -أي ابن أبي حاتم-ث. قلت: وقال أبو زرعة: أيلي ضعيف منكر الحدي

 .(3)قال نعم، ُيكتب على االعتبار
 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث

 .(5)وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، وقيل: لم يسمع من عمه، وإنما يحدث من كتبه
  عنه: "منكر ذهب أكثر النقاد إلى تعديل سالمة بن روح، وضعَّفه أبو زرعة وقال

الحديث"، ومدلول هذه العبارة صريح في بيان شدة ضعف الراوي، لوال أن أبا زرعة بّين مقصوده 
منها بأنَّ الراوي ال يكون بهذا الوصف متروك الحديث، بل ُيكتب حديثه لالعتبار، وهذا التفسير 

يصلح لالعتبار،  يدل على أنَّ نوع الضعف المقصود به ليس شديًدا لدرجة أنَّ حديث الراوي ال
ومعلوم أن الضعيف الصالح لالعتبار من جنس المنجبر، والضعيف المنجبر هو الذي خّف ضعفه، 

 .(1)وليس الذي اشتدَّ ضعفه، كما هو مقرٌَّر في علم الحديث
أما كالم أبي حاتم فمعناه نفي كامل القوة عن الراوي، وليس نفي القوة عنه مطلًقا، كما أنه 

 اوي.أثبت الغفلة للر 
فيمكن القول بأن أبا حاتم ومسلمة وابن حجر ذهبوا إلى تعديل الراوي، وجعلوه في رتبة ما 
دون الثقة قطًعا، وهذا ما عّبر عنه الحافظ بالصدوق، مع إثبات الوهم له، مستالًّ ذلك الوصف من  

مرويات كالم أبي حاتم الذي نسب الراوي إلى الغفلة، كما يستفاد ذاك الوصف أيًضا من تلك ال
 ، وحكمه مرجوٌح.د ذهب ابن حبان إلى توثيق الراويالمنكرة التي ذكروها في ترجمة الراوي، وق

 ما قاله ابن حجر، والله أعلم. األقربو 
                                 

 (.183/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي،  1))
 (.322-321/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  3))
 (.322/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.211) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (. 37) ،2ط ،المنهل الرويُّ ابن جماعة، انظر:  1))
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بفاء وتحتانية، ثم -، واسمه: هالل بن فياض -لمعجمةبالذال ا-شاذ   )د س( -11
 .(1)، أبو عبيدة اليشكري البصري، وشاذ لقب غلب عليه-معجمة

 .(2)"يروي عن فضيل بن عياض، وهو صاحب دقائق، ال بأس به"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 (3)شديد الحمل عليه -حمة الله عليهر -كان محمد بن إسماعيل البخاري 
 .(4)وقال أبو حاتم: صدوق ثقة

 .(5)وقال ابن حبان: كان ممن يرفع الموقوفات ويقلب األسانيد، ال ُيشتغل بروايته
 .(1)وقال الساجي: صدوق عنده مناكير، يرويها عن عمر بن إبراهيم عن قتادة

 .(8). وقال أيًضا: صدوق(7)وقال الذهبي: ثقة
 .(2)ن حجر: صدوق له أوهام وأفرادوقال اب

  يالحظ أنَّ النقاد مختلفون في شأن هذا الراوي، فمنهم من وثّقه، ومنهم من جعله
 صدوقا، ومنهم من وّهاه.

أما الذهبي فقد اضطرب فيه قواله كما رأيَت، أما األئمة اآلخرون فقد ذهب البخاري وابن 
مسلمة والساجي وابن حجر فقد جعلوه في رتبة  حبان إلى توهينه، أما أبو حاتم فقد وثقه، وأما

صدوق، ولعل هذا هو القول الوسط فيه، مع التنبيه على مناكيره، فهو صدوق له مناكير، فيُنظر في 
أحاديثه بهذا االعتبار، وال ُيحكم على جميع مروياته بالحسن، بل يميز بينها، فما ظهرت سالمته 

                                 
 د.ط، ،العبرالذهبي، (. و 521/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 211/ 8) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  1))

 (.383/ 1) ،1ط ،ى في سرد الكنىالمقتنالذهبي، و (. 312/ 1)
 (.122/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي،  2))
 (.314-313/ 1) ،1ط، المجروحينابن حبان، 3) )
 (.78/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.314-313/ 1) ،1ط، المجروحينابن حبان، 5) )
 (.122/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي،  1))

 (.412) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرعمر بن إبراهيم العبدي "صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف". و 
 (.477/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 7) )
 (.212/ 2) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 8) )
 (.213) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
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 ة ردَّت، والله أعلم.من النكارة قبلت، وما ظهرت فيه النكار 
شعيب بن شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد، أبو محمد   )س( -19

 .(1)الدمشقي األموي، مولى رملة بنت عثمان بن عفان
 .(2)"أنبا عنه العدوي وكان ثقة"في كتاب )الصلة( قال: بن قاسم  لما ذكره مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال أبو حاتم وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: صدوق

 .(4)وقال النسائي: ثقة
 .(5)وقال الذهبي: ثقة

 .(1)وقال ابن حجر: توفي أبوه المقدم ذكره وهو حمل فسمي باسمه، صدوق
 أبو حاتم وابنه وابن حجر إلى أن شعيًبا صدوق، وذهب النسائي ومسلمة والذهبي  ذهب

إلى توثيقه، وبالنظر إلى صورة هذا الخالف الواقع بين هؤالء األئمة، يظهر أن أقوالهم متوازنة، 
أنهم ليسوا على طبقة واحدة، من حيث تقدُّمهم،  ناهؤالء األئمة، وجدلو دّققنا النظر في لكن 

ث قوة كالمهم في الرواة، فمنم ثالثة رووا عن شعيب، وهم: أبو حاتم وابنه والنسائي، ومن حي
وكالمهم فيه ليس ككالم غيرهم، وعليه فإنَّ توثيق النسائي كتوثيق أبي حاتم، إن لم يكن دونه 
فال أقل من أن يكون مثله، وقد اعتضد قول أبي حاتم بموافقة ابنه عليه، وهو أيًضا من أعرف 

 بهذا الراوي؛ للقائه به وسماعه منه. الناس
وبهذا االعتبار يمكن ترجيح قول أبي حاتم وابنه على قول غيرهما، ولعل هذا هو الملحظ 

 الدقيق الذي رآه الحافظ ابن حجر، فجعله في رتبة صدوق، وإلى هذا أميل، والعلم عند الله.

                                 
 (. 342/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمهبي، الذو (. 128/ 23) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، انظر:  1))
هكذا نقله مغلطاي، أما ابن حجر فقد نقل عن مسلمة أنه قال: "حدثنا عنه بعض شيوخنا وكان ثقة". ولعلَّ صنيع مغلطاي 2) )

إكمال تهذيب أدق؛ لتنصيصه على اسم شيخ مسلمة، أما ابن حجر فكأنه نقله بالمعنى، والله أعلم. انظر: مغلطاي، 
 (.353/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو (. 277/ 1، )1ط الكمال،

 (.348/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.141) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 4) )
 (.487/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.217) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
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 .(1)شعيب بن يوسف، أبو عمر النسائي، ويقال: أبو عمرو  )س( -18
 .(2)"ثقة"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال أبو زرعة:: ثقة، قدم علينا وكتبنا عنه، وكان صاحب حديث 

 .(4)وقال أبو حاتم: صدوق
 .(5)وقال النسائي: ثقة مأمون

 .(1)الذهبي: كان من أصحاب الحديث األثباتوقال 
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة صاحب حديث

  ذهبوا إلى توثيقه، وخالفهم أبو حاتم فقال: "صدوق"، وقوله هذا ال يحط الراوي عن
رتبة الثقة؛ لما ُعلم في منهج أبي حاتم من تشّدد في نقد الرجال، فكثيًرا ما يطلق هذه العبارة 

، وعليه فإن شعيب بن يونس ثقة ثبت (8)م في غير موضع من هذا البحثعلى الثقات كما تقدّ 
 صاحب حديث كما قالوا.

موالهم،  -بمهملة وموحدة مفتوحتين-شيبان بن أبي شيبة فروخ الَحَبطي   )م د س( -13
 .(2)-بضم الهمزة والموحدة وتشديد الالم-بو محمد األُبـُلِّّيأ

 .(12)"ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
                                 

تاريخ الذهبي، و (. 488/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 538/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  1))
 (.832/ 5) ،1ط ،اإلسالم

 (.282/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، 2) )
 (.353/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  4))
 (.141) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 5) )
 (.832/ 5)، 1ط ،اريخ اإلسالمتالذهبي،  1))
 (.217) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
 (.83، 71انظر مثاًل: )ص:  8))
(. 325/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، (. و 1838/ 4) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل فالدارقطني، انظر:  2))

 (.322/ 1) د.ط، ،غاية النهايةابن الجزري، و (. 54/ 2) ،1ط ،في سرد الكنىالمقتنى الذهبي، و 
 (.548) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 322/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي،  12))
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال أحمد: ثقة

 .(2)وقال أبو زرعة: صدوق
 .(3)وقال أبو حاتم: كان يرى القدر، واضطر الناس إليه

 .(4)ن هدبة؟ فقال: ُهدبة أعلى عندناوسئل أبو داود عنه وع
 .(5)وقال عبدان األهوازي: كان شيبان أثبت عندهم من هدبة

 .(1)وقال ابن قانع: صالح
 .(7)وقال الساجي: قدري إال أنه كان صدوقًا

 .(8)وقال الذهبي: أحد الثقات
 .(2)وقال ابن حجر: صدوق يهم، ورمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرا

  ذهب أحمد ومسلمة وعبدان األهوازي والذهبي إلى أنَّ شيبان ثقة، وذهب أبو زرعة وابن
قانع والساجي وابن حجر إلى أنه صدوق، والذي يترّجح في نظري هو القول األول، وعليه فهو ثقة، 

 لكنه ُرمي بالقدر كما في كالم أبي حاتم والساجي.
 .(12)اعرَّ صالح بن عدي بن أبي عمارة عجالن بن حزم، أبو الهيثم البصري النميري الذَّ  )س( -13

 .(11)"بصري ال بأس به صدوق"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
                                 

 (.71) ،1ط،بحر الدَّمابن المبرد، و (. 122/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 1) )
 (.357/ 4) ،1ط، يلالجرح والتعدابن أبي حاتم، 2) )
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  3))
 (.11، 8/ 5) ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديلأبو داود،  4))
 (.121/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 5) )

 (.571) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجروُهدبة هو ابن خالد البصري "ثقة عابد" 
 (.375/ 4) ،1ط، لتهذيبتهذيب ا ،ابن حجر 1))
 مصدر سابق.ابن حجر،  7))
 (.285/ 2) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي،  8))
 (.212) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
والسمعاني،  (.1152/ 5)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، و (. 422/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  12))

 .(1/ 1) ،1ط ،األنساب
 (.327/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 342/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي،  11))
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)وققال أبو حاتم: صد

 .(2)وقال النسائي: صالح
 .(3)وقال الذهبي: صدوق

 .(4)وقال ابن حجر: صدوق
   لم يختلف النقاد في الحكم على هذا الراوي، بل صنَّفوه جميًعا في رتبة صدوق، فهو
 كذلك.

 .(5)الكوفي -بالمثناة والمعجمة وكسر الالم-بن معبد التَّغلِّبي  -بالتصغير-ي ُصبَ  )د س ق( -15
وعامة  ، رأى عمر بن الخطاب ثقةٌ  تابعيٌّ "بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 ."(1)أصحاب النبي 
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(7)ذكره ابن حبان في الثقات
 .(8)وقال الذهبي: ثقة

 .(2)وقال ابن حجر: ثقة مخضرم
                                 

 (.422/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 يعني-هكذا وقع في مطبوع المعجم المشتمل، وهو ما نقله المزي أيًضا. وعلق عليه ابن حجر بقوله: "لفظه في مشيخته  2))

ابن عساكر، (. وانظر: 327/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرا". ا يسيرً ق كتبنا عنه شيئً شويخ صدو  -النسائي
 (.72/ 13) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 143) ، د.ط،المعجم المشتمل

 (.427/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 3) )
 (.273) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر4) )
ابن أبي حاتم، و (. 243) د.ط، ،طبقاتال خليفة بن خياط،(. و 124/ 1) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  5))

 ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 114) ،1ط ،كتاب ذكر اسم كل صحابياألزدي، و (. 454/ 4) ،1ط، الجرح والتعديل
 (.521/ 1) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، (. و 115/ 5) ،1ط

 (.412/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر. و (352/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، 1) )
 (.384/ 4) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
 (.522/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  8))
 (.274) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
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 .هذا الراوي وثَّقه جميع النقاد، وهو أحد التابعين، رحمه الله رحمة واسعة 
لك صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار الثقفي موالهم، أبو عبد الم )د ت س( -12

 .(1)الدمشقي المؤذن
 .(2)"وكان ثقة ،يكنى أبا عبد الله"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال أبو حاتم: صدوق

 .(4)وقال اآلجري عن أبي داود: حجة
 .(5)وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث

 .(1)ل: كان ينتحل مذهب الرأيوذكره ابن حبان في الثقات وقا
 .(7)وقال أبو علي الجياني: هو ثقة

 .(8)وروى عنه بقي
وقال ابن حبان في آخر مقدمة )الضعفاء(: سمعت ابن جوصا يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي 

 .(2)يقول: كان صفوان بن صالح ومحمد بن مصفى يسويان الحديث، يعني يدلسان تدليس التسوية
 .(12)قٌة، وكان يدّلس تدليس التسوية، قاله أبو زرعة الدمشقيوقال ابن حجر: ث

  ذهب أبو حاتم وابن حجر إلى تصنيف هذا الراوي في رتبة الصدوق، وخالفهما بقية
بناًء على شرطه في -النقاد وهم: أبو داود والترمذي ومسلمة وابن حبان وأبو علي الجياني وبقي 

                                 
سير أعالم الذهبي، و (. 522/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 322/ 4) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  1))

 (.512/ 1) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، (. و 475/ 11) ،3ط ،النبالء
 (.427/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو (. 383/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، 2) )
 (.425/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.17/ 5) ،1ط ،يلسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعدأبو داود، 4) )
 (.411/ 5) د.ط، ،الجامع الكبيرالترمذي، 5) )
 (.322-321/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.383/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، 7) )
 مصدر سابق.مغلطاي،  8))
 (. ولم أقف عليه في المجروحين البن حبان.427/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيبنقله ابن حجر في  2))
 (.271) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
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وا إلى توثيق الراوي، وهذا هو الراجح بالتأكيد؛ ألن إطالق ، فذهب-االكتفاء بالرواية عن الثقات فقط
أبي حاتم لفظة "الصدوق" على راٍو ال يلزم منه أْن يكون في هذه الرتبة؛ لما ُعرف فيه من تشدٍُّد في 

 النقد، وعليه فالراجح أن صفوان بن صالح ثقة عند أهل الحديث، كما قاله الترمذي.
زرعة الدمشقي كما رواه ابن حبان، ولذا أدرجه ابن حجر في أما تدليسه فقد نسبه إليه أبو 

المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وهم: من أكثر من التدليس فلم يحتج األئمة من أحاديثهم إال 
 .(1)بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم

 .(2)صفوان بن عمرو الضبي الحمصي الصغير  )س( -17
بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(: هو أخو سعيد بن  قال مغلطاي: "قال مسلمة

 .(3)عمرو، حمصيٌّ ال بأس به"
 .(4)وقال ابن حجر: "وثَّقه مسلمة بن قاسم"

نه قال: لقد ظهر ما بين هذين القولين من فرق شاسع، فالذي نقله مغلطاي عن مسلمة أ
"ال بأس به"، وحكى ابن حجر عن مسلمة أنه وثَّقه دون أن ينقل نصَّ كالمه، والتوثيق غير نفي 

 .(5)البأس عنه، كما هو مقرٌَّر في مراتب التعديل
وبالنظر إلى األقوال األخرى التي قيل في الراوي يغلب على الظن رجحان ما نقله مغلطاي 

ولم أقف -سائي وابن حجر نفسه في حكمهما على الراوي، عن مسلمة؛ لكونه أقرب إلى قولي الن
. كما اعتضد نقل مغلطاي بسوق كالم مسلمة الذي عرَّف فيه الراوي أواًل؛ -على كالم غيرهما

فذكر أنه أخو سعيد بن عمرو، ونّص على أنه حمصي، ثم بّين حاله بقوله: "ال بأس به"، بخالف 
مسلمة للراوي، فمغلطاي روى باللفظ، وابن حجر روى توثيق ابن حجر الذي اكتفى بمجرد حكاية 

 .بالمعنى

                                 
 (.13) ،1ط ،تعريف أهل التقديسابن حجر، 1) )
 (.524/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 227/ 13) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  2))
 (.381/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، 3) )
 (.422/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر4) )
اليواقيت المناوي، (. و 21/ 2) ،1ط ،النكت الوفية البقاعي،و (. 218/ 1) ،1ط ،احالشذا الفيَّ  ألبناسي،اانظر:  5))

 (.355/ 2) ،1ط ،والدرر
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 ، والله أعلم.(1)"ال بأس به"من النقلين ما ذكره مغلطاي وهو قول مسلمة:  يترّجح والذي
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال النسائي: حمصي ال بأس به
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق

  الرواة الذين ندر فيهم كالم النقاد، فبعد البحث والتنقيب لم إنَّ صفوان بن عمرو من
أقف على أحد تكّلم فيه عدا النسائي ومسلمة وابن حجر، وكلهم صّنفوه في رتبة ما دون الثقة، فعّبر 
النسائي ومسلمة بقولهما: ال بأس به، وهذا ما لخّصه الحافظ ابن حجر بقوله: صدوق، وال خالف 

 لنتيجة، والحمد لله.بين القولين من حيث ا
صفوان بن عيسى القرشي الزهري، أبو محمد البصري القسام، وكان   (4)خت م  -12
 .(4)لقبه عباية

وصفوان بن عيسى الزهري روى عن مالك وهو "كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 .(5)"مشهور

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال ابن سعد: كان ثقة صالًحا

 .(7)وقال أبو حاتم: صالح الحديث
 .(8)وقال العجلي: ثقة

 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان من خيار عباد الله، وكان لقبه عباية

                                 
 ثمة راٍو آخر يسمى: صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي، أبو عمرو الحمصي، ولم ينقل فيه مغلطاي وال ابن حجر قول مسلمة. 1))
 (.73) ،1ط ،لنسائيتسمية مشايخ االنسائي،  2))
 (.277) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 3))
الهداية الكالباذي، (. و 738/ 2) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 322/ 4) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  4))

ر سيأبو القاسم األصبهاني، (. و 318/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، (. و 877/ 2) ،1ط ،واإلرشاد
 .(1127) د.ط، ،السلف الصالحين

 (.387/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي،  5))
 (.215/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 1) )
 (.425/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 7) )
 (.387/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي،  8))



 

139 
 

 .(2)وقال الذهبي: وثق
 .(3)وقال ابن حجر: ثقة

  صفوان بن عيسى توثيق جميع النقاد الذين صّنفوه، إال ما جاء عن أبي حاتم لقد نال
 الذي وصفه بصالح الحديث، أما البقية فذهبوا إلى توثيقه، وهو القول الراجح.

طريف الجحدري أبو بكر، أو: أبو محمد البصري الصلت بن مسعود بن   )م( -11
 .(4)القاضي، أخو إسماعيل

روى عنــه مــن أهــل بلــدنا بقــي بــن مخلــد وهــو ثقــة، "كتــاب )الصــلة(: فــي   قــال مســلمة
م في أحاديث  .(5)"َوهِّ

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال صالح بن محمد البغدادي: ثقة
 .(8): كان ثقة(7)وقال أبو محمد بن األخضر
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات

وقال ابن عدي: سمعت عبدان يقول: نظر عباس العنبري في جزء لي فيه عن الصلت بن 
 .(12)مسعود، فقال لي: يا بني اتَّقه

قال ابن عدي: وهذا الذي حكاه عبدان، عن عباس العنبري لم يبلغني عن أحد، وال عن 
                                 

 (.321/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) ) =
 (.524/ 1) ،1ط ،الكاشفذهبي، ال2) )
 (.277) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 3))
(. 321/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، (. و 441/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  4))

 (.511/ 1) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، و 
(. إال أن ابن حجر 437/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 321/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، 5) )

 عزا قول مسلمة إلى تاريخه بدل الصلة.
 (.232/ 13) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 1) )
ذكر من يعتمد قوله في الجرح الذهبي، هو: الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك بن األخضر البغدادي. 7) )

 (.222) ،4ط والتعديل،
 (.321/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، 8) )
 (.324/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 (.122/ 5) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  12))
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، ولم أجد ألحد في الصلت بن مسعود كالما أنه نسبه إلى الضعف، عباس إال ما حكاه عبدان عنه
 .(1)وقد اعتبرت حديثه ورواياته فلم أجد فيه ما يجوز أن أنكره عليه، ... وهو عندي ال بأس به

 .(2)وقال ابن عدي أيًضا: سألت العقيلي عنه؟ فقال: أحاديث وهم فيها إال أنه ثقة
 .(3)وقال الذهبي: ُوثِّّق

 .(4)حجر: ثقة ربما وهموقال ابن 
  نال هذا الراوي توثيق كٍل من: بقي بن مخلد ومسلمة وصالح بن محمد البغدادي وأبو

 محمد بن األخضر وابن حبان وابن حجر، وخالفهم في ذلك عباس العنبري وابن عدي.
أما عباس الذي حّذر من حديث الصلت وأمر باتّقائه، فنهيه هذا فيه دليل على شيء في 

مرويات الراوي، ويمكن حمل ذلك على ما وقع له من تلك األوهام التي نّبه عليها غيره،  نفسه عن
 ولذا دافع عنه ابن عدي وبّين بأنه لم يجد ألحد كالما نسب فيه الصلت إلى الضعف.

وأما ابن عدي فقد جعله فـي أدنـى مراتـب التعـديل بقولـه: "ال بـأس بـه"، وهـذا مخـالف 
 لما ذهب إليه األكثرون.

 ، والله أعلم.الراجح أن الراوي ثقة ال غيرو 
 .(5)عباس بن عبد الله بن عباس بن السندي األسدي، أبو الحارث األنطاكي  )س( -911

 .(1)"ثقة"نسخة من كتاب )الصلة(: في  قال مسلمة
 راوي ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في ال
 .(7)قال النسائي: ال بأس به

 . (1)وذكره ابن حبان في الثقات
                                 

 مصدر سابق.ابن عدي، 1) )
(. ولم 437/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب (. وابن حجر في327/ 1، )1طإكمال تهذيب الكمال، ذكره مغلطاي في 2) )

 عليه في الكامل، وال في الضعفاء الكبير للعقيلي.أقف 
 (.525/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 3) )
 (.277) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر4) )
 ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 152) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، (. و 514/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  5))

 (. 182) ،5ط ،ذهيب تهذيب الكمالخالصة تالخزرجي، (. و 214/ 14) ،1ط
قوله: "قال النسائي في نسخة..." من كالم مغلطاي، وفيه داللة على أنَّه استفاد من أكثر من نسخة لكتاب )الصلة(.  1))

 (.112/ 5) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 222/ 7، )1طإكمال تهذيب الكمال، انظر: مغلطاي، 
 (.215/ 14) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 7) )
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 .(2)وقال الذهبي: صدوق
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق

  ،ذهب مسلمة وابن حبان إلى توثيق هذا الراوي، وخالفهما النسائي والذهبي وابن حجر
ال سّيما ، ل مسلمة وابن حبانلهم أرجح من قو فصّنفوه في رتبة من دون الثقة، وال شك في أن قو 

، فكالمه فيه مقدَّم على كالم غيره بال ريٍب، روى عنهم وعرفهمالذين  النسائي الراوي أحد شيوخأن 
 والراوي كذلك.فلذا لم يْعُد الحافظان الذهبي وابن حجر كالمه، فعّبرا عنه بقولهما: صدوق، 

 -بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية-عباس بن الوليد بن َمْزَيد   )د س( -919
 .(4)-بفتح الموحدة وآخره مثناة-، أبو الفضل الَبيروتي-بضم المهملة وسكون المعجمة-الُعْذري

كان يفتي برأي األوزاعي هو وأبوه، " بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(: قال مسلمة
 .(5)"وكان ثقًة مأمونًا فقيًها

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال أبو حاتم: صدوق

 .(7)وقال أبو داود: كان صاحب ليل
 .(2). وقال في موضع: ثقة(8)وقال النسائي: ليس به بأس

 .(12)وقال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة
عوف: كتبت عنه بدمشق سنة سبع عشرة ومائتين، وأنا ذاهب إلى آدم  وقال محمد بن

                                 
 .(514/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) ) =
 (.535/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 2) )
 (.223) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 3))
 ،العبرالذهبي، (. و 182/ 7) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، و (. 214/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  4))

 (.322/ 3) ،1ط، ذرات الذهبشابن العماد، (. و 322/ 1) د.ط،
 (.221/ 7، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، 5) )
 (.215/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.28، 21/ 5) ،1ط ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديلأبو داود، 7) )
 (.152) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 8) )
 مصدر سابق.كر، ابن عسا  2))
 (.215/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 12) )
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بن أبي إياس، وكان أحمد بن أبي الحواري وكبار أصحاب الحديث من أهل دمشق يحضرون 
 .(1)معنا ونكتب من حديثه

 .(2)قال أبو بكر بن الطباع: ذاك شيخ صدوق مسلم
 .(3)وقال إسحاق بن سيار النصيبي: ما رأيت أحسن سمتا منه

 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من خيار عباد الله المتقنين في الروايات
 .(5)وقال ابن القطان: ثقة صدوق
 .(1)وقال ابن حجر: صدوق عابد

  ،لم يختلف النقاد في تعديل عباس بن الوليد، كما نعتوه بالصالح، والسمت الحسن
درجته، فذهب أبو حاتم وأبو بكر الطباع وابن حجر وكثرة العبادة، إال أن خالفهم وقع في تحديد 

إلى تصنيفه في رتبة الصدوق، ووثقه ابن أبي حاتم ومسلمة وابن حبان وابن القطان، واختلف فيه 
قوال النسائي، والذي عليه األكثرون هو توثيقه، وكان النسائي وابن أبي حاتم ممن سمعوا منه، ولعل 

 . (7). وإلى توثيقه مال األلباني أيًضا فقال: "والعباس هذا ثقة"األقرب في حقه أن يقال: ثقة عابد
-عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس بن قيس اليربوعي، أبو َحصين   )ت س( -918

 .(8)الكوفي -بفتح أوله
 .(2)"ال بأس به"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  سلمةقال م

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

                                 
 (.452/ 21) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر،  1))
 مصدر سابق.ابن عساكر،  2))
 مصدر سابق.ابن عساكر،  3))
 (.512/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  4))
 (.212/ 5) ،1ط ،بيان الوهم واإليهام ابن القطان،5) )
 (.224) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
 (.525/ 13) ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني، 7) )
تاريخ الذهبي، و (. 284/ 14) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 1/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  8))

 (.1157/ 5)، 1ط ،اإلسالم
 (.232/ 7، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي،  2))
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 .(1)قال أبو حاتم: صدوق
 .(2)وقال النسائي: ثقة

 .(4): ثقة(3)وقال محمد بن عبد الله الحضرمي
 .(5)وقال الذهبي: ثقة

 .(1)وقال ابن حجر: ثقة
  ي في رتبة الصدوق، وخالفهم النسائي ذهب أبو حاتم ومسلمة إلى تصنيف هذا الراو

ومطين والذهبي وابن حجر، فذهبوا إلى توثيقه، وهو الراجح؛ ألن أبا حاتم أطلق لفظة "صدوق" 
على عدد من الرواة صّنفهم غيره في جملة الثقات وهم كذلك. وعليه فالذي يترّجح بالنظر أنّه ثقة،  

 ا.كما قاله تلميذه النسائي الذي أخذ عنه وعرفه جيدً 
عبد الله بن السري األنطاكي الزاهد، أصله من المدائن، وتحّول إلى أنطاكية،   )ق( -913

 .(7)فنزلها فنسب إليها
 .(8)"ثقة، وهو كنحو شيوخي في اإلسناد"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
قال ابن أبي حاتم عن عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين قلت: عبد الله بن السري من 

 .(2)هو؟ قال هو رجل
قال أبو محمد: كان عبد الله بن السري رجاًل صالًحا، فأحسب يحيى حاد عن ذكره 

                                 
 (.284/ 14) ،1ط ،تهذيب الكمال(، وقد ذكره المزي في 1/ 5) ،1ط، الجرح والتعديل أقف عليه في مطبوعقول أبي حاتم هذا لم  1))
 (.151) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 2) )
 (.222) ،4ط الجرح والتعديل،ذكر من يعتمد قوله في الذهبي، هو: أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي مطين.  3))
 (.284/ 14) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 4) )
 (.538/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.225) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
المزي، و (. 144/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو (. 354/ 5) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، انظر:  7))

 (.427/ 2) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، و (. 14/ 15) ،1ط ،تهذيب الكمال
 (.7/378، )1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي،  :يعني: أنه في طبقة شيوخه في اإلسناد. انظر8) )
 (.78/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  2))
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 .(1)من أجل ذلك
 .(2)عابدينوقال خلف بن تميم: كان من ال

 .(3)وقال العقيلي: عبد الله بن أبي السري عن محمد بن المنكدر، ال يتابع عليه، وال يعرف إال به
 .(4)وقال ابن عدي: ال بأس به

وقال ابن حبان: يروي عن أبي عمران الجوني العجائب التي ال يشك َمن هذا الشأن 
 .(5)ل اإلنباه عن أمره لمن ال يعرفهصناعته أنها موضوعة، ال يحل ذكره في الكتب إال على سبي

 .(1)وقال أبو نعيم األصبهاني: يروي المناكير ال شيء
 .(7)وقال الذهبي: صدوق

 .(8)وقال ابن حجر: زاهد صدوق، روى مناكير كثيرة يتفرد بها
  لقد اشتهر عبد الله بن السري بالزهد والصالح في نفسه، إال أنهم اختلفوا في درجته في

 الثة أقوال:الحديث إلى ث
 أنه ثقة، وبه قال مسلمة. -1
 أنه صدوق، وإليه ذهب ابن عدي والذهبي وابن حجر. -2
أنه ال يتاَبع، وبه قال العقيلي، وبالغ فيه أبو نعيم بقوله: "ال شيء" ووصفه برواية  -3

 المناكير، كما اّتهمه ابن حبان برواية الموضوعات.
 .على ما يظهر ليأما توثيقه فقد تفّرد به مسلمة، وهو قول مرجوٌح 

ولعّل األقرب في حقه أنه ال بأس به كما قال ابن عدي ومن وافقه، أما المناكير التي تفّرد 

                                 
 .مصدر سابقبن أبي حاتم، ا 1))
المزي، قال: )كان من الصالحين(.  عند المزي(. و 354/ 5) ،1ط ،لرجالالكامل في ضعفاء اابن عدي، هكذا رواه  2))

 (.233/ 5) ،1ط، تهذيب التهذيب(. وكذا في 15/ 15)، 1طتهذيب الكمال، 
 (. واختصره مغلطاي وابن حجر في قولهما: "ال يتابع".214/ 2) ،1ط ،الضعفاء الكبيرالعقيلي،  3))
 (.351/ 5) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  4))
 (.34-33/ 2) ،1ط، المجروحينابن حبان، 5) )
 (.233/ 5) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.557/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 7) )
 (.325) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 8))
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بها فقد وقعت في أحاديثه عن ابن المنكدر، وأبي عمران الجوني، وألجلها تحامل عليه ابن حبان 
 وبالغ في الطعن في مروياته، فيجب التجنب عن تلك األفراد.

 .(1)عبد الله بن سعيد بن حصين، أبو سعيد األشج الكندي الكوفي  )ع( -913
قال مغلطاي: "وقال مسلمة بن قاسم في كتابه )الصلة(: ال بأس به، توفي بالكوفة في شهر 

الله بن سعيد الكندي، أبو سعيد ربيع األول سنة ستٍّ وخمسين ومائتين، وفرَّق بينه وبين عبد 
 .(2)الراوي عن عبد الله بن نمير، ونظرائه"

هكذا أورد الحافظ مغلطاي ترجمة عبد الله بن سعيد الكندي نصًّا كما ذكرت عند التعريف 
به، ثم نسب إلى مسلمة قوله المتقدم فيه، وهو خالف ما نقله الحافظ ابن حجر عن مسلمة، فقد 

 .(3)له بن سعيد الكندي هذا أن مسلمة قال فيه: "ثقة"ذكر في ترجمة عبد ال
وقد أشار مغلطاي إلى أمر مهم، وهو أن مسلمة فّرق بين عبد الله بن سعيد بن حصين 
هذا، وبين عبد الله بن سعيد الكندي الذي يروي عن عبد الله بن نمير ونظرائه، وكأنّه حين فّرق 

ثبت أنه قال في أحدهما: "ال بأس به"، وقال في اآلخر: بينهما كان له كالٌم في كّل واحٍد منهما، ف
 "ثقة".

وعليه فإنَّ أبا سعيد األشج الذي أخرج له الجماعة، ووثّقه أغلب أعالم النقد، وعلى رأسهم 
أبو حاتم الذي قال فيه: "ثقة صدوق" وقال أيًضا: "إمام أهل زمانهٍ"، فاألقرب في مثله أن يوثقه 

 حجر، ال أن يقول فيه: "ليس به بأس" كما نقله مغلطاي. مسلمة، كما نقله عنه ابن
وبعد بحٍث في كتب الرجال لم أقف على أحٍد أشار إلى هذا التفريق الذي حكاه مغلطاي 

 عن مسلمة، وإليك أقوال أهل العلم في هذا الراوي المترجم له:
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)به بأس، ولكن يروى عن قوم ضعفاء قال يحيى بن معين: األشج ليس

                                 
(. 315/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، (. و 422/ 1) ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، انظر:  1))

الداوودي، و (. 182/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 848/ 2) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، و 
 (.235/ 1) د.ط، ،طبقات المفسرين

 (.7/381، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.237/ 5) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرانظر:  3))
 (.73/ 5) ،1ط، عديلالجرح والتابن أبي حاتم،  4))
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 .(2). وقال في رواية أخرى: األشّج إمام أهل زمانه(1)وقال أبو حاتم: كوفي ثقة صدوق
 .(4). وقال في موضع آخر: ال بأس به(3)وقال النسائي: صدوق

 .(5)وقال محمد بن أحمد بن بالل الشطوي: ما رأيت أحفظ منه
ري في الصحيح حديثين، لكن في أشياخه ثقات وقال الخليلي: ثقة روى عنه البخا
 .(1)وضعفاء، يحتاج في حديثه إلى معرفة وتمييز

 .(7)وقال ابن حجر: ثقة
  دّل كالم ابن معين على أن الراوي في رتبة صدوق، وبه صرّح النسائي، وقد خالفهما بقية

إلى توثيقه، وهو  ، والخليلي وابن حجر-في القول الراجح عنه-النقاد، فذهب أبو حاتم ومسلمة 
 الراجح في حق أبي سعيد األشج، فهو ثقة حافظ.

عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني موالهم، أبو صالح   )خت د ت ق( -915
 .(8)المصري، كاتب الليث بن سعد

 .(2)"تأليفه: ال بأس به، ويقال: إنه مولى بني هاشم أيضا"بن قاسم في كتاب )الصلة(  ل مسلمةقا
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(12)قال أبو حاتم الرازي: سمعت أبا األسود النضر بن عبد الجبار وسعيد بن عفير يثنيان على كاتب الليث
 .(11)لمتهوقال أيًضا: مصري صدوق أمين ما ع

                                 
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  1))
 (.22/ 15) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 2) )
 (.154) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 3) )
 (.155) مصدر سابق،وابن عساكر، (. 72) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 4) )
 (.237-231/ 5) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.577/ 2رشاد )اإل 1))
 (.325) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
ابن (. و 155/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو (. 273/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، انظر:  8))

 .(22/ 2) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، (. و 75/ 11) ،1ط ،المنتظمالجوزي، 
 (.211/ 5) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 421/ 7، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.81/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  12))
 (.87) مصدر سابق،ابن أبي حاتم،  11))
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وقال أيضا: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث، يقول: أبو صالح، ثقة مأمون، قد 
 .(1)سمع من جدي حديثه، وكان يحّدث بحضرة أبي، وأبي يحضه على التحديث

وقال عبد العزيز بن عمران بن مقالص المصري: كنا نحضر شعيب بن الليث، وأبو صالح 
 .(2)ا، قلنا: يا أبا صالح، نحدث بهذا عنك؟ فيقول: نعميعرض عليه حديث الليث، فإذا فرغن

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه، فقال: كان أول أمره متماسكا، ثم فسد 
ابن  بأخرة، وليس هو بشيء، قال: وسمعت أبي ذكره يوما فذمه وكرهه، إنه روى عن الليث، عن

 .(3)لليث سمع من ابن أبي ذئب شيئاأبي ذئب كتابًا أو أحاديث، وأنكر أن يكون ا
وقال أحمد بن صالح المصري: ال أعلم أحًدا روى عن الليث، عن ابن أبي ذئب إال أبو 
صالح، وذكر أن أبا صالح أخرج درجا قد ذهب أعاله ولم يدر حديث من هو، فقيل له: حديث 

 .(4)ابن أبي ذئب، فروى عن الليث، عن ابن أبي ذئب
يحيى بن معين، يقول: أقل أحوال أبي صالح كاتب الليث أنه قرأ هذه  وقال أبو حاتم: سمعت

 .(5)الكتب على الليث فأجازها له، ويمكن أن يكون ابن أبي ذئب كتب إليه بهذا الدرج، يعني إلى الليث
 .(1)وقال علي ابن المديني: ضربت على حديث عبد الله بن صالح وما أروي عنه شيئا

لنسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد، عن أبي صالح  وقال عبد المؤمن بن خلف ا
 .(7)كاتب الليث، فقال: كان يحيى بن معين يوثقه، وعندي كان يكذب في الحديث

وقال أبو حفص بن شاهين: في كتاب جدي، عن ابن رشدين، يعني أحمد بن محمد بن 
صالح: متهم الحجاج بن رشدين بن سعد، قال: سمعت أحمد بن صالح، يقول في عبد الله بن 

 .(8)ليس بشيء، وقال فيه قوال شديًدا

                                 
 (.81) مصدر سابق،ابن أبي حاتم،  1))
 (.87) مصدر سابق،ابن أبي حاتم، 2) )
ابن أبي (. وانظر: 342/ 5) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، (. و 217/ 2) ،1ط ،الضعفاء الكبيرالعقيلي، 3) )

 (.87/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلحاتم، 
 (.87/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  4))
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم، 5) )
 (.155/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 مصدر سابق.الخطيب،  7))
 مصدر سابق.، خطيبال 8))
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 .(1)وقال النسائي: ليس بثقة
وقال سعيد بن منصور: قلت ألبي صالح: سمعَت من الليث؟ قال: لم أسمع من الليث إال  

 .(2)كتاب يحيى بن سعيد
 .(3)وقال ابن يونس: روى عن الليث مناكير، ولم يكن أحمد بن شعيب يرضاه

يد بن عمرو البرذعي: قلت ألبي زرعة: أبو صالح كاتب الليث؟ فضحك وقال أبو عثمان سع
 وقال: ذاك رجل حسن الحديث.

قلت: أحمد يحمل عليه في كتاب ابن أبي ذئب، وحكاية سعيد بن منصور قد عرفتها؟ 
قال: نعم، وشيء آخر، سمعت عبد العزيز بن عمران، يقول: قرئ علينا كتاب عقيل فإذا في أوله: 

عن جدي، عن عقيل، فإذا هو كتاب عبد الملك بن شعيب بن الليث. قلُت: فأي حدثني أبي 
شيء حاله في يحيى بن أيوب، ومعاوية بن صالح، والمشيخة؟ قال: كان يكتب لليث، فالله 

 .(4)أعلم
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت أبي ما ال أحصي، وقد قيل له: إن يحيى 

ل في أبي صالح كاتب الليث شيئا. فقال: قل له: هل جئنا الليث قط إال بن عبد الله بن بكير يقو 
وأبو صالح عنده؟ فرجل كان يخرج معه في األسفار وإلى الريف، وهو كاتبه، فينكر على هذا أن 

 .(5)يكون عنده ما ليس عند غيره؟!
ال وقال إسماعيل بن عبد الله سمويه، عن عبد الله بن صالح: صحبت الليث عشرين سنة 

 .(1)نتغدى وال نتعشى إال مع الناس
أحب إلينا من أبي صالح، وسعيد بن عفير أحب إلينا من  (7)وقال النسائي: يحيى بن بكير

                                 
 (.13) ،1ط ،الضعفاء والمتروكوننسائي، ال1) )
 (.155/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
 (.273/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 3) )
 (.155/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب4) )
 (.343/ 5) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 5) )
 (.524/ 14) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 1))
تقريب  ،ابن حجر ."يحيى بن عبد الله بن بكير، وقد ينسب إلى جده، ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك" 7))

 (.522) ،1ط، التهذيب
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 .(1)يحيى بن بكير، وسعيد بن أبي مريم أحب إلينا من سعيد بن عفير
 قال النسائي: ولقد حدَّث أبو صالح، عن نافع بن يزيد، عن زهرة بن معبد، عن سعيد بن

إن الله اختار أصحابي على جميع »قال:  المسيب، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
 .(2)حديث بطوله موضوع« العالمين

وقال البردعي أيضا: قلت ألبي زرعة: رأيت بمصر نحًوا من مائة حديث عن عثمان بن 
ال »هما: من صالح، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار وعطاء، عن ابن عباس، عن النبي 

، فقال: لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، ولكن كان يسمع «تكرم أخاك بما يشق عليه
الشيخ، أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا  الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من

به، وبلي هو أبو صالح أيًضا في حديث زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر 
،(3)وإنما هو من خالد بن نجيح ، ليس له أصل. 

وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ، عن أبي بكر محمد بن أحمد بن الحسن الجرجاني 
الوراق، عن أبي الحسن أحمد بن الحسن القاضي: سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري 

ابر، عن يقول: سألت أبا زرعة الرازي عن حديث زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، عن ج
في "الفضائل"؟ فقال: هذا حديث باطٌل، كان خالد بن نجيح المصري وضعه ودلَّسه في   النبي 

كتاب الليث، وكان خالد بن نجيح هذا يضع في كتب الشيوخ ما لم يسمعوا ويدلس لهم، وله غير 
ن محمد هذا. قلت ألبي زرعة: فمن رواه عن ابن أبي مريم؟ قال: هذا كذاب. قال التستري: وقد كا

 .(4)بن الحارث العسكري حدثني به عن كاتب الليث وابن أبي مريم
قال الحاكم أبو عبد الله: فأقول: رضي الله عن أبي زرعة لقد شفى في علة هذا الحديث 
وبيَّن ما خفي علينا، فكل ما أتى أبو صالح كان من أجل هذا الحديث، فإذا وضعه غيره وكتبه في  

 .(5)فيه غير أبي صالحكتاب الليث، كان المذنب 

                                 
 (.127/ 22) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر،  1))
 (.124/ 15) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 2) )
 (.272/ 4) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 3))
 (.181-185/ 22) د.ط، ،تاريخ دمشقن عساكر، اب 4))
 مصدر سابق.ابن عساكر،  5))
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وقال أبو حاتم: األحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه، أرى أن 
هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان أبو صالح سليم الناحية، وكان خالد 

ب، كان رجال بن نجيح يفتعل الكذب ويضعه في كتب الناس، ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذ
 .(1)صالحا

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه، فقال: لم يكن عندي ممن يتعمد 
 .(2)الكذب، وكان حسن الحديث

وقال أبو إبراهيم القطان: سمعت محمد بن يحيى، يقول: حكم الله بيني وبين أبي صالح، 
 .(3)شغلني حسن حديثه عن االستكثار من سعيد بن عفير

 .(4)ل الفضل بن محمد الشعراني: ما رأيت عبد الله بن صالح إال وهو يحدث أو يسبحوقا
وقال يعقوب بن سفيان: وأما حديث شهر فإن أبا صالح، الرجل الصالح، عبد الله بن 

 .(5)صالح حدثنا، قال: حدثني معاوية بن صالح، فذكر عنه حديثا
كثيرة، عن صاحبه الليث بن سعد،   وقال أبو أحمد بن عدي: ولعبد الله بن صالح روايات

وعنده عن معاوية بن صالح نسخة كبيرة، ويروي عن يحيى بن أيوب صدرًا صالًحا، ويروي عن ابن 
لهيعة أخبارًا كثيرة، ومن نزول رجاله عبد الله بن وهب، وهو عندي مستقيم الحديث إال أنه يقع في 

 .(1)روى عنه يحيى بن معين كما ذكرت حديثه في أسانيده ومتونه غلط، وال يتعمد الكذب، وقد
 .(7)وقال الذهبي: مكثر صالح الحديث له مناكير

 .(8)وقال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبٌت في كتابه، وكانت فيه غفلة

                                 
 (.87/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
  مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  2))
 (.123/ 22) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر،  3))
 (.155/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 4))
 (.421/ 2) ،2ط ،المعرفة والتاريخالفسوي،  5))
 (.347/ 5) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 1) )
 (.342/ 1) د.ط، ،المغني في الضعفاءالذهبي، 7) )
 (.328) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 8))
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  لقد كثرت أقوال النقاد في عبد الله بن صالح، ووصفوه بأوصاف متباينة جدًّ، ويمكن
 تلخيص تلك األقوال فيما يأتي:

ثنوا عليه ثناًء حسًنا، وكان كثير التحديث والتسبيح، وكان كاتب الليث بن سعد، وقد أنهم أ
 الزمه عشرين سنة، وكان يخرج معه في أسفاره.

قال بعضهم: ثقة، وزاد آخر فقال: مأمون. وقيل: مستقيم الحديث. وقيل: صدوق أمين. 
أمره متماسًكا، ثم فسد  وقيل: حسن الحديث. وقيل: حّدث ولم يدر حديث من! وقيل: كان أول

بأخرة، وليس هو بشيٍء. وبعضهم: ضرب على حديثه ولم يرو عنه. وقيل: روى مناكير عن الليث. 
وقيل: يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط، وال يتعمد الكذب. وقيل: يكذب في الحديث. 

عبد الله بن وقيل: إن خالد بن نجيح كان يفتعل الحديث، ويضعه في كتب الناس، وقد صحب 
 الله بن صالح سليم الناحية. صالح، وعبد

وهذه األوصاف مع اختالفها إال أنه يمكن الجمع بينها، فَيثبت له الكثير منها دون  
تعارض، وهو صالحه وكثرة تحديثه وعبادته، ومالزمته لليث عشرين سنة وكتابته له، فهذه األوصاف 

األوصاف، حيث جعله قوم في أعلى مراتب مسلمة بال خالف، لكن الخالف يأتي في بقية 
التعديل، وجعله قوم في أوسط مراتبه، وجعله آخرون في أعلى مراتب الجرح، وهو التهمة بالكذب 

 ووضع الحديث!.
فيقال: إن تهمته بالكذب قد تبين ضعفها بما قاله  -وهو الكذب-ويمكن الرد على األخير 

أبا صالح، وكان من دأب خالد أن يفتعل الكذب أبو حاتم، فقد بّين أن خالد بن نجيح الزم 
، وفي هذا إشارة إلى أن تلك األحاديث التي من أجلها اتُّهم عبد الله بن (1)ويضعه في كتب الناس

صالح بوضعها، ليست من صناعته، بل هي من صناعة صاحبه خالد بن نجيح، ولذا لما بّين أبو 
كية لعبد الله بن صالح، ولذا أشار إلى أن عبد الله سليم حاتم هذا األمر، كان ذلك تعلياًل جّيًدا وتز 

، وهذا (2)الناحية، وزاد في ذلك بقوله: "ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب، وكان رجاًل صالًحا"
تنزيه له بأنه مترفٌِّّع عن مثل تلك األفاعيل، وهذه التزكية مصداق ما ذُكر في ترجمته من صالحه، 

 والوضع كل الُبعد.فهو إذن بعيد عن الكذب 
وبنحو كالم أبي حاتم قال أبو زرعة أيًضا، فقد وصف خالد بن نجيح بوضع الحديث 

                                 
 (.87/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر: 1) )
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  2))
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 وتدليسه في كتاب الليث.
لكن يبقى اإلشكال بين من وثّقه ومن قال فيه: صدوق، والذي يترّجح بالنظر إلى حاله من 

ة يكون عنده من الفطنة والضبط حيث الجملة أنّه ثبت له أصل التعديل، لكن ليس أعاله؛ ألنَّ الثق
ما يمّيز به بين أحاديث الرواة، وقد طعن فيه بلديُّه وشيخ اإلمام البخاري أحمد بن صالح المصري، 

 ووصفه بأنه كان يحدث بالحديث وال يدري صاحبه!
فالقول العدل فيه أن يصنف في رتبة الصدوق، لكن في بعض أحاديثه نكارة وغلط، وهذا 

 لذهبي وابن حجر، والله تعالى أعلم.هو ملخص كالم ا
عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن   )س( -912

 .(1)الخطاب الخطابي، أبو محمد، وقيل: أبو عمر البصري
 .(2)"روى عنه بقي بن مخلد"ب )الصلة(: في كتا مسلمة قال

 .(3)قال مغلطاي: وقد أسلفنا من تاريخ ابن عبد البر، أن بقيًّا ال يروي إال عن ثقة عنده
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)ذكره ابن حبان في الثقات
 .(5)وقال ابن قانع: صالح

 .(1)ثقةوقال أبو محمد بن األخضر: كان 
 .(7)وقال الخطيب: كان ثقة

 .(1)وقال الذهبي: ثقة
                                 

تهذيب المزي، و  (.511/ 2) ،1طإكمال اإلكمال ابن نقطة، (. و 17/ 14) ،1ط ،لمنتظماابن الجوزي، انظر:  1))
 (.341/ 15) ،1ط ،الكمال

 (.82/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
مخلد اشترط أن هذا النقل الذي أتى به مسلمة ليس فيه توثيق من قبله، بل غاية ما فيه أنه أشار إلى توثيق بقي للراوي، إْذ أنَّ بقي بن 
 ال يروي إال عن ثقة، فروايته عن هذا الراوي توثيق له، وقد نقله مسلمة دون تعّقٍب، وألجل ذلك أدرجته في الدراسة.

 مصدر سابق.مغلطاي،  3))
 (.351/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.83/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  5))
 مصدر سابق.مغلطاي، 1) )
 (.127/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، طيبالخ 7))
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 .(2)وقال ابن حجر: ثقة
 .ذهب النقاد إلى توثيق هذا الراوي، كما وصفه ابن قانع بالصالح، فهو ثقة 

بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير األموي موالهم، عبد الله   )م د ص( -917
ويقال له: الجعفي؛ ألن جده محمد بن أبان تزوج فيهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، لقبه: ُمْشُكدانة 

 .(3)، وهو وعاء المسك بالفارسية-بضم الميم والكاف بينهما معجمة ساكنة وبعد األلف نون-
 .(4)"بن مخلد عنه بقيُّ روى "في كتاب )الصلة( لمسلمة: 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5)قال أحمد: ثقة

 .(1)وقال أبو حاتم: صدوق
 .(7)وقال صالح جزرة: كان غالًيا في التشيع

 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)وقال الدارقطني: ثقة محتجٌّ به في كتاب البخاري

 .(12)توذكره ابن خلفون أيًضا في الثقا
 .(11)وقال الذهبي: صدوق صاحب حديث

                                 
 (.577/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) ) =
 (.315) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
الجرح ابن أبي حاتم، و (. 522/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 145/ 5) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر: 3) )

الذهبي، و (. 23) د.ط، ،صحابة والتابعين في المسندين الصحيحين، ألقاب الانيلجيا(. و 112/ 5) ،1ط، والتعديل
 (.372/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنى

 (.88/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 4) )
 (.281/ 2) ،1ط ،الضعفاء الكبيرالعقيلي، 5) )
 (.111/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  1))
 (.348/ 1) د.ط، ،فاءالمغني في الضعالذهبي، 7) )
 (.358/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  8))
 (.82/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 مصدر سابق.مغلطاي،  12))
 (.411/ 2) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي،  11))
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 .(1)وقال ابن حجر: صدوق فيه تشيُّع
  هذا الراوي لم ُيختلف في تعديله، وإنما حصل الخالف اليسير في تحديد رتبته، فصّنفه

 أبو حاتم في رتبة صدوق، وبه قال الذهبي وابن حجر.
وا إلى توثيقه، وهذا هو وخالفهم أحمد ومسلمة وابن حبان والدارقطني وابن خلفون، فذهب

الراجح؛ ألنَّ أبا حاتم معروف بتشدُّده في النقد، فتصنيفه للراوي في رتبة صدوق ال يلزم منه كونه  
، أما الذهبي وابن حجر فالظاهر أنهما لم يقفا على توثيق (2)كذلك، كما تقدم في غير موضع

 منهما. أحمد، فقد ذكره العقيلي في آخر ترجمة الراوي، ولم ينقله أحد
وأما توثيق الدارقطني فقد نقله مغلطاي في تهذيبه، وما أورده الذهبي وال ابن حجر، فلست 

 أدري أغاب عنهما أم ال؟!
أحمد والدارقطني، وأما تشيُّعه فقد تقّدم في كالم صالح كفاألكثرون على توثيقه   وبعد:

 جزرة، ولذا فإن الراجح عندي أنه: ثقة فيه تشيع، والله أعلم.
بفتح -عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري، أبو عبد الرحمن اأَلْذَرمي   س( )د -912

 -ومدها، وفتح الزاي ثم سكونبفتح الهمزة -، أو اآلَزْرمي -الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء
 .(3)الموصلي

 .(5)"(4)ال بأس به، وأَْذرم من قرى عين زربة"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(1)قال أبو حاتم: كان ثقة
 .(8). وقال أيًضا: ال بأس به(7)وقال النسائي: ثقة

                                 
 (.315) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.83، 71انظر مثال: )ص:  2))
 ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 522/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 271/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  3))

 (.38-37/ 1) د.ط، ،تبصير المنتبهر، ابن حجو (. 178/ 1) ،1ط ،توضيح المشتبهابن ناصر الدين، (. و 373/ 1) ،1ط
 (225)، 1طالبلدان، . انظر: اليعقوبي، وهي من نواحي المصيصة ،لشاميةمن الثغور اعين زربه: 4) )
 (.5/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو (. 112/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 5) )
 (.111/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.152) ، د.ط،لمشتملالمعجم اابن عساكر، (. و 271/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 7))
 (.152) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، و (. 18) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 8) )
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 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)ال ابن حجر: ثقةوق
  ذهب النقاد إلى توثيق عبد الله بن محمد الجزري، ولم يخالف في ذلك إال النسائي في

 أحد قوليه، ومسلمة.
أما النسائي فقد ورد عنه توثيقه أيًضا، وهو األقرب ألقوال األئمة اآلخرين، وقد اكتفى 

 ترّجح عنهالقول اآلخر، فإذا  الخطيب والمزي وابن حجر بحكاية ذلك عنه فقط، ولم ينقلوا عنه
التوثيق، فإنه لم يبق أحٌد مخالًفا إال مسلمة، أما سائر النقاد فالكل على توثيقه، وهو الصحيح، 

 فالراوي ثقة كما قالوا.
أبي عمر، أبو حميد المصيصي، مولى بني  عبد الله بن محمد بن تميم بن  )س( -911

 .(3)هاشم
 .(4)"ال بأس به"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5)قال النسائي: ثقة

 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(7)وقال الذهبي: ثقة

 .(8)وقال ابن حجر: ثقة
 عبد الله بن محمد بن تميم، وخالف فيه مسلمة فصّنفه في  ذهب أكثر النقاد إلى توثيق

 رتبة صدوق، وقوله هذا مرجوٌح، والصواب ما ذهب إليه اآلخرون، فهو ثقة كما قالوا.
 .(1)عبد الله بن محمد بن يحيى الطرسوسي، أبو محمد الضعيف  )د س( -991

                                 
 (.311/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.322) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
المقتنى في سرد الذهبي، و  (.52/ 11) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 272) ،1ط ،فتح البابابن منده، انظر:  3))

 (.131/ 2) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، (. و 224/ 1) ،1ط ،الكنى
 (.172/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  4))
 (.53/ 11) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 5) )
 (.317/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.523/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 7) )
 (.322) ،1ط، ب التهذيبتقري ،ابن حجر8) )
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 .(2)"عيفروى عنه النسائي بالثغر وهو ثقة، لكنه يلقَّب بالضَّ "كتاب )الصلة(: في   ال مسلمةق
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)قال أبو حاتم: صدوق
 .(4)وقال النسائي: شيخ صالح ]ثقة[، والضعيف لَقٌب لكثرة عبادته

 .(5)ضعيف إلتقانه وضبطهوذكره ابن حبان في الثقات وقال: إنما قيل له ال
 .(1)وقال الخليلي: ثقة لكنه يلقَّب بالضعيف

 .(7)وقال ابن القيسراني: وكان ثقة
 .(8)وقال الذهبي في سبب تسميته بالضعيف: لكونه كان ضعيًفا في بدنه

 .(2)وقال أيًضا: قيل له: الضعيف؛ يعني من تسمية الشيء بالضد
 .(12)وقال ابن حجر: ثقة

 د إلى توثيق عبد الله بن محمد، وخالف في ذلك أبو حاتم فقال فيه: لقد ذهب النّقا
"صدوق"، والصواب ما ذهب إليه اآلخرون من توثيقه؛ ألّن أبا حاتم أطلق هذه العبارة على كثير من 

 الثقات، ال سّيما ولم يوافقه أحد عليه هنا، بل الجميع على توثيق الراوي.

                                 
المزي، (. و 24) ،1ط ،المؤتلف والمختلفابن القيسراني، (. و 113/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1)) =

 (.525/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 28/ 11) ،1ط ،تهذيب الكمال
 (.187/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.113/ 5) ،1ط، والتعديل الجرحابن أبي حاتم،  3))
(. وما بين المعقوفين ذكره 28/ 11) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 115/ 4) ،2ط، المجتبى من السننالنسائي، 4) )

 المزي والذهبي ومغلطاي وابن حجر، ولم أقف عليه في مطبوع المجتبى.
 (.312/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )

ي بن سعيد المصري: رجالن نبيالن لزمهما لقبان قبيحان: معاوية بن عبد الكريم الّضال، وإنما ضلَّ قال الحافظ أبو محمد عبد الغن
/ 11) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيًفا في جسمه ال في حديثه. 

22.) 
 (.358/ 1) ،1ط ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثالخليلي،  1))
 (.313/ 3) ،1ط ،أطراف الغرائب واألفراد لإلمام الدارقطنيابن القيسراني، 7) )
 (.1111/ 5) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 8) )
 مصدر سابق.لذهبي، ا 2))
 (.322) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
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عديدة في سبب إطالقه عليه، وال خالف بينهم في أنه  أقوالٌ  كرتْ أما لقبه الضعيف: فقد ُذ 
 ، فهو ثقة.يبدوكما   ه في الحديث، وليس وصًفا لد لقبٍ مجرَّ 

ن مسعود بن أمية عبد الله بن معاوية بن موسى بن أبي غليظ نشيط ب  )د ت ق( -999
 .(1)بن خلف الجمحي، أبو جعفر البصري

 .(2)"ثقة روى عنه من أهل بلدنا بقي بن مخلد")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)قال الترمذي: سمعت عباًسا العنبري يقول: اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة
 .(4)لترمذي: رجل صالحوقال ا

 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(1)وقال ابن حجر: ثقة

  اتفق هؤالء النقاد على توثيق عبد الله بن معاوية الجمحي، وإلى ذلك ذهب بقي بناًء على
 شرطه، وكذا مسلمة وابن حبان وابن حجر، كما نّص الترمذي على صالحه في نفسه، فهو ثقة كما قالوا.

بن ناصح، أبو القاسم البغدادي،  -بالتشديد-عبد الرحمن بن محمد ساّلم   )د س( -998
 .(7)ثم الطرسوسي، مولى بني هاشم، وقد ينسب إلى جده

س به، وكان يقول له الرجل حدثني فيقول: طرسوسي ال بأ")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة

                                 
تاريخ الذهبي، و (. 352/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 178/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.1112/ 5)، 1ط ،اإلسالم
 (.32/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 214/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.325/ 5) د.ط، ،الجامع الكبيرالترمذي،  3))
ض النسخ، وقد أورده األلباني في لم أقف على قول الترمذي في مطبوع جامعه بتحقيق شاكر وبشار، وهو ثابت في بع4) )

/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر. وانظر: في أثناء السند (472/ 7) د.ط، ،صحيح وضعيف سنن الترمذي
32.) 

 (.352/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.324) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
الذهبي، (. و 322/ 17) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، . و (282/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  7))

 (.211/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 142/ 1) ،1ط ،الكاشف
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 .(1)"وال حرف. ثم يقال له: حّدثكم فالن؟ فيقول: نعم، حدثنا فالن من ساعته
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال أبو حاتم: شيخ
 .(4). وقال أيًضا: ثقة(3)وقال النسائي: ال بأس به

 .(5)خالفوذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما 
 .(1)وقال الدارقطني: ثقة

 .(7)وقال ابن حجر: ال بأس به
 في  أحكامهم تفاوَتتْ ، إال أّن من حيث العموم لم يختلف النقاد في تعديل هذا الراوي
إلى توثيقه، وصّنفه أبو  -في أحد قوليه-، فذهب ابن حبان والدارقطني والنسائي درجتهتحديد 

 .ولعّل ذلك أولىسلمة وابن حجر في رتبة من دون الثقة، وم -في أحد قوليه-والنسائي حاتم 
وقول أبي حاتم "شيخ" من أدنى مراتب التعديل  ، : "ال بأس به"قوليهأقرب  فإنَّ أما النسائي 

، وهو قريب من قول مسلمة "ال بأس به"، وقريب أيًضا من قول النسائي الراجح (8)كما ذكره ابنه
 .األقرب في حق الراوي، والله أعلما، وهو عنه، وبه قال الحافظ ابن حجر أيضً 

 .(2)عبد الرحمن بن يونس بن محمد الرقي، أبو محمد، السراج -993
 .(12)"ثقة، أنبأ عنه ابن المحاملي وأبو صالح")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة

 ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي 
                                 

 (.221/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))
 (.283/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 (.12) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  3))
 (.112) ، د.ط،المعجم المشتملساكر، ابن ع4) )
 (.383/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  5))
 (.218) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني،  1))
 (.342) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
 (.37/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  8))
تهذيب المزي، (. و 112/ 31) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، و (. 555/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  2))

 (.25/ 18) ،1ط ،الكمال
تهذيب  ،ابن حجر(. و 387) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 252/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 12) )

 (.323/ 1) ،1ط، التهذيب
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 .(1)قال أحمد: ما علمت منه إال خيرًا
 .(2)وقال الدارقطني: ال بأس به

 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف وأخطأ
 .(4)وقال األزدي: ال يصحُّ حديثه

 .(5)وقال الذهبي: صدوق
 .(1)وقال ابن حجر: ال بأس به

 على حديثه بعدم  م األزدي فحكمذهب أكثر النقاد إلى تعديل هذا الراوي، وخالفه
 طعٌن في حديث الراوي. الصحة، وهذا

نفي  مرتبة للحديث المقبول، وال يلزم من ذلكوقد يقال: إنه نفى الصحة التي هي أعلى 
فقوله مقبوٌل، وإن كان أراد بنفي الصحة  مراده كذلك، فإن كان الذي هو أدنى من الصحةالحسن 

 ، فيردُّ.الذين تكّلموا في الراوي لقول سائر النقاد فٌ قوله مخال نفيًّا مطلًقا فإنَّ 
أما تصنيفه من حيث مراتب التعديل: فالذي ذهب إليه الدارقطني والذهبي وابن حجر أنه 

 .من دون الثقة، وأعني بذلك الصدوقفي رتبة 
 فقد جعاله في رتبة الثقة.مسلمة وابن حبان أما 

 صدوق، والله أعلم.إن الراوي وعليه ف ،هما ذهب إليه الدارقطني ومن وافق واألقرب
 .(7)عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البكائي موالهم، أبو األصبغ الحراني  )د س( -993

من أهل من قرية من قرى حرّان تسمى با عبدي، روى عنه ")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 .(8)"بلدنا بقي من مخلد

                                 
 (.323/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )
 مصدر سابق.ابن حجر، 2) )
 (.382/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.323/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر4) )
 (.121/ 2) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي،  5))
 (.353) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
العقيلي، (. و 322/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 12/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  7))

 (.215/ 18) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، و (. 27) ،1ط ،فتح البابابن منده، و (. 22/ 3) ،1ط ،الضعفاء الكبير
 = (.282/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  8))
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال أبو حاتم: صدوق

وقال البخاري: عبد العزيز بن يحيى أبو األصبغ، عن عيسى بن يونس، عن بدر: ال 
 .(2)يتابع

 .(3)وقال أبو داود: ثقة
 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات

 : ال بأس برواياته.(1)وابن الحذاء (5)وقال ابن عدي
 .(7)وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم

  ذهب أكثر النقاد إلى تصنيف أبي األصبغ في رتبة صدوق، وهذا تعديل وإن لم يكن
 أعلى مراتبه، وبه قال أبو حاتم وابن عدي وابن الحذاء وابن حجر.

بها ولم يتابع  ووثّقه بقي وأبو داود وابن حبان، وأشار البخاري إلى أن له مرويات تفّرد
 عليها.

والقول العدل الراجح فيه ما ذهب إليه أبو حاتم ومن وافقه، الذين أثبتوا له أصل الصدق؛ 
 .أوالء هم كالمَ وهذا القول معتضد بكثرة قائليه، أما اللذِّين وثقوه فال يمكن أن يقاوم كالمُ 

                                 
ه عليه، ولذا أدخلته في وهذه الترجمة أيًضا ليس فيها توثيق من مسلمة، غير أنه نقل توثيق بقي الضمني، ولم يُنقل عنه تعقُّب =

 الدراسة.
 (.422/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  1))
 (.22/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر: 2) )
 (.217/ 18) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 3) )
 (.327/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  4))
 (.512/ 1) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 5) )
 (.312/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )

محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب التميمي، أبو عبد الله ابن الحذاء وابن الحذاء: هو 
في  التعريف بمن ذكرف كتاب "وصنَّ  .بالحديث والفقه والتعبير قال ابنه أبو عمر أحمد بن محمد: كان ألبي علمٌ  ،القرطبي

، سير أعالم النبالءو .(275/ 2) ،1ط، تاريخ اإلسالمانظر: الذهبي، . (411"، توفي سنة )الموطأ من الرجال والنساء
 .(444/ 17) ،3ط

 (.352) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
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في أحاديث الراوي،  قعةلواوأما كالم البخاري فهو في موضعه، فيجب التنبُّه لبعض النكارة ا
 صدوق ربما وهم. حيث جمع فيها األقوال فقال:وقد أعجبني جدًّا تلخيص ابن حجر 

 .(1)عبد القدوس بن الحجاج الخوالني، أبو المغيرة الشامي الحمصي  )ع( -995
عبد القدوس بن الحجاج، يكنى أبا الحجاج، ال بأس به، " في كتاب )الصلة(: قال مسلمة
 .(2)"روى عن األوزاعي

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال العجلي: ثقة

 .(4)وقال الدارقطني: ثقة
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(1)وقال الذهبي: ثقة
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة

  ثيقه، وقد أخرج له الجماعة، فهو ثقة كما قالوا، وال عبرة بقول اتَّفق هؤالء النقاد على تو
 مسلمة فيه.

عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب،   )خ ت س ق( -992
 .(8)المعولي البصري العطارأبو بكر الحبحابي 
 .(2)"ال بأس به")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
                                 

 ،الثقاتحبان، ابن و (. 128/ 1) ،2ط ،المعرفة والتاريخالفسوي، (. و 714/ 2) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر:  1))
 (.242/ 2) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، (. و 482/ 2) ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، و (. 412/ 8) ،1ط

 (.281/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.122/ 2) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، 3) )
 (.224-223) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني، 4) )
 (.412/ 8) ،1ط ،الثقاتبن حبان، ا5) )
 (.112/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.312) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
والباجي، (. 132) ،1ط ،فتح البابابن منده، (. و 231/ 1) ،1ط ،ذكر أسماء التابعين ومن بعدهمالدارقطني، انظر:  8))

 (.482/ 2) ،1ط ،لهداية واإلرشاداالكالباذي، و (. 215/ 2) ،1ط ،التعديل والتجريح
 (.8/287، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
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 .(1)قال أبو حاتم: صدوق
 .(2)وقال النسائي: ثقة

 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب
 .(4)وقال الدارقطني: ثقة

 .(5)وقال الذهبي: كان ثقة
 .(1): صدوقوقال ابن حجر

  ،اختلف النقاد في تحديد رتبة عبد القدوس، بعد اتفاقهم على تعديله من حيث الجملة
فذهب أبو حاتم ومسلمة وابن حجر إلى تصنيفه في رتبة الصدوق، وخالفهم النسائي وابن حبان 

 والدارقطني والذهبي، فذهبوا إلى توثيقه.
وإن كان  لكنَّ أبا حاتمبه فحسب،  والذي يترّجح في نظري توثيقه، وليس لكثرة من قال

ممن عرف الراوي جيًدا ألخذه عنه، إال أنه متشّدد في النقد، فكثيرًا ما يطلق لفظة "صدوق" على 
 ُعد هناك أحدٌ الثقة كما تقّدم في غير موضع، وال يبُعد أن يكون هذا من ذاك القبيل، وحينئٍذ لم يَـ 

القوم، كما أنَّ ابن  أولئك هما كالمَ وال يقاوِّم كالمُ ن رتبة الثقة إال مسلمة، وابن حجر، عيحطّه 
 أميل إليهالدارقطني في ترجمة الراوي، وال نقله مغلطاي وال المزي، وعليه فالذي  قولحجر لم ينقل 

 ما أشار إليه ابن حبان، والله أعلم. مع التنبيه على إغرابه، وهو، قال الذهبيكما   الراوي توثيق
عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم   )ق( -997

ي ، أبو قالبة الضرير الحافظ، وكان يكنى أبا محمد -بفتح الراء وتخفيف القاف ثم معجمة-الرَّقَاشِّ
 .(7)البة. وقيل: أبو قالبة لقبأيًضا فغلب عليه أبو ق

كان راوية للحديث متقًنا ثقة، يحفظ حديث شعبة كما "كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

                                 
 (.57/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  1))
 (.175) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 2) )
 (.412/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.243) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني، 4) )
 (.111/ 1) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 5) )
 (.312) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
ابن أبي يعلى، و (. 254) ،2ط ،السابق والالحق ،الخطيب(. و 312/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  7))

 (.178/ 2) ،1ط، المقصد األرشد ابن مفلح،(. و 211/ 1) د.ط، ،طبقات الحنابلة
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 .(1)"يحفظ السورة من القرآن
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

قــال أبــو عبيــد اآلجــري: ســمعت أبــا داود ذكــر أبــا قالبــة، فقــال: رجــل صــدوق، أمــين مــأمون،  
 .(2)عنه بالبصرة كتبت

 .(3)وقال أبو جعفر الطبري: ما رأيت أحفظ من أبي قالبة
 .(4)وقال ابن خزيمة: حدثنا أبو قالبة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد

سمعت ابن األعرابي يقول: كان أبو قالبة يملي حديث شعبة على "وقال مسلمة بن قاسم: 
ملي عليهم حديث شعبة على الشيوخ، وما رأيت أحفظ األبواب من حفظه، ويأتي قوٌم آخرون في

ا، وكان إذا قال أبنا أو ل من حديثه شيئً منه وكان من الثقات، وكان قد حدَّث بسامراء وبغداد فما بدَّ 
 .(5)"حدثنا أو عن لم يحل عن ذلك

 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يحفظ أكثر حديثه
كان مجاب الدعوة، صدوٌق كثير الخطأ في األسانيد والمتون،   وقال الدارقطني: قيل لنا: إنه

ال يحتج بما ينفرد به، بلغني عن شيخنا أبي القاسم بن منيع أنه قال: عندي عن أبي قالبة عشرة 
أجزاء، ما منها حديث سلم منه إما في اإلسناد أو في المتن كأنه يحدث من حفظه، فكثرت 

 .(7)األوهام منه
ن من أهل البصرة، فانتقل عنها وسكن بغداد، وحّدث بها إلى حين وقال الخطيب: وكا

 .(8)وفاته، وكان مذكورا بالصالح والخير، وكان سمج الوجه

                                 
 (.421/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 343/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.177/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
 مصدر سابق.الخطيب،  3))
 مصدر سابق.الخطيب، 4) )
 (.343/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 5) )
 (.321/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.131) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني،  7))
 (.177/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب8) )

ابن دريد، (. وانظر: 322/ 1) ،4ط ،تاج اللغة الصحاحالجوهري، سماجة: قُبح، فهو سمج".  -بالضم-و"سُمج الشيء 
 (.475/ 1) ،1ط ،جمهرة اللغة
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وقال ابن الجوزي: وكان صدوقًا من أهل الخير، وكان يصلي كل يوم أربع مائة ركعة، وحّدث 
 .(1)من حفظه بستين ألف حديث، فوقع في بعضها الخطأ

 .(2)صدوق يخطئوقال الذهبي: 
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد

  يؤخذ مما سلف أن أبا قالبة الرقاشي كان حافظًا ألكثر أحاديثه، وأنّه تمّيز في حفظه
ألحاديث شعبة، كما أنّه اشتهر بكثرة الصالة، فال خالف في صالحه في نفسه، إال أّن تصنيفه في 

 أمًرا متَفًقا عليه بين أهل العلم.مراتب التعديل لم يكن 
فذهب ابن األعرابي ومسلمة وابن حبان إلى توثيقه، وخالفهم أبو داود والدارقطني وابن 
الجوزي والذهبي وابن حجر فذهبوا إلى تصنيفه في رتبة صدوق، والذي يترّجح في نظري هو القول 

فحسب، بل إن من وثّقوه كان  األخير؛ فهو الذي مال إليه أكثر النقاد ورّجحوه، وليس ذلك 
كالمهم مجماًل فيه، أما بعض من صّنفه في رتبة صدوق كان كالمه مفّسًرا، كالدارقطني الذي 

 وصفه بكثرة الخطأ في األسانيد والمتون، وعّلل كالمه بما حكاه عن ابن منيع.
وجه من أما اختالطه فيستفاد ذلك من كالم ابن خزيمة، فقد أثبت أن الراوي اختلط بعد خر 

 الحافظ ابن حجر، والله أعلم. قال، فالخالصة فيه ما (4)كر في كتب المختلطينبغداد، ولذا ُذ 
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري، أبو   )م ت س ق( -992

 .(5)صريعبيدة الب
 .(1)"بصري ال بأس به، يكنى أبا عبيد"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 .(7)قال مغلطاي: كذا ذكره بغير هاء، والنسخة ال بأس بها
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

                                 
 (. 277/ 12) ،1ط ،تظمالمنابن الجوزي،  1))
 (.112/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 2) )
 (.315) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر3) )
 (.222) ،1ط ،االغتبا  بمن رمي من الرواة باالختال سبط ابن العجمي، (. و 77) ،1ط ،المختلطينالعالئي، انظر:  4))
المزي، و (. 448/ 1) ،1ط ،رجال صحيح مسلمه، ابن منجوي(. و 522/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر:  5))

 (.484/ 18) ،1ط ،تهذيب الكمال
 (.372/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 مصدر سابق.مغلطاي،  7))
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 .(1)قال أبو حاتم: صدوق
 .(2)وقال النسائي: ال بأس به

 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(4)ي: ثقةوقال الذهب

 .(5)وقال ابن حجر: صدوق
 .(1)وقال العيني: صدوق

  هذا الراوي وثّقه ابن حبان والذهبي، أما بقية النقاد فقد صنَّفوه في رتبة "صدوق"، وإلى
هذا ذهب أبو حاتم والنسائي ومسلمة وابن حجر والعيني، وهو القول الراجح فيه بال ريٍب؛ ألّن 

في الرجال بكالم ابن حبان الذي خف شرطه في باب التوثيق، أما هؤالء النقاد ال يقارن كالمهم 
 الذهبي فلعل مستنده في هذا التوثيق هو ابن حبان.

 والقول الصحيح ما ذهب إليه األكثرون، فهو صدوق ال غير.
عبد الوهاب بن عبد الحكم، ويقال: بن الحكم بن نافع الوراق، أبو  )د ت س( -991

 .(7)الحسن الوراق، ويقال: الخرّاز، البغدادي نسائي األصل
عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الحكم الوراق ثقة ")الصلة(:  كتابفي   قال مسلمة

 .(8)يل"نب
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

. وقال أيًضا: إني ألدعو الله (2)ل أحمد: عبد الوهاب الوراق رجل صالح، مثله يوفق إلصابة الحققا

                                 
 (.71/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.177) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 2) )
 (.411/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  3))
 (.173/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  4))
 (.317) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
 (.522/ 3) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، 1) )
ابن الجوزي، (. و 222/ 1) د.ط، ،طبقات الحنابلةابن أبي يعلى، و (. 283/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  7))

 (.28) ،1ط ،المعين في طبقات المحدثينبي، الذهو (. 52/ 12) ،1ط ،المنتظم
 (.374/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 8) )
 (.283/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
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 .(2)ومن يقوى على ما يقوى عليه عبد الوهاب؟ أيًضا: وقال .(1)له
 .(3)وقال النسائي: ثقة

 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(5)وقال الدارقطني: ثقة

 .(1)ن من الصالحين العقالءوقال أبو الحسين ابن المنادي: كا
 .(7)وقال الخطيب: وكان ثقة صالحا، ورعا زاهدا

 .(8)وقال ابن الجوزي: وكان ثقة ورعا زاهدا
 .(2)وقال الذهبي: ثقة صالح متأله كبير القدر

 .(12)وقال ابن حجر: ثقة
 ،نال عبد الوهاب ثناًء عطرًا عند أئمة النقد، وفي مقّدمة هؤالء اإلمام أحمد بن حنبل 

وكان من أعرف الناس به، فقد كان عبد الوهاب من أصحابه الذين سمعوا منه، كما ذكره ابن أبي 
، كما ذكروه بالصالح والعقل والورع والزهد، ولم ُيخالف فيه أحٌد، (11)يعلى في )طبقات الحنابلة(

 بل وثَّقوه عن آخرهم، فهو ثقة بال ريٍب.
 .(12)عبدة بن عبد الرحيم بن حسان المروزي، أبو سعيد، نزيل دمشق  )بخ س( -981

 .(1)"مروزي ثقة، أنبا عنه ابن زبان"اب )الصلة(: في كت قال مسلمة
                                 

 مصدر سابق.الخطيب،  1))
 مصدر سابق.الخطيب،  2))
 (.177) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 3) )
 (.411/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  4))
 (.283/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، لخطيبا5) )
 .مصدر سابقالخطيب،  1))
 مصدر سابق.، المصدر7) )
 (.52/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، 8) )
 (.174/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 2) )
 (.318) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 12))
 (.222/ 1) د.ط، ،طبقات الحنابلةابن أبي يعلى، انظر:  11))
ابن الجوزي، (. و 377) ،1ط ،فتح البابابن منده، (. و 132/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، : انظر 12))

 (.111/ 1) د.ط، ،تبصير المنتبهر، ابن حجو (. 177/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 321/ 12) ،1ط ،المنتظم
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(2)قال أبو حاتم: صدوق

 .(3)صالح وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: شيخ
 .(4)وقال أبو داود: ال أحدِّث عنه

 .(1). وقال في موضع آخر: صدوق ال بأس به(5)وقال النسائي: ثقة
 .(7)وذكره ابن حبان في كتاب )الثقات(

 .(8)وقال ابن حجر: صدوق
  ،تبّين مما سبق أن النقاد على مذهبين في تصنيف عبدة، فوثّقه مسلمة وابن حبان

الله بن أحمد وابن حجر في رتبة صدوق، واختلف فيه قوال النسائي، والراجح وصّنفه أبو حاتم وعبد 
 وهذا القول أقرب في الحكم على الراوي. عنه ما وافق فيه أبا حاتم وغيره،

وأما  ،الثقات، دون التنصيص عليه بشيءٍ كتاب اكتفى بمجرد ذكره في   فقدأما ابن حبان 
 كما قالوا.  صدوق فالراوي مسلمة فال يقاوم كالمه كالم هؤالء، وعليه

وأما امتناع أبي داود عن التحديث عنه فإنه لم يذكر السبب في ذلك، وعليه فال يمكن 
 .عيَّنتأويله بأمٍر م
 !(2)ه الله"حَ أورد ابن كثير في )البداية( ترجمة عبدة بن عبد الرحيم فقال: "قبَّ  :تنبيهٌ 

ترجمة عبدة قصة شاب خرج معهم  والسبب في ذلك: أن ابن عساكر وابن الجوزي ذكرا في
وا بحصن فنظر إلى امرأة من اًما، فمرُّ اًما قوَّ في سرية إلى أرض الروم، وكان أقرأهم وأفقههم، وكان صوَّ 

النصارى فعشقها، فدخل عليها في الحصن، فأصاب أصحابه غمٌّ شديد، ثم عادوا في سرية أخرى 
                                 

 (.321/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) ) =
 (.22/ 1) ،1ط، جرح والتعديلالابن أبي حاتم، 2) )
 (.541/ 18) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 3) )
 مصدر سابق.المزي،  4))
 (.172) ، د.ط،المعجم المشتملبن عساكر، ا 5))
 (.13) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  1))
 (.431/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  7))
 (.312) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
 (.74/ 11) ،1ط ،البداية والنهايةبن كثير، ا2) )
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ك وصلواتك وصيامك؟ قال: اعلموا أني نسيت فرأوه، فقالوا له: يا فالن ما فعلت قراءتك وعلم
 .(1)ژٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹژ القرآن كله، ما أذكر منه إال هذه اآلية: 

فكأّن ابن كثير  والصحيح: أن هذا الشاب ليس عبدة، وإنما كان عبدة راويًا لهذه القصة،
 .واسعةً  بدة فقال فيه تلك المقولة، رحمهما الله رحمةً عَ ل ةأّن القصة منسوب ظنَّ 

عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري موالهم، أبو قدامة  )خ م س( -989
 .(2)رخسي، نزيل نيسابورالس

 .(3)"ثقة مأمون"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال أبو حاتم: كان من الثقات
 .(5)وقال أبو داود: ثقة

 .(1)وقال النسائي: ثقة مأمون قلَّ من كتبنا عنه مثله
 .(7)ابور أثبت من أبي قدامة وال أتقى منهوقال إبراهيم بن أبي طالب: ما قدم علينا بنيس

 .(8)وقال الحاكم: أحد أئمة الحديث، متفق على إمامته وحفظه وإتقانه
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: هو الذي أظهر السنة بسرخس ودعا الناس إليها

 .(12)وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته
                                 

 .3سورة الحجر، اآلية:  1))
 ملخًصا.أوردته ( 322/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 378/ 37) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، انظر: 

الكالباذي، . و (317/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 383/ 5) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  2))
 ،التعديل والتجريحالباجي، (. و 11/ 2) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، (. و 414/ 1) ،1ط ،الهداية واإلرشاد

 (.823/ 2) ،1ط
 (.17/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 24/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 3) )
 (.317/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.52/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 5) )
 (.11) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 1) )
 (.52/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 7) )
 (.17/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر8) )
 (.421/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  2))
 .االستذكاروال في  التمهيدفي  (. ولم أقف عليه17/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر12) )
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 .(1)وقال ابن حجر: ثقة مأمون سني
  أجمع النقاد على توثيق أبي قدامة اليشكري كما قال ابن عبد البر، فال مزيد على ذلك.لقد 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي موالهم، أبو سعيد القواريري،   )خ م د س( -988
 .(2)بصري نزيل بغداد

 .(3)"ثقة")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال ابن سعد: كان كثير الحديث ثقة
 .(5)وقال ابن معين: ثقة
 .(1)وقال العجلي: ثقة
 .(7)وقال النسائي: ثقة

 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة ثبت

  النقاد إلى توثيق عبيد الله القواريري، فهو ثقة كما قالوا.ذهب جميع هؤالء 
 .(12)عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، أبو قديد وأخو أحمد  )س( -983

                                 
 (.371) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
التعديل الباجي، (. و 311/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، و (. 251/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  2))

/ 1) ،1ط ،لتاريخالكامل في اابن الجزري، (. و 231/ 11) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. 821/ 2) ،1ط ،والتجريح
 (.132/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 514/ 2) د.ط، ،تاريخ إربلابن المستوفي، (. و 128

 (.55/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  3))
 (.251/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 4) )
 (.187، 121) د.ط، ،تاريخ ابن معين )رواية الدارمي(ابن معين،  5))
 (.25/ 12) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 مصدر سابق.الخطيب، 7) )
 (.425/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
 (.373) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
الذهبي، (. و 142/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، و (. 331/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  12))

 (.22/ 2) ،1ط ،تذكرة الحفاظالذهبي، (. و 181/ 1) ،1ط ،الكاشف
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 .(1)"نسائي ثقة"اب )الصلة(: في كت قال مسلمة
 ي الراوي ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد ف
 .(2)قال أبو حاتم: صالح

 .(3)وقال النسائي: ثقة مأمون
 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(5)وقال ابن حجر: ثقة ثبت

  ذهب أكثر النقاد إلى توثيق أبي قديد، وصنَّفه أبو حاتم حسب ما في مطبوع )الجرح
المزي وابن حجر، فعندهما أنه قال: والتعديل( فجعله في رتبة صدوق، وهذا خالف ما حكاه عنه 

"صالح" بدل "صدوق"!، والكلمتان مختلفتان من حيث المعنى والمراد في الجرح والتعديل، 
فالصدوق كلمة تطلق على الراوي الذي دون الثقة، وهي تشمل جانب العدالة والضبط مًعا، أما  

لديانة، وإذا أرادوا بها صالح كلمة: "صالح" مجردًة فإنهم يعنون بها صالح الراوي في من حيث ا
 حديثه قّيدوه بقولهم: "صالح الحديث".

قال ابن حجر: "من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصالحية في الحديث قيَّدوا ذلك، 
 .(1)فقالوا: صالح الحديث، فإذا أطلقوا الصالح، فإنما يريدون له في الديانة، والله أعلم"

ح شيًئا عن أبي حاتم، ولكن أقول: إْن صحَّ عنه وعلى كلِّّ حال فلسُت بهذا ال صدد أرجِّّ
وصف الراوي بالصالح، فال خالف بين قوله وقول األئمة اآلخرين؛ ألن كالمهم يعم العدالة والضبط 
مًعا، وكالم أبي حاتم ينصبُّ في جانب العدالة فقط، وإن صحَّ أنه وصفه بالصدوق فإّن النسائي 

كلهم وثَّقوه، وال يعدو أْن ينتج من تشدُّده في النقد، فكثيٌر من الرواة   ومسلمة وابن حبان وابن حجر
الثقات أطلق عليهم لفظة "صدوق"، فيكون هذا الراوي واحًدا من أولئك، وعلى هذا فالراجح أّن أبا 

 قديد ثقة، كما قاله جمهور النقاد.
                                 

 (.52/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.44/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 141/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، هكذا نقله المزي وابن حجر. انظر: 2) )

 ق" بدل "صالح".( ففيه: "صدو 331/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، أما في مطبوع 
 (.11) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 3) )
 (.427/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.373) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.252/ 1) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، (. وانظر: 182/ 2) ،1ط ،النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجر1) )
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 .(1)بن أبي إياس العسقالني عبيد بن آدم  )س( -983
 .(2)"صادق، أنبا عنه ابن حجر"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال أبو حاتم: صدوق

 .(4)وقال النسائي: صدوق
 .(5)وقال ابن حجر: عبيد ابن آدم بن أبي إياس العسقالني صدوق

 ا الراوي في رتبة "صدوق"، فهو كذلك.ذهب جميع النقاد إلى تصنيف هذ 
 .(1)عبيد بن يعيش المحاملي، أبو محمد الكوفي العطار  )ي م س( -985

 .(7)"كوفي ثقة")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(8)قال ابن سعد: كان ثقة
 .(12). وقال أيًضا: ثقة(2)وقال ابن معين: صدوق
 .(11)وقال أبو حاتم: صدوق
 .(12)وقال أبو داود: ثقة ثقة

                                 
 ،ابن حجر(. و 183/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 422/ 5) ،1ط، جرح والتعديلالابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.58/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب
 (.72/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.422/ 5) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.22) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 4) )
 (.371) ،1ط، يب التهذيبتقر  ،ابن حجر5) )
الكنى مسلم، (. و 5/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 8/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  1))

 (.242/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 747/ 2) ،1ط ،واألسماء
 (.127/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 7) )
 (.377/ 1) ،1ط ،لكبرىالطبقات اابن سعد،  8))
 (.1/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 181) د.ط، ،تاريخ ابن معين )رواية الدارمي(ابن معين،  2))
 (.452) ،1ط ،بن معينسؤاالت ابن الجنيد الابن معين،  12))
 مصدر سابق.بن معي، ا 11))
 (. 33/ 5) ،1ط ،التعديلسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح و أبو داود،  12))
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 .(1)وقال ابن قانع: صالح
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ

 .(3)وقال ابن حجر: ثقة
 ة وابن ذهب أكثر النقاد إلى توثيق عبيد بن يعيش، وهو قول ابن سعد وأبي داود ومسلم

حبان وابن حجر، وخالفهم أبو حاتم وابن قانع فصنفاه في رتبة من دون الثقة وهو الصدوق، 
واختلف فيه قوال ابن معين، فمرة وثّقه ومرة قال: صدوق، والقول األقرب إلى أقوال األئمة اآلخرين 

 سيما المعتدلين منهم هو توثيقه، فيرجَّح عنه ذلك دون غيره.
ومغلطاي وابن حجر لم ينقلوا عن ابن معين توثيق هذا الراوي، مع أن  والغريب أنَّ المزي

 ذلك ورد في سؤاالت ابن الجنيد عنه.
ولهذا أقول: إن الذي عليه جمهور النقاد هو توثيق هذا الراوي، بل إن أبا داود أّكد التوثيق 

ٌح؛ لما ُعلم من منهج أبي وكّرره، وهذا من أرفع أنواع التعديل، أما أبو حاتم وابن قانع فقولهما مرجو 
 حاتم من تشدُّده في النقد، وأما ابن قانع فال يقارن كالمه كالم هؤالء األعالم، فالراوي ثقة.

بفتح الياء المنقوطة بنقطتين، وسكون -عتبة بن عبد الله بن عتبة الَيْحَمدِّي  )س( -982
الله  األزدي، ويقال: األسدي، أبو عبد -مهملة، وفتح الميم، وكسر الدال المهملةالحاء ال
 .(4)المروزي

 .(5)"مروزي ثقة"قال مسلمة في كتاب )الصلة(: 
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(7). وقال في موضع آخر: ال بأس به(1)قال النسائي: ثقة

                                 
 (.72/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 127/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.431/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 (.378) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر3) )
المزي، (. و 428/ 3) د.ط، ،ألنساباللُّباب في تهذيب اابن األثير، (. و 528/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  4))

 (.532/ 11) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، و (. 311/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمال
 (.125/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 5) )
 (.184) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 1) )
 مصدر سابق.ابن عساكر،  7))
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 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)ل الذهبي: الثقةوقا

 .(3)وقال ابن حجر: صدوق
  اختلف أقوال العلماء في تصنيف هذا الراوي، فذهب مسلمة وابن حبان والذهبي إلى

توثيقه، وذهب ابن حجر إلى تصنيفه في رتبة "صدوق"، واختلف فيه قوال النسائي بين هذا وذاك، 
، كما هو ظاهر من قول مسلمة وابن حبان، وأقرب قوليه ألقوال غيره ال سيما المتقدمين منهم توثيقه

 ولعلَّ هذا أقرب األقوال في حق الراوي، ولذا لم يتوان الذهبي في توثيقه، فهو ثقة كما قالوا.
، -بضم المعجمة وتشديد الراء بعدها زاي-محمد بن ُخرَّزاذ عثمان بن عبد الله بن  )س( -987

 .(4)أبو عمرو البصري، وقد يُنسب إلى جد أبيه أبي أحمد الحافظ، نزيل أنطاكية، أصله من طبرستان
 .(5)"كان ثقة حافظا"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال النسائي: ثقة

 .(7)ال أيًضا: حافظوق
وقال ابن أبي حاتم: كان رفيق أبي في كتابة الحديث في بعض بلدان الجزيرة والشام، وهو 

 .(8)صدوق أدركته ولم أسمع منه
 .(2)وقال محمد بن محمويه األهوازي: أحفظ من رأيت عثمان بن خرزاذ

 .(12)وقال أبو عبد الله بن منده: كان أحد الحفاظ
                                 

 (.528/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.532/ 11) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، 2) )
 (.381) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 3))
(. 421/ 38) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، (. و 321/ 2) ،1ط ،موضح أوهام الجمع والتفريق ،الخطيبانظر:  4))

 (.521/ 1) ط،د. ،غاية النهايةابن الجزري، (. و 28) ،1ط ،المعين في طبقات المحدثينالذهبي، و 
 (.113/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 5) )
 (.185) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 1) )
 (.132/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيبذكره ابن حجر في  7))
 (.142/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  8))
 (.424/ 38) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، 2) )
 مصدر سابق. ابن عساكر،12) )
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 .(1)الله: ثقة مأمون وقال الحاكم أبو عبد
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(3)وقال الذهبي: أحد أركان الحديث
 .(4)وقال ابن حجر: ثقة

  ،هذا الراوي موصوف بالحفظ، كما جاء في أقوالهم، وقد اختلفت عباراتهم في تصنيفه
ر، وخالفهم فذهب األكثرون إلى توثيقه، وهو قول النسائي ومسلمة وابن حبان والحاكم وابن حج

 ابن أبي حاتم فقال فيه: صدوق.
وابن أبي حاتم وإن كان ممن أدركه فقد صرّح بأنه لم يسمع منه، أما النسائي فقد سمع منه، 
فهو أعرف بحديثه من ابن أبي حاتم، وكالمه فيه مقّدم على كالم من لم يسمع منه، ال سّيما وسائر 

 بن عبد الله ثقة حافظ. النقاد وافقوه على توثيقه، فالراجح أن عثمان
 .(5)َعَرفة أبو علي بن موسى، ابن أخي شرف -982

كان مؤذنًا بجامع مصر، وتوفي ليلة االثنين لعشر لياٍل "قال مسلمة بن قاسم في كتاب )الصلة(: 
 .(1)"وثمانين سنة، وكان رجاًل صالًحا خلون من ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وهو ابن ثالثٍ 

  لم أقف على ذكر هذا الراوي إال عند ابن قطلوبغا، وقد نقل فيه هذا القول عن الحافظ
 ، وإال بقي الراوي في حّيز الجهالة.ما قالهليه إ مصيرمسلمة، فال

 .(7)الرقي، أبو الحسن السَّوَّاق -بالجيم-حمد بن سريج علي بن أ -981
 .(8)"أخبرنا عنه ابن األعرابي، بغدادي ثقة"قال مسلمة بن قاسم في كتاب )الصلة(: 

                                 
 مصدر سابق.بن عساكر، ا 1))
 (.455/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 (.424/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، 3) )
 (.385) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر4) )
 (.122/ 7) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا،  5))
 مصدر سابق.ابن قطلوبغا،  1))
 ،األنسابالسمعاني، (. و 128) د.ط،، شرف أصحاب الحديثو(. 212/ 13) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  7))

 (.185/ 7) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، (. و 287/ 7) ،1ط
 (.185/ 7) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، 8) )
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال الخطيب: وما علمت من حاله إال خيرًا

 ي الحسن الرقي، وأثنى عليه بما تقّدم، ذكر الخطيب جملة من الثقات الذين رووا عن أب
إال أّن كالمه نال جانب عدالته، وقد وثّقه الحافظ مسلمة، ولم أقف على كالم غيرهما، فالقول فيه 

 ما ذهبا إليه، والله أعلم.
 .(2)نميري النيسابوري، نزيل بغدادعصمة بن الفضل، أبو الفضل ال  )س ق( -931

 .(3)"ال بأس به"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال أبو حاتم: صدوق
 .(5): ثقةالنسائيوقال 
 .(1): "ذكر ابن عبد البر في )تاريخ قرطبة( أنَّ بقي بن مخلد روى عنهمغلطايقال 

 .(7)الثقاتحبان في  ابنوذكره 
 .(8): ثقةالذهبيوقال 

 .(2)وقال ابن حجر: ثقة
  ذهب أكثر النقاد إلى توثيق عصمة بن الفضل، وبه قال النسائي ومسلمة وابن حبان

، والذهبي وابن حجر، وخالفهم أبو حاتم فقال فيه: صدوق، وال -بناًء على شرطه في الرواية-وبقي 
د الرواة، وهو التشدُّد، فكثيرًا ما يطلق هذه اللفظة على يُعلَّل ذلك إال بما ُعلم من منهجه في نق

                                 
 (.212/ 13) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 1))
 ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو (. 28) د.ط، ،تلخيص تاريخ نيسابورمحمد بن عبد الله النيسابوري،  الحاكم،انظر:  2))

 (.14/ 22) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 227/ 14)
 (.242/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 3) )
 (.21/ 7) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  4))
 (.73) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 5) )
 (.242/ 2) ،1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.522/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  7))
 (.21/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 8) )
 (.321) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))



 

176 
 

، والصحيح أن عصمة بن الفضل ثقة كما قاله (1)الثقات كما مّر في غير موضع من هذا البحث
 األكثرون.

بالغين -علي بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن بن الغضوبة  )س( -939
 .(2)، أبو الحسن الموصلي الطائي-المعجمة

 .(3)"طائي ثقة، حدثنا عنه غير واحد"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال أبو حاتم: صدوق
 .(5)وقال النسائي: صالح

 .(1)ابن أبي حاتم: كتبُت عنه مع أبي، وهو صدوق وقال
 .(7)وقال الدارقطني: ثقة

 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا

 .(12)وقال ابن الجوزي: كان صدوقا ثقة
 .(11)وقال ابن حجر: صدوق فاضل

 ه قال مسلمة تبّين من خالل هذه النقول أن أكثر األئمة على توثيق علي بن حرب، وب
وابن حبان والدارقطني والخطيب وابن الجوزي، وخالفهم أبو حاتم وابنه وابن حجر، فصّنفوه في رتبة 

                                 
 (.83، 71، 71انظر مثال: )ص:  1))
 ،1ط ،تاريخ بغداد(. و1151/ 3) ،1ط ،المتفق والمفترقالخطيب، و (. 234) ،1ط ،فتح البابابن منده، ظر: ان 2))

 (.37/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 222/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، و (. 313/ 13)
 .(221/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو (. 222/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  3))
 (.183/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.313/ 13) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب5) )
 (.183/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  1))
 (.218، 222) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني، 7) )
 (.471/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
 (.1151/ 3) ،1ط ،قالمتفق والمفتر الخطيب، 2) )
 (.221/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، 12) )
 (.322) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 11))
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"صدوق"، وال شكَّ أنَّ للكثرة قوة في باب الترجيح، لكن ثمة أمرًا آخر ليس دونه في القوة؛ وهو  
نَّ اإلنسان أدرى بشيخه من كون اإلمام الناقد من تالميذ الشيخ الذي تكّلم فيه، فمن المعلوم أ

غيره؛ لمالزمته له، وخبرته وممارسته لحديثه، وقد ثبت أن أبا حاتم وابنه كتبا عن هذا الراوي، ثم 
تواطآ فيه على قول واحد وهو: "صدوق"، فهذا القول له وجٌه قوي من هذا االعتبار، ولذا لم 

دة في الراوي، ولذا فإن المترّجح في نظري يتجاوزه ابن حجر، ورّجحه على سائر األقوال الكثيرة الوار 
 أنه كذلك، فهو صدوق فاضل، والله أعلم.

وأما قول النسائي الذي ثبت سماعه من هذا الراوي، فإنه يشمل جانب العدالة والديانة 
 .(1)فقط، وال يدخل فيه جانب الضبط، كما تقدم تقرير ذلك في كالم أهل العلم

بن عبد الرحمن بن عطاء بن هالل بن  -بمعجمتين-علي بن خشرم  )م ت س( -938
 .(2)الله، أبو الحسن المروزي، ابن عم بشر الحافي، وقيل: ابن أخته ماهان بن عبد

 .(3)"مروزي ثقة")الصلة(: في كتاب  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال النسائي: ثقة
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(1)وقال ابن حجر: ثقة
 فهو كذلك.(7)ذهبوا جميًعا إلى توثيقه ، 

علي بن سهل بن قادم، ويقال: ابن موسى الحرشي، أبو الحسن الرملي  )د سي( -933

                                 
 (.118انظر مثاًل: )ص:  1))
 ،يخ إربلتار ابن المستوفي، (. و 231/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، و (. 184/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  2))

 .(552/ 11) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 54/ 2) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، و  (.451/ 2)د.ط، 
 (. 457) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 315/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 3) )
 (.52) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 4) )
 (.471/ 8) ،1ط ،تالثقاابن حبان، 5) )
 (.421) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
 (.542-451/ 2)د.ط،  ،تاريخ إربلابن المستوفي، لما ذكره المبارك بن أحمد اللخمي قال: وثقه أهل الحديث.  7))
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 .(1)نسائي األصل، أخو موسى
علي بن سهل بن المغيرة النسوي، كان وراق عفان بن مسلم "في كتاب )الصلة( لمسلمة: 

من خراسان، نزل الرملة فمات بها سنة إحدى وستين ومائتين، وكان ثقة صدوقا، وقيل: إنه مات 
 .(2)"ى وسبعين ومائتينسنة إحد

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال أبو حاتم: صدوق

 .(4)وقال النسائي: ثقة
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(1)وقال الحاكم: كان محدث أهل الرملة وحافظهم
 .(7)وقال ابن حجر: صدوق

 ّدثا، وقد اختلف النقاد في تبين من النصوص السابقة أن علي بن سهل كان حافظًا ومح
 تصنيف رتبته، فذهب أبو حاتم وابن حجر إلى جعله في رتبة صدوق، ووثّقه النسائي ومسلمة وابن حبان.

والملحوظ أن كالًّ من أبي حاتم والنسائي قد رويا عنه، فلكلٍّ منهما معرفة بحديث الراوي، 
ون هذا ناتًجا من ذلك، فإذا كان كذلك د أن يكبعُ يوقد اشتهر أبو حاتم بتشدُّده في النقد، وال 

فاألولى عدم االعتماد على كالمه كليًّا، بل يُنظر إلى سائر النقاد، ومسلمة وابن حبان قد وافقا 
النسائي على توثيق الراوي، فالذي يظهر في حقه أْن ال ُيحّط عن تلك الرتبة، فهو ثقة إن شاء الله 

 تعالى.
علي بن سهل بن المغيرة البزار، أبو الحسن البغدادي المعروف بالعفاني، نسائي  -933

                                 
 ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 322) ،1ط ،غنية الملتمسالخطيب، و (. 475/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))

 (.241/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 42/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 454/ 22)
 (.328/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.182/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.123) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  4))
 (.475/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.322/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.422) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
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 .(1)األصل، روى عن عفان وأكثر عنه حتى نسب إليه
بن سهل بن المغيرة النسوي، كان وراق علي "قال مسلمة بن قاسم في كتاب )الصلة(: 

 .(3)"، وكان ثقًة صدوقًا11فمات بها سنة  (2)عفان بن مسلم، أصله من خراسان، نزل الرملة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال أبو حاتم: كتبنا بعض حديثه، ولم يقض لنا السماع منه، وهو صدوق
 .(5)وقال الدارقطني: كان ثقة

 .(1)ذكره ابن حبان في الثقاتو 
 .(7)وقال ابن الجوزي: وكان صدوقًا

 .(8)وقال ابن حجر: ثقة
  حكم أبو حاتم وابن الجوزي على هذا الراوي بأنه صدوق، وخالفهم الدارقطني ومسلمة

 وابن حبان وابن حجر، فذهبوا إلى توثيقه.
، وهذا واحد (2)مة على الثقاتوالراجح القول األخير؛ ألن أبا حاتم كثيرًا ما يطلق هذه الكل

                                 
طبقات ابن أبي يعلى، و (. 323) ،1ط ،غنية الملتمسالخطيب، (. و 182/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.221/ 2) ،1ط، المقصد األرشد ابن مفلح،. و (247/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 225/ 1) د.ط، ،الحنابلة
جمع الحافظ مسلمة بين علي بن سهل بن قادم، أبو الحسن الرملي نسائي األصل، وبين علي بن سهل بن المغيرة البزار،  2))

أبو الحسن البغدادي المعروف بالعفاني، نسائي األصل، وقد وافقه صاحب الكمال، الذي ذكر هذه الترجمة لعلي بن 
المغيرة البغدادي، وذكر أن أبا داود والنسائي رويا عنه، ولم يذكر الرملي، وإنما ذكر بعض شيوخه مثل الوليد بن مسلم، ل بن سه

عن الرملي عن الوليد بن مسلم وغيره كما  -يعني أبا داود والنسائي-وقد تعّقبه المزي قائاًل: "وذلك خطأ ال شك فيه، إنما رويا 
 (.458/ 22) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، وليد بن مسلم، وليس هو الذي رويا عنه، والله أعلم". تقدم، وهذا لم يدرك ال

(. 332/ 7) ،1طتهذيب التهذيب، في وقد فرَّق ابن أبي حاتم وابن حبان بين العفاني وابن قادم. كما أفاده ابن حجر 
 (.475، 473/ 8) ،1ط ،ثقاتالابن حبان، (. و 182/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، وانظر: 

 (، ولم يتعرض له في الموضح.323، 322) ،1ط ،غنية الملتمسقلت: وفرَّق بينهما الخطيب أيًضا في 
 (.332/  7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو  (.328/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  3))
 (.182/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.57/ 2) ،1ط ،العللرقطني، الدا5) )
 (.473/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.247/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، 7) )
 (.422) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 8))
 (.173، 53، 178، 71انظر مثال: )ص:  2))
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من أولئك، وذلك لما في منهجه من تشدُّد في النقد، وألن أكثر النقاد على خالف قوله، وعلى 
 ذلك فإن علي بن سهل ثقة كما قالوا.

بن همام السمسار البزاز البغدادي، أبو الحسن، علي بن شعيب بن عدي  )س( -935
 .(1)األصل طوسي

 .(2)"كان ثقة كثير الحديث"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)قال النسائي: ثقة
 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(5)وقال الخطيب: كان ثقة
 .(1)وقال ابن الجوزي: كان ثقة

 .(7)وقال ابن حجر: ثقة
 و كذلكلم يختلف النقاد في توثيق علي بن شعيب، بل اتَّفقوا على ذلك كما تقّدم، فه. 

-ن عثمان بن نفيل النفيلي علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله ب )س( -932
 .(8)، أبو محمد الحراني-بنون وفاء

 .(2)"حراني ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

                                 
 (.412/ 22) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 18/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، انظر:  1))
 (.332/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو (. 331/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.52) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 3) )
 (.475/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  4))
 (.321/ 13) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب5) )
 (.18/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، 1) )
 (.422) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
سير أعالم الذهبي، (. و 17/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 87/ 43) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، انظر:  8))

 (.142/ 13) ،3ط ،النبالء
 (.314/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو (. 313/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،طاي، مغل2) )
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 .(2). وقال في موضع آخر: ال بأس به(1)قال النسائي: ثقة
 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(4)وقال الذهبي: صدوق
 .(5)جر: ال بأس بهوقال ابن ح

  ،اختلف قوال النسائي في هذا الراوي، وقد وافقه مسلمة وابن حبان في توثيق هذا الراوي
 ومع ذلك ذهب ابن حجر والذهبي إلى تصنيفه في رتبة صدوق!

أما الذهبي فألنه ال يعتمد على كالم مسلمة في الرجال، وكأنه لم يجد في الراوي إال قولي 
 فقد نقل توثيق مسلمة.ذِّكَر ابن حبان له في الثقات، وأما ابن حجر النسائي المختلفين، و 

 .(1)، والله أعلمأنه ثقة والذي يترّجح عندي من خالل النظر إلى جميع األقوال
 .(7)علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء، قاضي المصيصة  )س( -937

 .(8)"ثقة"كتاب )الصلة(: في   سلمةقال م
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(12). وقال أيًضا: نعم الشيخ كان(2)قال النسائي: ثقة
 .(11)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(1)وقال ابن حجر: ثقة

                                 
 (.124) د.ط،المعجم المشتمل، ابن عساكر، 1) )
 (.52) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  2))
 (.471/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  3))
 (.44/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 4) )
 (.423) ،1ط، هذيبتقريب الت ،ابن حجر5) )
 هذا. علي بن عثمان، وفيهم م في بعض رجاله، ثم قال: "وبقية الرجال ثقات"رأيت األلباني ذكر حديثًا وتكلَّ  ثم 1))

 (.123/ 3) ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني،  انظر:
 (.47/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 125/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 477/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  7))
 (.382/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 373/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 8) )
 (.58) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  2))
 (.381/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر12) )
 (.477/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  11))
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 .لم يختلفوا في توثيقه كما سلف، فهو كذلك 
 .(2)علي بن محمد بن عبد الله البصري  )س( -932

 .(3)"نسائي صدوق")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال النسائي: صالح
 .(5)وقال المزي: كذا ذكره صاحب النبل مفرًدا عن علي بن عثمان، وقال: ذكره البرقاني

 .(1)بعض من صنف في شيوخ األئمة الخمسة من طبقة البرقاني وقال ابن حجر: قلت وكذا ذكره
 .(7)وقال أيًضا: صدوق، يحتمل أن يكون هو النفيلي علي بن عثمان المتقدم

  يؤخذ مما سبق أنَّ ثمة احتماال في أن يكون هذا الراوي هو علي بن عثمان النفيلي
 ، ويحتمل أن يكون غيره.(8)المتقدم

م الكالم فيه مستوفى، وإن كان راويًا آخر فإنَّ النقاد لم يختلفوا في فإن كان النفيلي فقد تقدّ 
 تعديله، كما لم يختلفوا في تصنيف رتبته، فالكل جعله فيمن دون الثقة، وهو الصدوق، والله أعلم.

علي بن المنذر بن زيد األودي، ويقال: األسدي، أبو الحسن الكوفي   )ت س ق( -931
 .(12)-بفتح المهملة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم قاف- (2)األعور، المعروف بالطَّرِّْيقي

                                 
 (.425) ،1ط، تقريب التهذيب ،حجرابن 1) ) =
 (.125/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  2))
 (.374/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 3) )
 (.23) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  4))
اب بتعليق المزي. أما جاء كالم المزي في حاشية مطبوع تهذيب الكمال، وقد أشار المحقق إلى أنه وجده في هامش الكت5) )

ابن (. و 125/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، ابن حجر فقد نقله بحروفه، وكأنّه يراه من صلب الكتاب. انظر: 
 (.382/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،حجر

 مصدر سابق.ابن حجر،  1))
 (.425) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرانظر: 7) )
 (.178انظر: )ص:  8))
 (.74/ 2) ،1ط ،األنسابالسمعاني، ذكر السمعاني أنه قيل له: الطريقي؛ ألنه ولد في الطريق فنسب إليها. انظر:  2))
 ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 145/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 234) ،1ط ،فتح البابابن منده، انظر:  12))

 (.157/ 3) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، (. و 48/ 2)
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 .(1)"عكوفي ال بأس به، وكان يتشيَّ ")الصلة(:  في كتاب مسلمة قال
 سة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ودرا

 .(2)قال أبو حاتم: محله الصدق
 .(3)وقال ابن نمير: ثقة صدوق

 .(4)وقال اإلسماعيلي: في القلب منه شيء لست أخيره
 .(5)وقال النسائي: شيعي محض ثقة
 .(1)قال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق

 .(7)وقال الدارقطني: ال بأس به
 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(12). وقال أيًضا: ثقة(2)شيعوقال ابن حجر: صدوق يت

  اختلف قوال ابن حجر في هذا الراوي، فقال في )التقريب(: "صدوق يتشيع"، وقال
في )تبصير المنتبه(: "ثقة"! وهذا خالف حقيقي، لكن يُنتبه ألمر مهم، وهو أن كتاب )التبصير( 

في كتاب  ليست مادته مخّصصة للحكم على الرواة، فقد ذكر في مقدمته أنه وجد إعواًزا
)المشتبه( للذهبي في ثالثة أمور، فقام باالعتناء بتلك األمور وهي: ناحية الضبط، وإجحاف 

أنه  -وهذا مما ال يرد على الذهبي-الذهبي في االختصار، وزيادة على ذلك وإتماًما للفائدة 
 .(11)أضاف التراجم المستقّلة التي لم يتضمنها كتابه

                                 
 (.381/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 378/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.221/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 (.142) ،1ط ،تاريخ أسماء الثقاتابن شاهين، 3) )
 (.381/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر4) )
 (.121) ، د.ط،شتملالمعجم المابن عساكر،  5))
 (.221/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.218) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني،  7))
 (.474/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
 (.425) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
 (.874/ 3) د.ط، ،تبصير المنتبهر، ابن حج12) )
 (.1/1) در سابق،مصابن حجر، انظر:  11))
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"حكم على كل شخص منهم بحكم يشمل  ابن حجرخالف رجال )التقريب(؛ فإن على 
، فهو كتاب متخصص في (1)أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة، وأخلص إشارة"

 العناية بالحكم على الرواة، وعلى هذا فإن قوله في )التقريب( أدقُّ من قوله في )التبصير(، فيقدم عليه.
قاد في الحكم على علّي بن المنذر، فذهب أبو أقول: اختلفت أقوال النفهذا  ترّجحإذا و 

 حاتم ومسلمة والدارقطني وابن حجر إلى تصنيفه في رتبة من دون الثقة، وهو الصدوق.
وذهب ابن نمير والنسائي وابن أبي حاتم وابن حبان إلى توثيقه، وأما كالم اإلسماعيلي ففيه 

لة الخيرة عنده، وهذه إشارة إلى أنه ال دليل على أن الراوي له في قلبه شيء، كما أنه ليس من جم
 يتبوأ مكانة الثقات عنده، فيحتمل أْن يكون في رتبة من دون الثقة، ويحتمل أن يقصد به غير ذلك.

وهذا الخالف الواقع في الراوي يْقَوى بالنظر إلى قائلي كل قوٍل، والذي اختاره الحافظ ابن 
 وافقه، ولعله أقرب، والله تعالى أعلم.حجر هو كونه صدوقًا، كما قاله أبو حاتم ومن 

علي بن ميمون الرقي، أبو الحسن العطار ووالد محمد بن علي بن  )س ق( -931
 .(2)ميمون

 .(3)"وهو ال بأس به"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة
 لراوي ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في ا

 .(4)قال أبو حاتم: ثقة
 .(5)وقال النسائي: ال بأس به

 .(1)ا روى عنه، وال يروي إال عن ثقة عندهقال مغلطاي: ذكر ابن عبد البر في )تاريخ قرطبة( أن بقيًّ 
 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات

                                 
 (.82) ،1ط، تقريب التهذيبمقدمة ابن حجر في  :انظر 1))
 ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 258/ 43) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، (. و 233) ،1ط ،فتح البابابن منده، انظر:  2))

 (.182/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و (. 48/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، و (. 153/ 21) ،1ط
 (.382/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 3) )
 (.221/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.127) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 5) )
 (.382/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.472/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
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 .(1)وقال ابن حجر: ثقة
 وثيق هذا الراوي، وخالفهم النسائي ذهب بقي وأبو حاتم وابن حبان وابن حجر إلى ت

 ومسلمة، فذهبا إلى تصنيفه في رتبة صدوق.
فيعتضد  إال أن قوليهما مختلفان، فهما أعرف من تكلَّم فيه، حاتم والنسائي رويا عنه، وأبو

 ، وعليه فالراجح أنبموافقتهبموافقة جمٍع له، بخالف النسائي الذي انفرد مسلمة  قول أبي حاتمٍ 
 كما قاله جمهور النقاد، والله تعالى أعلم.  ثقة الراوي

عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطي، أبو الفضل، ويقال: أبو   )س ق( -939
 .(2)إسماعيل التمار

 .(3)"أنبا عنه ابن مبشرال بأس به، ")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال أبو حاتم: صدوق
 .(5)وقال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق

 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة

  اختُلف في تصنيف هذا الراوي على قولين: فقيل: ثقة. وقيل: صدوق. والذي رّجحه
 ر أنه ثقة، وإلى هذا أميل.الحافظ ابن حج

بن عبيدة بن زيد بن  -بفتح المعجمة وتشديد الموحدة- (8)عمر بن َشّبة  )ق( -938
                                 

 (.425) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
تهذيب المزي، (. و 518/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 325/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  2))

 (.52/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 187/ 21) ،1ط ،الكمال
 (.322/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 3) )
 (.325/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 مصدر سابقابن أبي حاتم،  5))
 (.518/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1))
 (.427) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
 = قال الخطيب: وذكر عمر أن اسم أبيه زيد، ولقبه شبة. قال: وإنما لُقب شبة ألن أمه كانت ترقصه، وتقول: 8) )
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 .(1)صري النحوي األخباري نزيل بغداد، أبو زيد بن أبي معاذ الب-بالنون مصغر-رائطة النميري 
 .(2)"ثقة أنبا عنه البهراني"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال أبو حاتم: صدوق

 .(4)وقال يعقوب بن شيبة: كوفي ال بأس به
 .(5)وقال ابن أبي حاتم: كتبُت عنه مع أبي، وهو صدوق صاحب عربية وأدب

وقال محمد بن سهل روايته: كان أكثر الناس حديثًا وخبرًا، وكان صدوقًا ذكيًّا، وكان 
 .(1)يتصرف في البلدان التماس العلم

 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث
 .(8)وقال الدارقطني: ثقة

 .(2)وقال الخطيب: كان ثقة
 .(12)وقال ابن حجر: صدوق

 ن شبة أنه مؤرخ أديب صاحب عربية، وله تصانيف عديدة، وقد جاء في ترجمة عمر ب
 اختلف النقاد في شأنه، فصّنفه البعض في رتبة الثقة، وجعله آخرون في رتبة صدوق.

                                 
 ايا بأبي وشبا       وعاش حتى دبا       شيخا كبيرًا خب =

 (.45/ 13) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر: 
ابن و (. 33/ 5) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، و (. 287/ 2) ،1ط ،موضح أوهام الجمع والتفريق ،الخطيبانظر:  1))

 ،بغية الوعاةالسيوطي، (. و 2223/ 5) ،1ط ،معجم األدباءياقوت الحموي، (. و 184/ 12) ،1ط ،المنتظمالجوزي، 
 (.182/ 3) ،1طديوان اإلسالم، وابن الغزي، (. 218/ 2)د.ط، 

 (.73/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.111/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.113/ 3) ،2ط ،المعرفة والتاريخالفسوي، 4) )
 (.111/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  5))
 (.73/ 12، )1ط ل،إكمال تهذيب الكمامغلطاي، 1) )
 (.441/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
 (.45/ 13) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 8))
 مصدر سابق.الخطيب،  2))
 (.413) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 12))
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والراجح: من قال إنه صدوق؛ ألن أبا حاتم وابنه قد كتبا عنه، فهما من أعرف الناس به، 
د وافقهم يعقوب بن شيبة ومحمد بن سهل وابن وتواطؤهما على قول واحد فيه له قوة، ال سيما وق

 حجر، فهو إذن صدوق.
بكسر الميم وسكون -عمر بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مِّْقالص   )س( -933

 .(1)الخزاعي موالهم، أبو حفص المصري -لقاف وآخره مهملةا
 .(2)"ثقة"الصلة(: في كتاب ) قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال ابن يونس: كان فقيًها ثقة، وكان يجلس في جامع مصر في حلقة أبيه، وكان فاضاًل منصًفا جّيًدا

 .(5)ًضا: صالح. وقال أي(4)وقال النسائي: ثقة
 .(1)وقال الذهبي: وكان فقيها ثقة خّيرا

 .(7)وقال ابن حجر: ثقة فاضل
  اتَّفق النقاد على توثيق عمر بن عبد العزيز الخزاعي، كما وصفه ابن يونس بالفقيه

الفاضل، وال خالف بين قولي النسائي، فإن التوثيق صريح، وأما وصف الراوي بالصالح فإن 
 يانة، وعليه فهو ثقة فقيه فاضل.المقصود به جانب الد

، أبو -بفتح المهملة-عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير األسدي   )خ س( -933
 .(8)جعفر ، أخو-بفتح المثناة بعدها الم-حفص الكوفي المعروف بابن التَّل

                                 
ب تهذيالمزي، و (. 218) ،1ط ،فتح البابابن منده، (. و 315/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، انظر:  1))

 (.15/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 431/ 21) ،1ط ،الكمال
 (.475/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 22/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.311-315/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 3) )
 (.432/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالذكره المزي في 4) )
 (.221) ، د.ط،المعجم المشتمل ابن عساكر، 5))
 (.781/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  1))
 (.415) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
ابن ماكوال، و (. 232/ 3) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، (. و 122/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  8))

 ،توضيح المشتبهابن ناصر الدين، (. و 124/ 1) ،1ط ،سرد الكنىالمقتنى في الذهبي، و (. 513/ 1) ،1ط ،اإلكمال
 (.223/ 2) د.ط، ،بغية الوعاةالسيوطي، (. و 54/ 2) ،1ط
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 .(1)"صدوق ثقة، أنبا عنه ابن المحاملي"تاب )الصلة(: ك  في قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال أبو حاتم: محله الصدق
 .(3)وقال النسائي: صدوق

 .(4)وقال الدارقطني: ال بأس به
 .(5)قةوقال مغلطاي: وفي )سؤاالت الحاكم( عن أبي الحسن الدارقطني: ث

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر حديثه ما حدَّث من كتاب أبيه، فإن في روايته التي  
 .(1)كان يرويها من حفظه بعض المناكير

 .(7)وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم
  في الرواية الراجحة عنه؛ لقربها إلى أقوال األئمة -ذهب أبو حاتم والنسائي والدارقطني
ا جميًعا إلى تصنيفه في رتبة "صدوق"، ووثقه مسلمة وابن حبان، ونّبه األخير على ، ذهبو -اآلخرين

 أن روايته من حفظه فيها بعض النكارة.
أنه في رتبة صدوق، مع التنبيه على ما ذكره ابن حبان من النكارة الواقعة في بعض  راجحوال

 مروياته، وقد أحسن ابن حجر في عبارته السابقة.
عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد بن ليث بن   )خ ق( -935

واقد بن عبد الله التميمي الحنظلي، ويقال: الخزاعي، أبو الحسن الحراني نزيل مصر، والد أبي 
 .(8)د بن عمرو، وأبي خيثمة علي بن عمرو بن خالدعالثة محم

                                 
 (.422) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 115/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.132/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 (.222) ، د.ط،لمعجم المشتملاابن عساكر، 3) )
 (.51) ،1ط ،سؤاالت البرقاني للدارقطنيالدارقطني،  4))
 (.425/ 7) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. وانظر: 115/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  5))
 (.447/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.417) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
التعديل الباجي، (. و 542/ 2) ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، و (. 327/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  8))

 (.281/ 1) ،1ط ،حسن المحاضرةالسيوطي، (. و 75/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 271/ 3) ،1ط ،والتجريح
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 .(1)"عمرو بن خالد ثقة، روى العقيلي عن أبيه عنه"في كتاب )الصلة( لمسلمة: 
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال ابن معين: ثقة صدوق
 .(3)وقال أبو حاتم: صدوق

 .(4)وقال العجلي: مصري ثبت ثقة
 .(5)ي الثقاتوذكره ابن حبان ف

 .(1)وقال الدارقطني: ثقة حجة
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة

  هذا الراوي وثَّقه جميع النقاد، إال ما جاء عن أبي حاتم الذي قال فيه: "صدوق"، وهذا
 .مرجوٌح قطًعا، وال يخرج عما ُعرف به من التشدُّد في النقد، فالراجح أن عمرو بن خالد ثقة ثبت

بن األسود بن عمرو بن محمد بن  -بتشديد الواو-عمرو بن سوَّاد   )م س ق( -932
 .(8)الله بن سعد بن أبي سرح، أبو محمد القرشي العامري السرحي المصري عبد

 .(2)"ثقة أبنا عنه عالن")الصلة(:  هفي كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(1)قال أبو حاتم: صدوق

                                 
 (.21/ 8) ،1ط، التهذيبتهذيب  ،ابن حجر(. و 111/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.327) ،1ط ،بن معينسؤاالت ابن الجنيد الابن معين، 2) )
 (.232/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (.174/ 2) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، 4) )
 (.485/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  5))
 (.252) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني،  1))
 (.422) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
/ 3) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل فالدارقطني، (. و 373/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، انظر:  8))

السيوطي، (. و 148) د.ط، ،طبقات الشافعيينابن كثير، (. و 321/ 4) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 1234
 (.288/ 1) ،1ط ،حسن المحاضرة

تهذيب  ،ابن حجر(. و 444) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 185/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.41/ 8) ،1ط، التهذيب
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 .(3). وقال أيًضا: ال بأس به(2)وقال النسائي: مصري ثقة
 .(4)قال ابن يونس: وكان ثقًة صدوقًا

 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان راويًا البن وهب
 .(1)الثقة المأمون، متفق على إتقانهوقال الحاكم: 

 .(7)وقال الخطيب: كان ثقة
 .(8)وقال ابن حجر: ثقة

  وابن يونس ومسلمة وابن حبان  -غيرهفي أرجح قوليه، وأقربهما إلى أقوال -ذهب النسائي
إلى توثيق عمرو بن خالد، بل حكى الحاكم اتفاقهم على جميًعا والحاكم والخطيب وابن حجر، ذهبوا 

 ذلك.
، تقّدم ذكرهمل سائر النقاد الذين اقو أمرجوح لمخالفته  وهو: صدوق. بقوله أبو حاتم انفردو 

 .فالراجح أن الراوي ثقة
القرشي موالهم، أبو حفص عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار   )د س ق( -937

 .(2)الحمصي، أخو يحيى بن عثمان
 .(12)"حمصي ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(2)وأحّبهما إليَّ  (1)سئل أبو زرعة عنه فقال: كان أحفظ من محمد بن المصفى

                                 
 (.237/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) ) =
 (.224) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 2) )
 (.12) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 3) )
 (.373/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 4) )
 (.487/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.185/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))
 (.52/ 22) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 7) )
 (.422) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
سير الذهبي، (. و 144/ 22) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 278/ 41) .ط،د ،تاريخ دمشقابن عساكر، انظر:  2))

 (.325/ 12) ،3ط ،أعالم النبالء
 (.221/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  12))
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 .(3)وقال أبو حاتم: صدوق
 .(4)قهاني ووثَّ وروى عنه أبو داود السجست

 .(5)وقال النسائي: ثقة
 .(1)وقال أبو علي الغساني: ثقة
 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(8)وقال الذهبي: صدوق حافظ
 .(2)وقال ابن حجر: صدوق

  هذا الراوي وثَّقه أبو داود والنسائي ومسلمة وأبو علي الغساني وابن حبان، وذهب
يت في يفه في رتبة صدوق، وهذا من أغرب ما رأأبو حاتم والذهبي وابن حجر إلى تصن

 !اختيارات الذهبي وابن حجر
فمن المسلَّم أنَّ أبا حاتم روى عن عمرو بن عثمان، وهو من أعلم الناس به، لكنَّ أبا داود 
السجستاني والنسائي رويا عنه أيًضا ووثَّقاه، وهما كذلك من أعلم الناس به، وإذا أمعنا النظر في إطالقات 

منهجه  فيظة "صدوق" عند أبي حاتم، رأينا أنه غالبًا ما يطلقها على الثقات الذين ال غبار عليهم؛ لما لف
، فكان األولى أْن يُحمل كالمه (12)من تشدُّد في نقد الرجال، وقد مّر في هذا البحث جملة من أولئك

 .ه في هذا الراويعلى خالف ما قالمون هذا على ذاك المعنى، ال سّيما وجميع النقاد المتقدّ 
وعليه فإنَّ الراجح الذي ال يظهر لي غيره أنَّ عمرو بن عثمان ثقة حافظ كما ذهب إليه أبو 

                                 
/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، قال أبو حاتم: صدوق.  ،محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي القرشي 1)) =

 (.527) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرحجر: "صدوق له أوهام، وكان يدلس". (. وقال ابن 124
 (.242/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  3))
 (. 71/ 8) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. وانظر: 221/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،قاله مغلطاي في 4) )
 (.12) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائي النسائي،5) )
 (.121) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني، 1) )
 (.488/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
 (.83/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 8) )
 (.424) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
 (.187، 83 ،72، 71انظر مثال: )ص:  12))
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 داود والنسائي ومسلمة وأبو علي الغساني وابن حبان، والله أعلم.
الباهلي أبو حفص البصري  -بنون وزاي-عمرو بن علي بن بحر بن كنيز   )ع( -932

 .(1)الصيرفي الفالس الحافظ
 .(2)"ثقة حافظ، أنبا عنه غير واحدٍ "كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)سئل عنه أبو زرعة فقال: ذاك من فرسان الحديث

 .(4)س العنبري: ما تعلَّمت الحديث إال من عمرو بن عليوقال العبا
 .(5)وقال حجاج بن الشاعر: ال يبالي أحدَّث من حفظه عمرو بن علي أو من كتابه

 .(1)وقال النسائي: ثقة صاحب حديث حافظ
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة حافظ

 ي فقال: كان ذهبوا إلى توثيقه، ووصفوه بالحفظ ومعرفة الحديث، وقد سئل عنه الدارقطن
لونه على علي بن المديني ويتعصبون له، وقد صنَّف  من الحفاظ، وبعض أصحاب الحديث يفضِّّ

 .(8))المسند( و)العلل( و)التاريخ(، وهو إمام متقن
 ، رحمه الله تعالى.(2)به شرفًا أنَّه أحد مشايخ أصحاب الكتب السّتة جميعهمقلت: وحسْ 

عمرو بن عون بن أوس بن الجعد السلمي موالهم، أبو عثمان الواسطي البزاز   )ع( -931

                                 
 ،2ط ،طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاأبو الشيخ األصبهاني، (. 487/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))

 (.541/ 2) ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، (. و 212) ،1ط ،فتح البابابن منده، (. و 122/ 2)
 (.442) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 235/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،طاي، مغل2) )
 (.455/ 1) ،1ط ،تاريخ أصبهان أبو نعيم األصبهاني، 3))
 (.242/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  4))
 (.117/ 14) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب5) )
 (.12) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  1))
 (.424) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
 (.233-232/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 8) )
 (.341-345/ 3) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، انظر:  2))
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 .(1)البصري، مولى أبي العجفاء السلمي
 .(2)"ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 سة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ودرا
قال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: حدثنا عمرو بن عون بن أوس الواسطي، وأطنب في 

 .(3)الثناء عليه
 .(4)وقال العجلي: ثقة صاحب سنة، رجل صالح 

 .(5)قال أبو زرعة: قلَّ من رأيت أثبت من عمرو بن عون
 .(1)وقال أبو حاتم: ثقة حجة، وكان يحفظ حديثه

 .(7)ن هارون: عليكم بعمرو بن عونوقال يزيد ب 
 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة ثبت

 .اتَّفقوا على توثيقه، كما ذُكر بالسنة، رحمه الله تعالى 
 .(12)عمرو بن قتيبة شامي)س(  -951

 .(11)"حمصال بأس به، روى عنه النسائي ب")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

                                 
التعديل الباجي، (. و 111) د.ط، ،طبقاتال خليفة بن خياط،(. و 222/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  1))

 (.452/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 282/ 3) ،1ط ،والتجريح
 (.87/ 8) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 243/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.324) ،1ط ،بن معينسؤاالت ابن الجنيد الابن معين، 3) )
 (.181/ 2) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، 4) )
 (.252/ 1) ،1ط، لجرح والتعديلاابن أبي حاتم، 5) )
 .مصدر سابقابن أبي حاتم،  1))
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  7))
 (.485/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
 (.425) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
هذيب تالمزي، و  (.321/ 41) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، و (. 231) ،2ط ،التاريخ خليفة بن خياط،انظر:  12))

 (.81/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 182/ 22) ،1ط ،الكمال
 (.248/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  11))
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 .(1)قال النسائي: كتبنا عنه، ال بأس به
 .(2)وقال ابن حجر: صدوق

  لم أجد في ترجمة هذا الراوي سوى قول النسائي ومسلمة وابن حجر، ولم أقف على كالم آخر
 الحافظ ابن حجر، فهو كذلك. فيه غير كالمهم، ومفاده أنَّ الراوي في رتبة صدوق، كما نّص على ذلك

، أبـــو الحســـن الحمصـــي الحـــذاء يّ جِّ حِّ ذْ مَ ـكثيـــر بـــن عبيـــد بـــن نميـــر الـــ   )د س ق( -959
 .(3)المقرئ، إمام جامع حمص

 .(4)"ثقة"قال مسلمة بن قاسم في )تاريخه( 
 سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:أقوال 

 .(5)قال أبو حاتم: كان ثقة
 .(1)وقال النسائي: ال بأس به

 .(7)وقال أبو بكر بن أبي داود: ثقة
 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان من خيار الناس

 .(2)وقال الخطيب: كان ثقة
 .(1)وقال الجياني: ال بأس به

                                 
 (.127) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 1) )
 (.425) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
تاريخ مولد ابن زبر الربعي، (. و 27/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 227/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر:  3))

تسمية شيوخ أبي الجياني، (. و 1728/ 3) ،1ط ،المتفق والمفترقالخطيب، و (. 541/ 2) ،1ط ،العلماء ووفياتهم
 .(111/ 12) ،1، طاألنساب للسمعانيوالسمعاني،  (.81) ،1، طداود

 (.424-423/  8) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 4))
 (.155/ 7) ،1ط، الجرح والتعديلحاتم، ابن أبي 5) )
 (.222) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 1) )
 (.424/ 8) ،1ط، تهذيب التهذيبهكذا نقله ابن حجر في  7))

وذهب بشار عّواد إلى أن التوثيق المنقول عن أبي بكر بن أبي داود وهٌم، وسببه: ما جاء في حاشية النسخ من تعقبات 
لكمال قوله: "كان فيه"، فكتب هكذا: "وقال أبو بكر بن أبي داود: كان ثقة". قال بشار: "وهو المزي على صاحب ا

 (.142/ 24) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر تعليقه على حاشية  وهٌم، إنما قال ما حكينا عنه".
 (.27/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
 (.1728/ 3) ،1ط ،المتفق والمفترقالخطيب، 2) )
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 .(2)وقال ابن حجر: ثقة
  أكثر النقاد إلى توثيق كثير بن عبيد، وبه قال أبو حاتم ومسلمة وأبو بكر بن أبي ذهب

داود وابن حبان والخطيب وابن حجر. وخالف فيه النسائي والجياني، فصّنفاه في رتبة دون رتبة 
الثقات، وكالمهم مرجوٌح لمخالفته قول أكثر النقاد، وإذا كان النسائي قد روى عنه، فإن أبا حاتم 

ا روى عنه، فليس أحدهما أقّل معرفة بحاله من اآلخر، وقد وافق أبا حاتم أكثُر النقاد، وعليه أيض
 فالراجح أنه ثقة كما قالوا.

ناصح، ويقال: ابن صالح السلمي، محمد بن أبان بن عمران بن زياد بن   (3))خ( -958
 .(4)ويقال: القرشي، أبو الحسن، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمران الواسطي الطحان

 (5)محمد بن أبان الواسطي يكنى أبا الحسن، ثقة روى عنه أبو داود" :قال مسلمة في )الصلة(
 .(1)"وبقي بن مخلد

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
                                 

 (.81) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني، 1) ) =
 (.412) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
قال المزي: "روى له البخاري في )صحيحه(، عن محمد بن أبان، عن محمد بن جعفر غندر في موضعين من الصالة، فذكر 3) )

ذكر أبو نصر الكالباذي، وغير واحد أنه أبو أحمد بن عدي وحده في مشايخ البخاري أنه محمد بن أبان الواسطي هذا. و 
محمد بن أبان البلخي وهو األشبه، وما ذكره ابن عدي محتمل؛ فإن البخاري ذكر الواسطي في )التأريخ(، ولم يذكر فيه البلخي، 

 (.138/ 2) ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، (. وانظر: 221/ 24) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، فالله أعلم". 
لباجي: "واألظهر عندي أنَّ المذكور في جامع البخاري هو الواسطي، ومحمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يروي قال ا

عن الكوفيين؛ يحيى بن سعيد القطان ووكيع، وهو ثقة، والواسطي يروي عن البصريين، ولم أر له في الكتاب غير حديث 
(. 112/ 2) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، " الحديث. ... واحد، عن غندر، عن شعبة، عن أبي التياح، عن أنس 

 (.141/ 1) ،1، طالجامع المسندالبخاري، وانظر: 
به ابن حجر فقال: "وقد روى البلخي عن البصريين أيًضا؛ معاذ بن هشام ومن في طبقته، وذلك دليل على أنه هو وتعقَّ 

 (.3/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجراء". الراوي عن غندر، بخالف الواسطي فإن شيوخه من البصريين قدم
 ،1ط ،فتح البابابن منده، (. و 148) ،1ط ،تاريخ واسطبحشل، (.و 32/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  4))

(. 181/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 1812/ 3) ،1ط ،المتفق والمفترقالخطيب، و (. 232)
 .(317) د.ط، ،اإلكمالالحسيني، و 

 وقد ورد فيه محمد بن أبان البلخي. ،1، طتسمية شيوخ أبي داودعند الجياني، في لم أقف عليه  5))
 (3-2/  2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 1))
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 .(1)قال األزدي: ليس بذاك
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ
 .(3)وذكره بحشل في )تاريخه( وقال: كان فقيها
 .(4)وقال الذهبي: أحد بقايا المسندين الثقات
 .(5)وقال ابن حجر: صدوق تكلَّم فيه األزدي

  وكذا مسلمة وابن -ايةبناء على شرطه في الرو -لقد نال هذا الراوي توثيق بقي بن مخلد ،
 حبان ونّبه على أنه قد يخطئ، ووثقه الذهبي أيًضا.

وقد تكّلم فيه األزدي، وصّنفه ابن حجر في رتبة صدوق، ولعّل ابن حجر نظر إلى أّن مع 
الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطّلع عليها المعدِّل، فالجارح مصّدٌق للمعدل في الحال 

 .(1)لحال الراوي الخفية، كما في علم المصطلحالظاهرة، ومبّيٌن 
وعلى كلٍّ فقد ثبت أّن الراوي نال توثيق بقي بن مخلد ومسلمة والذهبي، فمجرد قول 

 األزدي فيه ال أراه مؤثرًا في حطه عن تلك الرتبة، فهو ثقة كما قالوا، والله أعلم.
بالصاد -محمد بن إسحاق بن جعفر، ويقال: محمد أبو بكر الصاغاني   (4)م  -953

 .(7)، نزيل بغداد-المهملة والغين المعجمة
 .(8)"كان ثقة مأمونًا"قال مسلمة في )الصلة(: 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

                                 
 (.317) د.ط، ،اإلكمالالحسيني، 1) )
 (.87/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 (.148) ،1ط ،تاريخ واسطبحشل، 3) )
 (.117/ 11) ،3ط ،سير أعالم النبالءي، الذهب4) )
 (.415) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.88) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح، (. و 125) د.ط، ،الكفاية في علم الروايةالخطيب، انظر: 1) )
ابن (. و 113/ 2) ،1ط ،مسلمرجال صحيح ابن منجويه، (. و 125/ 7) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  7))

تهذيب األسماء النووي، (. و 432/ 1) ،1ط ،الكامل في التاريخوابن الجزري، (. 242/ 12) ،1ط ،المنتظمالجوزي، 
 (.373/ 2) ،1ط، المقصد األرشد ابن مفلح،و (. 77/ 1) د.ط، ،واللغات

 (.223) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 31/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر8) )
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 .(1)ثقة قال أبو حاتم:
 .(2)قال أبو مزاحم الخاقاني: كان الصاغاني ُيشبه يحيى بن معين في وقته

 .(4). وقال أيًضا: ال بأس به(3)وقال النسائي: ثقة
 .(5)وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي، وهو ثبت صدوق

 .(1)وقال ابن خراش: ثقة مأمون
 .(7)ادوقال الدارقطني: ثقة وفوق الثقة، وهو وجه مشايخ بغد

وقــال الخطيــب: كــان أحــد األثبــات المتقنـــين، مــع صــالبة فــي الــدين واشــتهار بالســـنة، 
 .(8)واّتساع في الرواية

 .(2)وقال ابن عساكر: من ثقات الرحَّالين، وأعيان الجوَّالين
 .(12)وقال ابن حجر: ثقة ثبت

 في ذلك، على توثيق محمد بن إسحاق الصاغاني، وتفنَّنت عباراتهم  (11)اتَّفق النقاد
صف بالثقة والثبت والصدوق والمأمون والمتقن، فهو كما قال الدارقطني: وجه مشايخ بغداد، فوُ 

 رحمه الله.
محمد بن حاتم بن نعيم بن عبد الحميد، أبو عبد الله المروزي ثم   )س( -953

                                 
 ولم أقف عليه في الجرح والتعديل. مصدر سابق. ،ابن حجر1) )
 (.44/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 2))
 (.225) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  3))
 مصدر سابق.ابن عساكر، 4) )
 (.121/ 7) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 5) )
 (.44/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 1))
 (.44/ 2) ،1طتاريخ بغداد، الخطيب، (. وانظر: 321) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني، 7) )
 (.44/ 2) مصدر سابق،، الخطيب 8))
 (.22/ 52) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، 2) )
 (.417) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 12))
معتمد؛ لمخالفته القول الراجح عنه، فقد ثبت عنه التوثيق الذي وافق فيه ما ورد عن النسائي من قوله: "ال بأس به" غير  11))

 جميع النقاد، فهو المقّدم.
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 .(1)يالمصيص
 .(2)"ثقة"قال مسلمة في )الصلة( 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال ابن يونس: بغدادي، قدم مصر وحّدث بها

؛ ألنه مروزي وليس ببغدادي، وروايته عن نعيم مٌ وتعّقبه الخطيب فقال: وهذا القول عندي وهْ 
 .(4)بن حماد، وسويد بن نصر المروزيين

 .(5)ثقة وقال النسائي:
. وقال أيضا: فرَّق ابن يونس بين المروزي والمصيصي وهو الصواب، (1)وقال ابن حجر: ثقة

 .(7)نبَّه عليه الخطيب
 .الخالصة: أنهم اتَّفقوا على توثيقه، ولم يخالف في ذلك أحد، فهو ثقة 

ي الكوفي نزيل مصر محمد -955  .(8)بن الحسين بن زيد، أبو جعفر التِّّنِّّْيسِّ
 .(2)"ثقة روى عنه بعض أصحابنا"ذكره مسلمة في كتاب )الصلة( وقال: 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(12)قال ابن يونس: محمد بن الحسين بن زيد: ثقة، ... وكان جلًدا عاقاًل 

 .(12): ليس بالمرضي، وكان بينه وبين عبد الرحمن بن حمدان كالم(11)وقال أبو بكر بن عدي

                                 
 (.127/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، (. و 42) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، انظر:  1))
 (.123/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر2) )
 (.127/ 2) ،1ط ،يونس المصري تاريخ ابنابن يونس، 3))
 (.74/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب4) )
 (.42) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  5))
 (.472) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
(. ولم يوردهما الخطيب في الموضح وال في غنية الملتمس، ولعّل ابن 123/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 7))

 شير إلى كالم الخطيب الذي تعّقب فيه ابن يونس.حجر ي
 (.222/ 2) ،2ط ،مسند الشهابالقضاعي، (. و 222/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، انظر:  8))
 (.241/ 8) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، 2) )
 (.222/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 12) )
هـ(، الذي روى سؤاالت أبي  383لي بن عدي بن زحر، أبو بكر المنقري البصري )ت: هو: "محمد بن عدي بن ع11) )

الخطيب، (. وانظر: 552/ 8)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، عن أبي عبيد اآلجري". 
 (.358) ،1ط ،غنية الملتمس

 (.247/ 8) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، 12) )
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  لم أقف على كالم آخر في هذا الراوي غير ما نقلت، وقد وثَّقه ابن يونس ومسلمة، أما
ابن عدي فإنه َجرَح بغير ذكر سبب، وقد عارض اثنين من النقاد، فتعديلهما مقّدم على جرحه؛ ألن 

وكالمه في الراوي يدل على معرفته الدقيقة لحاله، وعليه فإنه ثقة  ابن يونس له اختصاص بالمصريين،
 كما قال ابن يونس ومسلمة.

د الله محمد بن داود بن رزق بن داود بن ناجية بن عمر المهري، أبو عب  )د سي( -952
 .(1)بن أبي ناجية اإلسكندراني

محمد بن داود بن أبي ناجية، واسم أبي ناجية رزق بن داود، "قال مسلمة في )الصلة(: 
 .(2)"سنة(، وكان زاهًدا فاضاًل  81بن )اتوفي وهو 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4). وقال أيًضا: صدوق(3)قال النسائي: ثقة

 .(5)ان في الثقات وقال: مستقيم الحديثوذكره ابن حب
 .(1)وقال الذهبي: كان صدوقًا

 .(7)وقال ابن حجر: ثقة
  لقد أثنى مسلمة على هذا الراوي، غير أنَّ كالمه كان في جانب عدالته، ولم يتعّرض

لشيء من ضبطه، واختلف قوال النسائي فيه، والمرّجح توثيقه، كما ذهب إلى ذلك ابن حبان وابن 
 قال الذهبي: صدوق، واألول أرجح، فهو ثقة كما قال ابن حجر.حجر، و 

محمد بن زنبور، أبو صالح المكي، وهو محمد بن جعفر بن أبي األزهر   )س( -957
 .(8)مولى بني هاشم، وزنبور لقب

                                 
تهذيب المزي، (. و 522) ،1ط ،فتح البابابن منده، (. و 444/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريبن يونس، اانظر:  1))

 (.112/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 173/ 25) ،1ط ،الكمال
 (.154/  2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر2) )
 (.444/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 3) )
 (.154/ 2) ،1ط، ذيب التهذيبته ،ابن حجر4) )
 (.125/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  5))
 (.173/ 1) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 1) )
 (.477) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
 =ابن و (. 425/ 2) ،1ط ،موضح أوهام الجمع والتفريق ،الخطيب(. و 128/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  8))
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ُتكّلم فيه؛ ألنه روى عن الحارث بن عمير مناكير ال أصول لها، "مسلمة في )الصلة(:  قال
 .(1)"وهو ثقة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3). وقال أيًضا: مكي ال بأس به(2)قال النسائي: ثقة

 .(4)وقال ابن خزيمة: ضعيف
بو بكر محمد بن إسحاق بن وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم، تركه أ

 .(5)خزيمة
 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ

 .(7)وقال الذهبي: شيخ مشهور
 .(8)وقال ابن حجر: صدوق له أوهام

  .لقد ذهب مسلمة إلى توثيق هذا الراوي، وكذا ابن حبان ونّبه األخير على أخطائه
ال: ال بأس به. وضعَّفه ابن خزيمة وتركه، وتوّسط فيه واختلف فيه قوال النسائي، فمرة وثّقه، ومرة ق

 ابن حجر فحكم عليه بالصدوق، مع التنصيص على أن له أوهاًما.
أما تضعيف ابن خزيمة له فلعل سببه تلك المرويات المنكرة التي أشار إليها مسلمة، فلذا 

 .(2)ى صحيح ابن حبانضعَّفه وتركه، وقد ُعرف ابن خزيمة بشدة تحرّيه، ولذا قّدموا صحيحه عل

                                 
نزهة ابن حجر، (. و 171/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 254) ،1ط، تمر األوهامتهذيب مسماكوال،  =

 (.212/ 1) ،1ط ،األلباب في األلقاب
 (.118/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.242) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  2))
 (.53) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 3) )
 (.552/ 3) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، و (. 851/ 2) د.ط، ،لضعفاءالمغني في االذهبي،  4))
 (.214/ 25) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 5) )
 (.111، 128/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.552/ 3) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 7) )
 (.478) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 8))
 (.115/ 1) د.ط، ،تدريب الراويالسيوطي، انظر:  2))
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 هذا الراوي. حالُ  يوأما توثيقه فذاك بعيٌد؛ ألن الثقة ال يشتهر برواية المناكير كما ه
وابن  -في القول المرّجح عنه-والراجح في حاله من حيث األصل ما ذهب إليه النسائي 

 .(1)ن حبانحجر من تصنيفه في رتبة صدوق، مع التنبيه على األخطاء التي أشار إليها مسلمة واب
 .(2)محمد بن سعيد بن غالب البغدادي، أبو يحيى العطار الضرير  )فق( -952

 .(3)"ثقة، أنا عنه ابن األعرابي"قال مسلمة في )الصلة(: 
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)بت عنه مع أبي، وهو صدوق ]ثقة[قال ابن أبي حاتم: كت
 .(5)وقال ابن قانع: ضعيف

 .(1)وقال الخطيب: كان ثقة
 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(8)وقال الذهبي: ثقة
 .(1)وقال ابن حجر: صدوق
                                 

أما عبارة الحافظ الذهبي "شيخ مشهور" فإن الشهرة ال تدل على عدالة الراوي، وال ضبطه، أما لفظة "شيخ" فإن داللتها عند ابن  1))
ان أبي حاتم أنَّ الراوي "بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إال أنه دون الثانية". لكن استعمال الذهبي له خصوًصا في ميز 

، فقد يقول في الراوي: "شيخ" فقط، وتارة يقول: "شيخ متروك"، وتارة يقول: "شيخ مجهول"، فإن له داللة مختلفةاالعتدال، 
ابن أبي انظر:  ذات دالالت شتى.وتارة يقول: "شيخ مستور، ما وثق وال ضعف، فهو جائز الحديث". فهذه االستعماالت 

 (.3888، 2214، 2352، 17)التراجم:  ،1ط ،ميزان االعتداللذهبي، ا(. 37/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلحاتم، 
 ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 242/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو (. 211/ 7) ،1ابن أبي حاتم، طانظر:  2))

(. 345/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 142/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 274/ 25)
 (.154) د.ط، ،طبقات الشافعيينابن كثير، و 

 (.182/  2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 3))
ما بين المعقوفين زيادة ذكرها المزي والذهبي وابن كثير وابن حجر، ولم يرد في مطبوع الجرح والتعديل، وال في تاريخ  4))

(. 424/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، و  (.211/ 7) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، الخطيب. انظر: 
 (.154) د.ط، ،طبقات الشافعيينابن كثير، و (. 271/ 25) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، و 

 (.182/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.242/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 (.128/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
 (.424/ 1)، 1ط ،متاريخ اإلسالالذهبي، 8) )
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  لقد ذهب أبو حاتم ومسلمة وابن حبان والخطيب والذهبي إلى توثيق هذا الراوي. وإلى
 فضّعفه!. وتوّسط فيه ابن حجر فصّنفه في رتبة صدوق.نقيض ذلك ذهب ابن قانع، 

والذي يترّجح بالنظر إلى هذه األقوال وقائليها أن محمد بن سعيد ثقة؛ ألن ابن أبي حاتم 
ثبت لقاؤه به وكتابته عنه، فهو أعرفهم به، وليس متشّددا في النقد وال متساهال، فقوله له اعتبار 

 األكثرين واطئوه على توثيقه، فالراجح أنه ثقة، والله أعلم.معّين في هذا الراوي، خصوًصا وأن 
بفتح -محمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة المرادي الَجَملي   )م د س ق( -951

 .(2)موالهم، أبو الحارث المصري الفقيه -الميمالجيم و 
 .(3)"ثقة"قال مسلمة في )الصلة(: 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4)قال النسائي: ثقة ]ثقة[

 .(5)وقال ابن يونس: كان ثبًتا في الحديث
 .(1)وقال أبو علي الجياني: ثقة
 .(8). ومثله قال العيني(7)وقال ابن حجر: ثقة ثبت

 .اتَّفقوا على توثيقه، وُوصف بالثبت، فهو ثقة ثبت كما قالوا 
الموحدة والغين بفتح الباء -محمد بن سليمان بن الحارث، أبو بكر الباَغْندي  -921

 .(2)الواسطي، محّدث واسط، نزيل بغداد -المعجمة وسكون النون وفي آخرها الدال المهملة
                                 

 (.482) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) ) =
ابن و (. 182/ 2) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، (. و 322/ 1) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل فالدارقطني،  انظر: 2))

 (.231/ 3) ،1ط ،اإلكمالماكوال، 
 (.123/  2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 3))
ابن يونس،  في تاريخ. انظر: (. وما بين المعقوفين زيادة ذكرها ابن يونس54) ،1ط ،شايخ النسائيتسمية مالنسائي، 4) )

 (.448/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصري
 (.442-448/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 5) )
 (.88) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني،  1))
 (.481) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
 (.543/ 3)، 1ط مغاني األخيار،العيني،  8))
 = ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 312/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 142/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  2))
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الباغندي ثقة ثبت واسطي، توفي ببغداد سنة "قال مسلمة بن قاسم في كتاب )الصلة(: 
 .(1)"ثالث وثمانين ومائتين

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
زناني: رأيت أبا داود السجستاني جاثًيا بين يدي محمد بن سليمان الباغندي قال أبو جعفر األر 
 .(2)يسأله عن الحديث

وقال أبو بكر أحمد بن أبي الطيب المؤدب: سمعت الباغندي يقول: ابني كذاب، 
 .(3)وسمعت ابن الباغندي يقول: أبي كذاب!

 .(5). وقال أيًضا: ضعيف(4)وقال الدارقطني: ال بأس به
 .(1)بو الفتح محمد بن أبي الفوارس: ضعيف الحديثوقال أ

وقال الخطيب: والباغندي مذكور بالضعف، وال أعلم ألية علة ُضّعف، فإن رواياته كلها 
 .(7)مستقيمة، وال أعلم في حديثه منكرًا

                                 
 (.341/ 3) ،1ط، شذرات الذهبابن العماد، (. و 381/ 13) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 123/ 1) ،1ط =
 (.312/ 8) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، 1) )
 (.221/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
 مصدر سابق.الخطيب،  3))

في هذا النقل، فقد ذكره الخطيب في ترجمة محمد بن سليمان الباغندي الكبير، فساق إسناده إلى أحمد بن أبي  إشكالوثمة 
حمد بن محمد بن سليمان. ثم أورده في ترجمة حفيده أبي ذر أحمد بن محمد الطيب، وفيه أن التكذيب وقع بينه وبين ابنه م

بن محمد بن سليمان الباغندي، بإسناده إلى عبد الله بن إبراهيم الزينبي، وفيه أن محمد بن محمد الباغندي قال: ال تكتبوا عن 
يعني محمد بن محمد -: ال تكتبوا عن أبي ؛ فإنه يكذب. ثم دخل على ابنه أبي ذر فسمعه يقول-يعني الباغندي الكبير-أبي 

فإنه كذاب!، وفيه أن محمد بن محمد كّذب أباه الباغندي الكبير، وأبو ذر أحمد بن محمد بن محمد كّذب أباه،  -بن سليمان
 الف:تخوصورة اال

 في رواية: وقع التكذيب بين محمد بن سليمان الباغندي، وبين ابنه محمد بن محمد بن سليمان. -1
وفي رواية: أن محمد بن محمد الباغندي كّذب أباه، وأن الحفيد وهو أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان   -2

 الله أعلم.ف!! أيًضا كّذب أباه
 مصدر سابق.الخطيب،  4))
 (.142) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني، 5) )
 (.221/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 1))
 مصدر سابق.الخطيب، 7) )
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 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)وقال الذهبي: كان صدوقًا

 هذا الراوي، فقد ذُكر بأنه جثى بين يديه وسأله نُقل عن أبي داود ما يدل على إجالله ل
 مه فيه.عن الحديث، وفيه دليل على معرفته لهذا الفن وتقدُّ 

 وقد وثّقه مسلمة وابن حبان.
وضّعفه ابن أبي الفوارس، ونقل ابن أبي الطيب ما يفيد بأن الباغندي كّذب ابنه، وأن ابنه كّذبه!!، 

 .(3)ل: "هو ثقة، وال يُقبل كالمه في أبيه، وال كالم أبيه فيه"وقد نقل الشيخ مقبل عن الخطيب أنه قا
وحكم الخطيب على مروياته بأنها مستقيمة، وأنه ال يعلم في حديثه منكرًا، وإلى نحو هذا 

 مال الذهبي فقال: "صدوق".
وقد اختلف فيه قوال الدارقطني، فمرّة ضّعف، ومرّة نفى عنه البأس، وأقرب قوليه لألقوال 

، وعليه يحمل قول فهو المقّدم من قوليه ،هو الثاني؛ ألنه قول األكثرين من حيث العموم األخرى
الخطيب البغدادي، الذي تتبَّع أحاديث الراوي، فنفى عنه رواية المناكير، وحكم على استقامة 

 ، وهو األقرب.الذهبي بقوله: "صدوق" وهذا ما عّبر عنهمروياته، 
 الراوي أنه صدوق كما قال الذهبي والله أعلم. وعليه فإن القول الوسط في حقِّّ 

محمد بن سنان بن يزيد بن الذيال بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن سعيد القزاز،  -929
 .(5)البصري، نزيل بغداد أخو يزيد الذي كان بمصر (4)و بكر، وقيل: أبو الحسنمولى عثمان أب

محمـد بـن سـنان القـزاز يكنـى: أبـا الحسـن، بصـري ثقـة، أنـا " (:الصـلة)قال مسلمة في 
 .(1)"عنه ابن األعرابي
"قال مسلمة بن  هكذا أورد ابن حجر كالم مسلمة، وفي )الثقات( البن قطلوبغا: ملحوظة:

                                 
 (.312/ 8) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، 1) )
 (.428/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، 2) )
 (.111) ،1ط ،تراجم رجال الدارقطني في سننهمقبل بن هادي، 3) )
 (.321/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو  (.227/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرهذا قول مسلمة والخطيب. انظر:  4))
الخطيب، (. و 321/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو (. 1213/ 3) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل فالدارقطني، انظر:  5))

 (.72/ 3) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، و (. 353) ،1ط ،غنية الملتمس
 (.227/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 1))
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ثقة، وأخوه أوثق منه، ومحمد بن سنان كان  (1)تاب )الصلة(: محمد بن سنان الضمريقاسم في ك
ومحمد بن سنان الَقزَّاز آخر ُيكَنى أبا  ينزل الفوقة، روى عن إبراهيم بن طهمان، روى عنه أبو داود.

ن"  .(2)الحسن بصري ثقة، أخبرنا عنه عالَّ
ان، وهذا األخير هو األول، وهو ابن قال ابن قطلوبغا: "قلت: الذي عندي أن الثالثة اثن

 .(3)سنان بن يزيد، فال ُيستدرك علّي إال بتثبٍت"
ُفهم من كالم ابن قطلوبغا أنه ذهب إلى أّن محمد بن سنان راويان، وأّن مسلمة جعله ثالثة 

 :وهي ندي ملحوظات في فهمه لكالم مسلمةرواة، وع
اة كما قال ابن قطلوبغا، فالظاهر أنه ال يظهر من كالم مسلمة أنه جعلهم ثالثة رو  أوال:

 جعل محمد بن سنان اثنين:
أحدهما: البصري أخو يزيد، وزاد في تعريفه أنه كان ينزل الفوقة، وأنه روى عنه إبراهيم بن طهمان، 

 وهذا ثابٌت؛ فقد ذكر ابن أبي حاتم من بين شيوخ محمد بن سنان البصري إبراهيَم بن طهمان.
القزاز، الذي جعله راويًا آخر وكناه: أبا الحسن، فقال: بصري  واآلخر: محمد بن سنان

 ثقة، أخبرنا عنه عالن.
إذا ثبت أّن مسلمة جعل محمد بن سنان راويين، فالتحقيق حينئٍذ أن يُنظر في ثانًيا: 

 ترجمتيهما، للتأكد من أن األول غير األخير، أو ُيحكم بأنهما واحد.
جمة محمد بن سنان ترّجح لي أن البصري أخا يزيد هو بعد النظر والتحقيق في تر ثالثًا: 

 القزاز نفسه، فهكذا ترجمه الخطيب، وذكر أن كنيته: أبو الحسن كما قال مسلمة.
فالصحيح أنهما واحٌد، فاألخير هو األول كما قال ابن قطلوبغا، فهو البصري أخو يزيد بن 

بكر، ويكنى أيًضا: أبا الحسن. وليس  سنان القزاز الراوي عن إبراهيم بن طهمان، الذي يكنى أبا
 ثمة راٍو ثالٌث ذكره مسلمة، كما نسب ذلك إليه ابُن قطلوبغا، والله أعلم.

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4)يتكلَّم في محمد بن سنان يطلق فيه الكذب -يعني أبا داود-قال أبو عبيد اآلجري: وسمعته 

                                 
به: )البصري( فهو المترجم له في الكتب، أما الضمري فلم أجد له ذكرًا في الكتب،  هكذا في مطبوع الثقات، ولعل صوا 1))

 كما أن الذي يُذكر أخوه في ترجمته أحيانًا هو البصري، وأخوه هو: يزيد.
 (.321/ 8) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، 2) )
 مصدر سابق.ابن قطلوبغا،  3))
 (.321/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب4) )
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عنه أبي بالبصرة، وكان مستورًا في ذلك الوقت، وأتيته أنا ببغداد، سألت وقال ابن أبي حاتم: كتب 
 .(1)عنه عبد الرحمن بن خراش فقال: هو كذاب، روى حديث واالن، عن روح بن عبادة، فذهب حديثه

وقال أبو العباس بن عقدة: في أمره نظر، سمعت عبد الرحمن بن يوسف ذكره، فقال: ليس 
 .(2)عندي بثقة

 .(3)قطني: ال بأس بهوقال الدار 
 .(4)وقال ابن حجر: ضعيف

 .!لقد شذَّ مسلمة في توثيق هذا الراوي 
 وصنَّفه الدارقطني في مرتبة دون تلك المرتبة، وتأويله أنه جعله في رتبة صدوق.

 وقد ضّعفه ابن حجر. وأطلق فيه أبو داود الكذب، وكّذبه ابن خراش أيًضا.
يمكن قبوله بأي وجٍه كان؛ لمخالفته جميع األقوال التي قيل أما توثيقه فإنه بعيٌد جدًّا، وال 

فيه. وأما كونه صدوقًا فهو أيًضا كذلك؛ والسبب في رّدهما أن الذي اتهمه البعض بالكذب، وكذَّبه 
 آخرون، وذُكر بأن حديثه قد ذهب، ال يمكن قبول حديثه؛ والثقة والصدوق ممن يقبل حديثهم.

 قاله ابن حجر، فهو ضعيف، لما تقّدم من جملة أقوالهم.ولعّل أقرب األقوال فيه ما 
أما تكذيبه فذاك يقتضي كونه وًضاًعا، وقد اعتذر له الحافظ ابن حجر في رواية ذاك 
الحديث الذي من أجله اّتهم فقال: "إْن كان ُعمدة من كذَّبه كونه اّدعى سماع هذا الحديث من 

 .(5)يته عنه بالوجادة"بن عبادة، فهو جرح ليِّّن، لعله استجاز رواا
 .(1)محمد بن الصباح الدوالبي، أبو جعفر البغدادي البزاز، مولى مزينة صاحب السنن  )ع( -928

 .(7)"ثقة مشهورٌ "قال مسلمة في )الصلة(: 
 ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي 

                                 
 (.272/ 7) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  1))
 (.321/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 2))
 (.133) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني، 3) )
 (.482) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر4) )
 (.227/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 5))
الجرح ابن أبي حاتم، (. و 415/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءالدوالبي، (. و 241/ 7) ،1ط ،برىالطبقات الكابن سعد، انظر:  1))

 (.127/ 11) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 142/ 2) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، و  (.282/ 7) ،1ط، والتعديل
 (.247) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 231-222/  2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر7) )
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 قال القاسم بن نصر المخرمي: سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن الصباح الدوالبي؟.
 .(1)فقال: شيخنا ثقة

يعني -وقال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده: قال أبو زكريا 
 .(2): محمد بن الصباح ثقة مأمون-يحيى بن معين

 .(3)وقال العجلي: ثقة
 .(5). وقال أيًضا: كان ثقة عالما بهشيم(4)بن شيبة: ثقة، صاحب حديث وقال يعقوب

وقال أبو حاتم: ثقة ممن ُيحتج بحديثه، حّدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، 
 .(1)مهوكان أحمد يعظِّّ 

 .(7)وقال محمد بن غالب تمتام: حدثنا محمد بن الصباح الدوالبي الثقة المأمون والله
 .(8)ي الثقاتوذكره ابن حبان ف

 .(2)وقال ابن حجر: ثقة حافظ
 .اتَّفقوا على توثيقه، كما وصفوه باألمانة والحفظ وكثرة الحديث، فهو كذلك 

نماطي الصوفي الحافظ محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي، أبو بكر األ   -923
لَ المعروف بكَ   .(12)، وهو لقبه، ويقال: اسمه أحمد-بتحتانية ساكنة وجيم-جة يـْ

                                 
 (.342/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  1))
  مصدر سابق.الخطيب،  2))
 (.425) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، 3) )
 مصدر سابق.العجلي،  4))
 مصدر سابق.عجلي، ال 5))
 (.282/ 7) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  1))
 (.321/ 25) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 7) )
 (.78/ 2) ،1ط ،الثقاتبن حبان، ا8) )
 (.484) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
، وقد كان محمد بن مخلد الدوري يسميه أيضا أحمد في جزم الخطيب بأنَّ اسمه محمد فقال: "وهو محمد بال شكٍّ  12))

قال: في "كتاب الغسل" ئي جاء عند النسا ذكر ابن حجر أنَّه الخطيبلكنَّ أحمَد الذي أشار إليه بعض رواياته عنه". 
أن كيلجه لم ب الذهبيوأفاد  ،محمد هو أبو زكير ويحيى بن "،قال ثنا يحيى بن محمد ،"أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي

 ".ه ممن هو أقدم من كيلجهن أن يكون غيرَ فيتعيَّ  ،وهو كما قال" ، قال ابن حجر:يدرك يحيى بن محمد
 ." منهمد بن صالح هو الطبري الحافظ، عن أبي زكير، فالنسائي قد سمع أواًل يكون أح ال يبعد أنْ وقال الذهبي: "

 =سير أعالم والذهبي،  (.332/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبو  .(127/ 1) ،2ط ،النسائيسنن انظر: النسائي، 
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توفي بمكة، وهو ثقة حافظ، أنا عنه غير واحٍد، "في كتاب )الصلة( فقال:  ذكره مسلمة
 .(1)"ونُقم عليه أنه كان يغلو في مذهب حسين الكرابيسي، واحتمل الناس له ذلك لثقته وحفظه

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(2)قال أبو داود: صدوق

 .(3)وقال النسائي: بغدادي ثقة
 .(4)وقال الدارقطني: بغدادي ثقة

وقال أبو العباس بن عقدة، عن الفضل بن أشرس: كنا مع بكر بن خلف وأشار إلى الميزاب 
 .(5)اءكم من ينقر هذا العلم تنقيرابحذاء البيت، فطلع محمد بن صالح، فقال بكر بن خلف: قد ج

 .(1)وقال الخطيب: كان حافظًا متقًنا ثقة
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة حافظ، لم يثبت أن النسائي أخرج له

 ،"قولٌ  هوو  لقد ذهب النقاد إلى توثيق الحافظ كليجة، وتفّرد أبو داود في قوله: "صدوق 
نسائي ومسلمة والدارقطني والخطيب وابن حجر، مرجوٌح، فالذي عليه األكثرون أنه ثقة، وبه قال ال

 .والراجح ما ذهبوا إليه، والله أعلم
 .(8)محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي، أبو بكر الغزال  (4) -923

د، وبها كانت وفاته سنة ثمان ثقة، وكان من ساكني بغدا"كتابه )الصلة(: في   قال مسلمة
                                 

 .(44/ 1) ،1، طتهذيب التهذيب. وابن حجر، (525/ 12) ،3ط ،النبالء =
(. 432/ 1) ،1ط ،الكامل في التاريخابن الجزري، و (. 211/ 53) د.ط، ،تاريخ دمشق ابن عساكر،: ترجمته في وانظر

 (.218) ،1ط ،طبقات الحفاظالسيوطي، و (. 372/ 25) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، و 
 (.227-221/  2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.332/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
 مصدر سابق.الخطيب،  3))
 مصدر سابق.الخطيب،  4))
 مصدر سابق.الخطيب،  5))
 مصدر سابق.الخطيب،  1))
 (.484) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
طبقات ابن أبي يعلى، و (. 528/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب(. و 132/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  8))

 (.438/ 2) ،1ط، المقصد األرشد ابن مفلح،(. و 371/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، (. وا321/ 1) د.ط، ،الحنابلة
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 .(1)"وخمسين في قول محمد بن جرير وابن بهزاد، وهو كثير الخطأ، والله تعالى المستعان
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال النسائي: ثقة
 .(3)وقال ابن أبي حاتم: صدوق

 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان من جلساء أحمد بن حنبل
 .(5)وقال ابن األخضر: ثقة صدوق

 .(1)وقال الخليلي: ثقة احتجَّ به األئمة
 .(7)وقال ابن الجوزي: ثقة

 .(2)الحديث (8)وقال الذهبي: وكان من أحالس
 .(12)وقال ابن حجر: ثقة

  تبّين من خالل هذه النصوص أن أهل العلم ذهبوا إلى توثيقه محمد بن عبد الملك، ولم
ابن أبي حاتم، وكالمه هذا مرجوٌح، فغالب النقاد على توثيقه، وهو ما رجحه  يخالف في ذلك إال

 الحافظ ابن حجر، وقد أشار مسلمة إلى أنه كثير الخطأ، وعلى كل حاٍل فالراوي ثقة.
في تجهيل محمد بن عبد الملك بن زنجويه فقال: "هو رجل  (1)شذَّ ابن القطان :تنبيهٌ 

                                 
 (.257/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))

 (.311/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرواختصر ابن حجر كالم مسلمة في قوله: "ثقة كثير الخطأ". 
 (.528/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 2))
 (.5/ 8) ،1ط، لالجرح والتعديابن أبي حاتم،  3))
 (.132/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.258/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 5) )
 (124/ 2) ،1ط ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثالخليلي، انظر:  1))
 (.147/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي،  7))
كونوا أحالس »ومنه الحديث:  (.122/ 1) د.ط، ،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرةحلس بالمكان وفيه: لزمه. 8) )

/ 1) د.ط، ،النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير، و (. 121/ 4)د.ط،  ،السننأبو داود، أي: الزموها. انظر: « بيوتكم
423). 

 (.183/ 1) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 2) )
 (.424) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 12))
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 .(2)مجهول الحال، لم أجد له ذكرا"!!
وقد تعّقبه العراقي بقوله: "هذا عجيب من أبي الحسن، وهو كثير النقل من كتاب ابن أبي 

 حاتم، وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال: ... وهو صدوق.
ووثَّقه النسائي أيضا، وروى عنه جماعة من األئمة، منهم: أبو داود والترمذي والنسائي وابن 

ف تكون حاله مجهولة، ولكن الذي أوقع أبا الحسن في ذلك كون ...، فمن هذه ترجمته كي هماج
ابن أبي حاتم لم يصفه بأنه الغزال ونسبه إلى جده، ثم إن صاحب )الكمال( ترجمه ترجمتين: مرة 
نسبه إلى جده، ومرة ذكره من غير ذكر جده ووصفه بأنه الغزال، وهو وهٌم، وقد ذكره على الصحيح 

فنسبه إلى جده ووصفه بأنه الغزال، ونقل توثيق النسائي له،  (3)النبلابُن عساكر في أسماء شيوخ 
 .(4)وتبعه على ذلك المزي في تهذيبه والذهبي في مختصره"

وقد أجاد العراقي في تعّقبه، كما أنه التمس له العذر، وبّين سبب وقوعـه فـي هـذا الـوهم، 
 .الله على الجميع ةفرحم

محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب األموي، واسم أبي الشوارب:   )م د س ق( -925
محمد بن عبد الله بن أبي عثمان بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية القرشي، أبو عبد الله 

 .(5)لبصريا
 .(1)"بصري ثقة"بن قاسم في )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(7)قال أحمد: ما بلغني عنه إال خير

                                 
 ،لسان الميزانابن حجر، قال ابن حجر: "وابن القطان تبع ابن حزم في إطالق التجهيل على من ال يطلعون حاله".  1)) =

، وغيره من النقاد القطان: وهذا هو الراوي الثالث الذي ورد في هذا البحث، وقد جّهله ابن (. قلتُ 212/ 1) ،1ط
 (.121، 12يوثّقه. انظر: )ص: 

 (.32/ 5) ،1ط ،بيان الوهم واإليهام ابن القطان، 2))
 (.251) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، انظر:  3))
 (.183) ،1ط ،ذيل ميزان االعتدالالعراقي،  4))
 (.342/ 1) د.ط، ،العبر الذهبي،(. و 121/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 12/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  5))
 (.258/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.521/ 3) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 7))
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 .(1)وقال عثمان بن أبي شيبة: شيخ صدوق ال بأس به
 .(2)وقال صالح جزرة: شيخ جليل صدوق

 .(4). وقال أيًضا: ثقة(3)وقال النسائي: ال بأس به
 .(5)وقال ابن األخضر: شيخ جليل صدوق

 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(7)وقال ابن حجر: صدوق

  ذهب عثمان بن أبي شيبة وصالح جزرة وابن األخضر وابن حجر إلى تصنيف هذا الراوي
في رتبة صدوق، وذهب مسلمة وابن حبان إلى توثيقه، واختلف فيه قوال النسائي، والمرّجح عنه ما 

 فق فيه الجماعة، وهو القول الراجح في ابن أبي الشوارب إن شاء الله.وا
َساب   )م د س( -922  -بكسر الحاء وتخفيف السين المهملتين-محمد بن عبيد بن حِّ

 .(8)البصري -حةبضم المعجمة وتخفيف الموحدة المفتو -الغَُبري 
 .(2)"بصري ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(12)قال أبو حاتم: صدوق

بكثيـر، ابـن حسـاب  (11)وقال أبو عبيد اآلجري عن أبي داود: ابن حساب فوق الزهري
                                 

 (.211) ،1ط ،تاريخ أسماء الثقاتابن شاهين، 1) )
 مصدر سابق.ابن شاهين،  2))
 (.51) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 3) )
 (.251) د.ط،، المعجم المشتملابن عساكر،  4))
 (.258/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 5) )
 (.122/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.424) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
(. 412/ 2) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، و (. 524/ 2) ،1ط ،تاريخ مولد العلماء ووفياتهمابن زبر الربعي، انظر:  8))

ابن ناصر الدين، (. و 312/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 12/ 21) ،1ط ،مالتهذيب الكالمزي، و 
 (.221/ 3) ،1ط ،توضيح المشتبه

 (.322/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 218/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.11/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 12) )
 = في مطبوع )تهذيب الكمال(، وقد تصّحف في مطبوع )تهذيب التهذيب( إلى "الزبيري".هكذا جاء  11))
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 .(1)عندي حجة
 .(2)وقال النسائي: ثقة

 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(4)وقال الذهبي: كان ثقة حجة

 .(5)وقال ابن حجر: ثقة
  ذهبوا إلى توثيق ابن حساب، وبالغ أبو داود في توثيقه فقال: "حجة"، وهذا من أرفع

أنواعه، وقد خالف أبو حاتم سائر النقاد فوصفه بقوله: "صدوق"، وهذا ال يخرج عن تشدُّده في 
 سائي ومسلمة وابن حبان والذهبي وابن حجر، فهو ثقة.النقد، فالراجح ما ذهب إليه أبو داود والن

محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي، أبو جعفر وأبو يعلـى   )د ت س( -927
 .(1)النحاس الكوفي

 .(7)"نه بقي بن مخلد، ال بأس بهكوفي روى ع")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(8)قال النسائي: ال بأس به
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(1)وقال ابن حجر: صدوق
                                 

(. وعبد الله 322/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرقال ابن حجر: "يعني عبد الله بن محمد بن المسور الزهري".  =
 (.321) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرالزهري صدوق. قاله 

 (.224/ 5)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، و (. 11/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 1) )
 مصدر سابق.الذهبي،  2))
 (.82/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.337/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، 4) )
 (.425) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
 ،المعين في طبقات المحدثينو(. 128/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 128/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))

 (.331/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 82) ،1ط
 (.212/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 7) )
 (.222) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  8))
 (.128/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
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  وابن حجر في رتبة  ومسلمة وابن حبان، وصنفه النسائي -ضمنيًّا-بقيُّ هذا الراوي وثقه
 إلى الراجح في حال الراوي، والله أعلم.ولعلَّ قولهم أقرب صدوق، 

محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان بن عثمان بن أبي العاص   )د س( -922
 .(2)وقد يُنسب إلى جدهبصري، الثقفي، أبو عبد الله وقيل: أبو صفوان ال

 .(3)"يكنى أبا الجماهر، دمشقي روى عنه أبو داود ال بأس به"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(5). ونُقل عنه أنه قال: ثقة(4)حاتم: بصرى صدوق أبوقال 
 .(1): ال بأس بهالنسائيوقال 

 .(7)ثقاتحبان في ال ابنوذكره 
 .(8)وقال ابن حجر: ثقة

  إلى تصنيف هذا الراوي في رتبة صدوق، ووثّقه ابن حبان وابن  مسلمةذهب النسائي و
حجر. وقال أبو حاتم: "صدوق"، كما في مطبوع الجرح والتعديل، لكن نقل عنه المزي والذهبي 

لم ينقلوا عنه غير ذلك،  وابن حجر أنه قال: "ثقة". والملحوظ أّن هؤالء الذين نقلوا عنه التوثيق
فالراوي  على أّي حالٍ وهذا إما الختالف ُنَسخ كتاب الجرح والتعديل، أو لخطأ وقع في المطبوع، و 

 موثَّق.
بن عبد الله بن زياد بن خالد بن  -بمهملة وزايين مصغر-حمد بن ُعزيز م  )س ق( -921

                                 
 (.425) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1)) =
الذهبي، (. و 85/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 25/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلبي حاتم، ابن أانظر:  2))

 (.222/ 2) ،1ط ،الكاشف
 (.272/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  3))
 (.25/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 ،1ط ،الكاشفالذهبي، و  (.88/ 21، )1ط ،هذيب الكمالتالمزي، هذا القول نقله المزي والذهبي وابن حجر. انظر:  5))

 (.2/337) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 222/ 2)
 (.212، د.ط، )المعجم المشتملابن عساكر، (. و 53، 51، )1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 1) )
 (.114/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
 (.421، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 8))
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 .(1)عقيل بن خالد األيلي، أبو عبد الله مولى بني أمية، ابن عم عقيل بن خالد وسالمة بن روح
 .(2)"ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)صالح سّيء الرأي فيه : كان أحمد بنشاهين ابنقال 

 .(5). وقال في موضع آخر: صويلح(4): ال بأس بهالنسائيوقال 
 .(1)عن النسائي أنه قال: ضعيف، ليس بثقة عساكرونقل ابن 

في )مشيخته( قال: "محمد بن عزيز أيلي يروي عن سالمة، وسالمة  النسائيلكن كالم 
 .(7)ضعيف ليس بثقة"

تاريخه: سألت أبا جعفر العقيلي عن محمد بن عزيز  بن سعيد بن حزم في أحمدوقال 
 .(8)األيلي؟ فقال: ثقة

 .(2): وسمعت سعيد بن عثمان يقول: لقيت محمد بن عزيز بأيلة، وكان ثقةأحمدقال 
 .(12)وقال ابن أبي حاتم: كان صدوقًا

، وفيه (11)وقال أبو أحمد الحاكم: رأيت القدماء حدثوا عنه، مثل الفضل بن سخيت

                                 
المؤت ل ف الدارقطني، (. و 137/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 52/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.4/ 7) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، و (. 1751/ 4) ،1ط ،والمخت ل ف
 .(345/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 277/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.172، )1، ط ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابينابن شاهين،  3))
 (.115/ 21، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 4) )
 (.211) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  5))
 مصدر سابق.ابن عساكر،  1))
 (.52، )1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  7))
 .(121، )1ط ،رفهرسة ابن خيابن خير، 8) )
 مصدر سابق.ابن خير،  2))
/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  نقله المزي والذهبي وابن حجر، ولم يرد في مطبوع الجرح والتعديل.12) )

 (.344/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 221/ 2) ،1ط ،الكاشفوالذهبي، (. 115
ال يضبط الحديث، وهو  وقال العقيلي: .ه يحيى بن َمعينبكذَّ ،  الفضل بن السكين بن سخيت السندي ،أبو العباسهو: 11) )

 (.341/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، (. و 442/ 3) ،1ط ،الضعفاء الكبيرالعقيلي،  . انظرمع ذلك مجهول
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 .(1)نظر
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(3)وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله
 .(4)وقال ابن حجر: فيه ضعٌف، وقد تكّلموا في صحة سماعه من عمه سالمة

  :اختلف النقاد في تصنيف هذا الراوي على ثالثة أقوال 
 وابن حبان. مسلمةفذهب قوم إلى توثيقه وهم: العقيلي وسعيد بن عثمان و 

 أبي حاتم والذهبي: صدوق. وبمعنى هذا قال النسائي في الراجح عنه. ابنوقال 
 وأساء أحمد بن صالح فيه الرأي. وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر.

 حجر: فيه ضعف. ولعّل هذا ما يمكن استخالصه من مجموع أقواله. ابنوقال 
ط أن يصّنف في رتبة : أن الراوي وإن كثر موثِّّقوه، إال أنه متكلَّم فيه، فاألحو والخالصة

 : إن شاء الله.وأضاف إليه قولهصدوق. وقد أعجبني كالم الذهبي الذي جعله في تلك الرتبة، 
محمـد بـن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار، وقيل: ابـن   )ت س( -971

دينــــار بــــن شــــعيب العبــــدي مــــوالهم، أبــــو عبــــد اللــــه بــــن أبــــي عبــــد الــــرحمن المــــروزي الشــــقيقي 
 .(5)المطوعي، لقبه: حلق، قدم بغداد

 .(1)"مروزي ثقة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(7)حاتم: صدوق أبوقال 
الله بن سليمان الحضرمي وداود بن يحيى يقوالن:  عقدة: سمعت محمد بن عبد ابنوقال 

                                 
 (.114/ 2) د.ط، ،المغني في الضعفاءالذهبي، (. وانظر: 344/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.137/ 2) ،1ط ،اتالثقابن حبان،  2))
 (.147/ 3) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 3) )
 (.421، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 4))
الذهبي، (. و 321/ 1) د.ط، ،طبقات الحنابلةابن أبي يعلى، و  (.528/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر:  5))

 (.411/ 2) ،1ط، المقصد األرشد ابن مفلح،(. و 222/ 2) ،1ط ،الكاشف
 (.352/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 272/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.28/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 7) )
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 .(1)محمد بن علي بن حسن الشقيقي ثقة
 .(2)محمد بن األخضر: المحدث ابن المحدث أبووقال 
 .(3): ثقةالنسائيوقال 

 .(4)حبان في الثقات ابنوذكره 
 .(5)أبو عبد الله: محدِّث مرو، وابن محدثها الحاكموقال 
 .(1)حديثحجر: ثقة صاحب  ابنوقال 

  ذهب النقاد إلى توثيقه، إال ما جاء عن أبي حاتم الذي قال فيه: "صدوق"، والراجح ما
 ذهب إليه األكثرون، فهو ثقة.

 .(7)حافظمحمد بن علي بن حمزة المروزي، أبو علي، وقيل: أبو عبد الله ال  )س( -979
 .(8)"مروزي وبها توفي سنة إحدى وستين ومائتين، وكان ثقة"بن قاسم في )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(2): ثقةالنسائيقال 

 .(12)أبي حاتم: صدوق ابنوقال 
 .(11)حبان في الثقات ابنوذكره 

 .(12)وقال ابن حجر: ثقة صاحب حديث
                                 

 (.22/ 4، )1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 (.272/ 12) ،1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.212) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، (. و 22 /4، )1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب3) )
 (.112/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.131/ 21، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 5) )
 (.427، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
 د.ط، ،خ دمشقتاريابن عساكر، و (. 32) د.ط، ،تلخيص تاريخ نيسابورمحمد بن عبد الله النيسابوري،  الحاكم،انظر:  7))

 (.223/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 142/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 328/ 54)
 (.352/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 283/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 8) )
 (.212) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 2) )
 (.28/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 12) )
 (.111/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 11) )
 (.427، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
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  وثّقه النقاد، إال ابن أبي حاتم الذي قال فيه: صدوق، وقد خالف النسائي هذا الراوي-
وابن حبان وابن حجر، فكلُّ هؤالء ذهبوا إلى توثيقه، وال شك أن  مسلمةو  -وهو ممن روى عنه

 قولهم أرجح لقوته من وجٍه؛ وألن النسائي من أعلم الناس بحاله، فالراوي ثقة.
 .(1)محمد بن علي بن ميمون الرقي، أبو العباس العطار  )س( -978

 .(2)"كان ورًعا"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)قال النسائي: ثقة
 .(4): إمام أهل الجزيرة في عصره، ثقة مأمونالحاكموقال 

 .(5)في الثقات حبانوذكره ابن 
 .(1): ثقةحجروقال ابن 

  كان في جانب   مسلمةهذا الراوي وثَّقه النقاد ولم يختلفوا في شأنه، ويالَحظ أن كالم
 عدالته، وقد ذكره بالورع، فهو ثقة كما قالوا.

، أبو عبد -بالتشديد-بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي  محمد  (4) -973
 .(7)الله البصري، ابن عم محمد بن أبي بكر المقدمي

 .(8)"ثقة")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(1)قال أبو حاتم: صدوق
                                 

 ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 377/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، (. و 28/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))
 (.132/ 2) ،1ط ،مرآة الجنان اليافعي،(. و 344/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و (. 224/ 2)

 (.288/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.213) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 3) )
 (.111، )1ط سؤاالت السجزي للحاكم،الحاكم،  4))
 (.144/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.427، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
 ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 122/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 172/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبير البخاري،انظر:  7))

 (.225/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، و (. 174/ 21) ،1ط
 (.312/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 222/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  8))
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 .(2)وقال البزار: كان ثقة
 .(4)قال في موضع: ال بأس به. و (3): ثقةالنسائيوقال 

 .(5): صدوقحجروقال ابن 
  لم يقع خالف النقاد في تعديل محمد بن عمر المقدمي، لكنهم اختلفوا في تحديد

وابن حبان  مسلمةرتبته، فذهب أبو حاتم وابن حجر إلى تصنيفه في رتبة صدوق، وذهب البزار و 
 إلى توثيقه، واختلف فيه قوال النسائي.

روى عنه، إال أنَّ تشدُّده في النقد معلوم، وقد وصفه بالصدوق، والبزار أيًضا  ممن حاتموأبو 
ممن روى عنه، وقد خرّج له حديثًا وبّين أنه تفّرد به، ومع ذلك زّكاه بقوله: "وكان ثقة"، وقد وافقه 

 ى.وابن حبان، ولعل ما ذهبوا إليه هو األقرب في حقه، فهو ثقة إن شاء الله تعال مسلمةعلى ذلك 
محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري، أبو   )بخ ت( -973

 .(1)الرحمن الكوفي عبد
 .(7)"ثقة، روى عنه من أهل بلدنا بقي بن مخلد"في )الصلة(:  بن قاسم مسلمة قال

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
. وقال أيًضا: أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه عن ابن أبي ليلى (8): كوفي صدوقحاتمقال أبو 

 .(2)عن الشعبي، من حفظه الكتاب كله، ال يقدم مسألة على مسألة

                                 
 (.21/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) ) =
 (.425/ 2) ،1ط، كشف األستارالهيثمي،  2))
 (.213) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  3))
 مصدر سابق.ابن عساكر،  4))
 (.428، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
تهذيب زي، الم(. و 41/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 221/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  1))

 (.228/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 222/ 21) ،1ط ،الكمال
 (.381/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 12/323، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  7))
 (.41/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 8) )
 .مصدر سابقابن أبي حاتم، 2) )
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 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)وقال ابن حجر: صدوق

 .(3): ثقةالعينيوقال 
  مسلمةذهب أبو حاتم وابن حجر إلى تصنيف هذا الراوي في رتبة صدوق، وذهب بقي و 

وابن حبان والعيني إلى توثيقه. وأبو حاتم ممن روى عنه، فهو من أعرفهم بحاله، إال أن تشدُّده 
ومن ذلك قوله هنا، وخالفه بقي بن مخلد الذي روى عن محمد  محسوٌب في أحكامه على الراواة،
، ولعل ما ذهبوا إليه هو األقرب أكثر النقاد، وقد وافقه بهأعرفهم بن عمران أيًضا، فهو كذلك من 

 الراوي، والله أعلم. قِّّ في ح
أبـو عبـد اللـه محمد بـن عـوف بـن سـفيان الطـائي أبـو جعفـر، ويقـال:   )د عس( -975

 .(4)الحمصي الحافظ
محمد بن عوف بن سفيان بن مسلم الطائي شامي ثقة، أخبرنا "الصلة(: في ) قال مسلمة

 .(5)"عنه غير واحد، نزل بغداد
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(1)قال أبو حاتم: صدوق
 .(7)وقال النسائي: ثقة

ه، معروف بالتقدم في العلم والمعرفة على أصحابه، : إنه حافظ إمام في زمانالخاللوقال 
سمع من أبي المغيرة وأهل الشام والعراق، وكان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك، ويقبل منه ويسأله 

                                 
 (.82/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1))
 (.522، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
 (.552/ 3، )1ط ،مغاني األخيارالعيني، 3) )
 ،فتح البابابن منده، و  (.143/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، و  (.52/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  4))

 (.482/ 2) ،1ط، المقصد األرشد لح،ابن مفو (. 312/ 1) د.ط، ،طبقات الحنابلةابن أبي يعلى، و (. 121) ،1ط
 (.324/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 5) )
 (.53/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.215، د.ط، )المعجم المشتملابن عساكر،  7))
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 .(1)عن الرجال من أهل بلده، وسمع منه أحمد بن حنبل فيما بلغني عن أبيه حديث الهزار
 .(2)ديث يحفظ ابن حبان في الثقات وقال: وكان صاحب ح وذكره

وقال أبو أحمد بن عدي: هو عالم بحديث الشام صحيًحا وضعيًفا، وكان أحمد بن عمير 
 .(3)بن جوصاء عليه اعتماده، ومنه يسأل وخاصة حديث حمص

 .(4)وقال أبو علي الجياني: ثقة
 .(5)وقال الذهبي: قد أثنى عليه غير واحد من الكبار، ووصفوه بالحفظ والتبحر

 .(1): ثقة حافظوقال ابن حجر
  ذهب أكثر النقاد إلى توثيق هذا الراوي، وأثنوا عليه كثيرا ووصفوه بالعلم والمعرفة

 والحفظ، وقال فيه أبو حاتم: صدوق، وقوله هذا مرجوح، والمعتمد أنه ثقة كما قالوا.
، أبو -بفتح الزاي، تليها نون مفتوحة بدل الموحدة-محمد بن الفرخان بن روزَنَة  -972

 .(7)الطيب الدوري
 .(8)"ثقةرافقي ")الصلة(:  في كتابه قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(2)متهما بوضع الحديث كانقال البخاري:  
 .(12): ثقةالنسائيوقال 

 .(1): كان غير ثقة. وذكر أنه روى أحاديث منكرة، وأنه روى حكايات في التصوفالخطيبال وق

                                 
 (.324 /12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،. ومغلطاي، (312/ 1د.ط، ) ،طبقات الحنابلةابن أبي يعلى، 1) )
 (.143/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  2))
 (.242/ 21، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 3) )
 (.24) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني، 4) )
 (.117/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 5) )
 (.522، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
ابن ناصر (. و 222/ 14) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 241/ 2) ،1ط ،تاريخ أصبهان أبو نعيم األصبهاني،انظر:  7))

 (.241/ 4) ،1ط ،توضيح المشتبهالدين، 
 (.312/ 12) ،1طإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، 8) )
 (.422/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر2) )
 (.218) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  12))
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ثم ذكر له حديثا فقال: وهذا الحديث منكر جدًّا، عجيب اإلسناد، لم أكتبه إال من هذا الوجه، 
وما أُبعد أن يكون من وضع ابن الفرخان، والحكاية فيه عن ابن صاعد مستحيلة، وقد ذكر لي بعض 

 .(2)صحابنا: أنه رأى لمحمد بن الفرخان أحاديث كثيرة منكرة بأسانيد واضحة عن شيوخ ثقاتأ
: ذكـر أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن زكريـا النسـوي، فيمـا بلغنـي عنـه، محمـد بـن الخطيبقال 

الفرخـان، فقـال: كـان يسـكن دور عربــان، ولقيتـه بهـا وكـان شـيخا ظريفــا، وكـان يتعاهـد الصـوفية وأصــحاب 
 .(3)حديث، وقد لقي جماعة من الصوفية مثل الجنيد وابن عطاء والحريري، وكان يحكى عنهمال

 .(4): له خبر كذب في موضوعات ابن الجوزي في )باب الدجاج والحمام(الذهبيوقال 
 .(5)حجر: صدوق ابنوقال 

  لقد روى أبو الطيب بعض األحاديث المنكرة كما سبقت اإلشارة إليها، ولعّل تلك
، والنسائي ممن روى عنه، وكان مسلمةيات كانت سبًبا في تهمته بالوضع، وقد وثّقه النسائي و المرو 

من أعرف الناس به، لكن مع ذلك فإّن ما ثبت عن الراوي من المناكير تدل داللة صريحة على أنه 
 غير ثقة كما قال الخطيب؛ ألن الثقة ال يتفّرد بالمناكير عن المشاهير.

قه بعيٌد جدًّا، وقد توسَّط في شأنه الحافظ ابن حجر وقال: صدوق، وعلى هذا فإن توثي
 وهذا أعلى ما يمكن وصفه به.

 بالوضع فلعل سببه تلك المرويات المنكرة التي رواها، والله أعلم. تهمتهوأما 
بن إسحاق  -بموحدتين بعد المهملة وزن محمد-محمد بن ُمَحبَّب   )د س ق( -977

 .(1)القرشي، أبو همام الدالل البصري صاحب الرقيق
 .(7)"ثقة معروف"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

                                 
 (.281 /4) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) ) =
 مصدر سابق.الخطيب،  2))
 مصدر سابق.الخطيب،  3))
 (.4/ 4، )1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 4) )
 (.522، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
 ،العبرالذهبي، و  (.1151/ 3) ،1ط ،الكنى واألسماءالدوالبي، (. و 247/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  1))

 (.128/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 322/ 1) د.ط،
 (.428/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو (. 332/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 7) )
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1): صالح الحديث، صدوق ثقةحاتمقال أبو 

 .(2)اآلجري عن أبي داود: ثقة، قال: وسمعت أبا داود يثني عليه عبيدوقال أبو 
 .(3)آخر عن أبي داود: ثقة، ورفع من شأنه موضعوقال في 

 .(4)في الثقات حبانوذكره ابن 
 .(5)وقال الحاكم: شيخ ثقة من البصريين، روى عنه البخاري في الجامع الصحيح محتجًّا به

 .(1)الذهبي: ثقة وقال
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة

 .لقد اتَّفق النقاد على توثيق أبي همام محمد بن محبَّب كما تقّدم، فهو ثقة 
ووهم فيه ابن الجوزي فأورده في )الضعفاء( وقال: محمد بن محبب، أبو همام الثقفي البصري 

ال األزدي: الصائغ الدالل، قال يحيى: كذاب عدو الله. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث. وق
 !.(8)مجهول

 .(2)"ثقة، غلط ابن الجوزي في إيراده في الضعفاء"بقوله:  الذهبيوتعقَّبه 
قلت: خلط ابن الجوزي بين محمد بن محبَّب هذا، وبين محمد بن مجيب؛ فإن ابن 

بصري كما تقدَّم في ترجمته، وهو الذي روى له أبو داود والنسائي  -بالحاء وزن محمد-محبَّب 
فهو الكوفي الثقفي الصائغ، وهو الذي تكّلم فيه  -بالجيم وزن مطيع-جه. أما ابن مجيب وابن ما

                                 
 (.21/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  1))
 (.7/  4) ،1ط ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديلأبو داود،  2))
 (.12/ 5) مصدر سابق،أبو داود،  3))
 (.81/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.144، )1ط سؤاالت السجزي للحاكم،الحاكم،  5))
 (.214/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.525، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
 (.25/ 3) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، 8) )
 (.25/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، و  (.128/ 2د.ط، ) ،الضعفاء المغني فيالذهبي، 2) )
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، وقد ذُكر هذا األخير في )التهذيب( وفروعه للتمييز فقط، ولم (1)يحيى بن معين وأبو حاتم واألزدي
 يخرّج له أحٌد من أصحاب الكتب الستة.

ي أقوالهم، وأما ابن مجيب فقد قال هذه الترجمة وهو ابن محبَّب ثقة كما تقّدم ف فصاحب
 .(2)عنه الحافظ ابن حجر: متروك

البخاري عن ابن محبَّب التي ذكرها الحاكم فقد ردَّ عليه الحافظ المزي بقوله:  روايةأما 
"هذا من أوهام الحاكم رحمه الله، فإن البخاري لم يرد عنه في الصحيح، وال ذكره أحد في رجاله، 

ن أبي همام الصلت بن محمد الخاركي وقد مضى، وعن محبوب البناني إنما روى في الصحيح ع
 .(3)وسيأتي، وكأنه اشتبه عليه بأحدهما والله أعلم"

، وقال في )التقريب( أيًضا: (4)وبنحو هذا قال الحافظ ابن حجر في )تهذيب التهذيب(
 .(5)"وهم الحاكم فقال: إن البخاري روى له"

 .(1)محمد بن محمد بن خالد الباهلي، أبو عمر البصري ابن أخي أبي بكر بن خالد  )د( -972
 .(7)"بصري ثقة، يكنى أبا عمرو")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(8): يغربابن حبان في الثقات وقال ذكره

 .(2)وقال ابن حجر: ثقة

                                 
 (.312/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  عندانظر أقوالهم  1))
 (.525، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
 (.318/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر: حاشية محقق  3))
 .(428/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 4))
 (.525، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
 ،الكاشفالذهبي، (. و 371/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، . و (115/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))

 (.215/ 2) ،1ط
 (.227) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 332/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 7) )
 (.115/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  8))
 (.525، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
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  وابن حبان وابن حجر، ولم أقف في ترجمته على غير هذه  مسلمةهذا الراوي وثَّقه
 األقوال الثالثة، فهو ثقة كما قالوا.

النيســـابوري، أبـــو جعفـــر بـــن العجمـــي، نزيـــل محمـــد بـــن مســـعود بـــن يوســـف   )د( -971
 .(1)طرسوس والمصيصة
 .(2)"كان عالـًما بالحديث"بن قاسم في كتابه )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3): ال بأس بهاآلبندونيأبو القاسم  قال

 .(4): رفيع الشأن فاضل، ليس بدون أحمد بن حنبلوضاحوقال محمد بن 
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(1)ثقة كانوقال الخطيب:  
 .(7): ثقة قدوةالذهبيوقال 
 .(8)حجر: ثقة عارف ابنوقال 

                                 
 ،تذكرة الحفاظالذهبي، و (. 327/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 121/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))

 (.242/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، و (. 81/ 2) ،1ط
  لرحمن بن مهدي، قال أبو حاتم: مجهول.ابن أبي حاتم: محمد بن مسعود روى عن عبد اقال 

هكذا ورد غير منسوب، وقد فهم الذهبي أنَّ أبا حاتم يريد بقوله هذا الراوي فتعقَّبه قائاًل: "ما هو بمجهوٍل، هو العجمي نزيل 
تم فقال: فكأنه طرسوس، صدوق كبير المحل، ولكن ما عرفه أبو حاتم". أما ابن حجر فقد ترجم لهذا الراوي، ثم أورد كالم أبي حا

 آخر.
 ،ابن حجر(. و 35/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، (. و 121/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر: 

 (.432 -438/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب
 (.334/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.484/ 4) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب3) )
 (.21) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني، (. وانظر: 322/ 21، )1ط ،لكمالتهذيب االمزي،  4))
 (.121/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.484/ 4) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 (.211/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 7) )
 (.521، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 8))
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  هذا الراوي وثَّقه أكثر النقاد، بل بالغ فيه ابن وضاح حتى رفعه إلى رتبة اإلمام أحمد بن
 حنبل، كما ُوصف أيًضا بمعرفة الحديث.

اآلبندوني، فجعله في مرتبة دون مرتبة الثقات، وقوله هذا مرجوٌح؛  وقد خالف فيه أبو القاسم
وابن حبان والخطيب والذهبي وابن حجر،  مسلمةفهو مخالف ألقوال سائر النقاد، كابن وضاح و 

 والصحيح أنه ثقة كما قالوا.
 .(1)بن عيسى بن معدان، أبو عبد الله الحراني محمد بن معدان  )س( -921

 .(2)"ثقة"بن قاسم في )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3): ثقةالنسائيقال 
 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(5): ثقةحجروقال ابن 
  ن على توثيق محمد بن تبّين من خالل هذه النصوص السابقة عن أهل العلم، أنهم متَّفقو

 معدان، فهو ثقة بشهادتهم جميًعا.
، واسم جده يزيد األنماطي، أبو -بميم وجيم-بن معاوية بن مالج  محمد  )س( -929

 .(1)إن أصله من واسط جعفر البغدادي، ويقال:
 .(7)"ال بأس به")الصلة(:  في كتابه قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

                                 
توضيح ابن ناصر الدين، (. و 482/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 113/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))

 (.312) ،5ط ،خالصة تذهيب تهذيب الكمالالخزرجي، (. و 242/ 7) ،1ط ،المشتبه
 (.411/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 311/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.22) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  3))
 (.113/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  4))
 (.527، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
المزي، (. و 122/ 3) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، (. و 444/ 4) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  1))

 (.527، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر(. و 471/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمال
 (.414/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 312/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،ي، مغلطا7) )
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 .(1)ثقةقال البزار: 
 .(3). وقال أيًضا: صالح(2): ال بأس بهالنسائيوقال 

 .(4)اقفيًّ وقال أبو العباس بن عقدة: سألت محمد بن عبد الله الحضرمي عنه؟ فقال: ال ترده، كان وا
 .(5)حبان في الثقات وقال: ربما وهم ابنوذكره 
 .(1): ثقةالذهبيوقال 

 .(7)وقال أيًضا: ثقة إال أنه كان يقف في القرآن
 .(8)وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم

  لقد ذهب محمد بن عبد الله الحضرمي إلى المنع من ورود ابن مالج؛ وعلَّل ذلك بكونه
ي القرآن، فال يقولون فيه مخلوق أو غير مخلوق، وهم طائفة من واقفًيا، وهم قوم يقفون ف

. وقد اختلف النقاد في تصنيفه، فذهب البزار وابن حبان والذهبي إلى توثيقه، وخالفهم (2)الجهمية
 وابن حجر، فذهبوا إلى تصنيفه في رتبة صدوق. مسلمةالنسائي و 

عنه وهو من أعلم الناس بحاله،  والذي يترجَّح في نظري أنه صدوق، ألن البزار الذي روى
اإلمام النسائي الذي ثبتت روايته عن ابن مالج أيًضا، فهو شيخ لهما، وقد وافق  وهوقد خالفه مثله، 

وابن حجر، وأما ابن حبان الذي وافق البزار في توثيقه، فإنَّ مذهبه في ذلك  مسلمةالنسائي 
 ا الباب، فالراجح أن ابن مالج صدوق.معروف، ولذا ال يعّول عليه أهل العلم كثيرًا في هذ

- بن ربعي القيسي، أبو عبد الله البصري المعروف بالبحراني معمرمحمد بن   )ع( -928
 .(12)-بالموحدة والمهملة

                                 
 (.23/ 13) ،1ط ،مسند البزارالبزار،  1))
 (.272) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، و (. 444/ 4) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
 مصدر سابق.الخطيب، 3) )
 (.477/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، وانظر:  (.444/ 4، )1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب4) )
 (.111/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.222/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.134/ 2د.ط، ) ،المغني في الضعفاءالذهبي، 7) )
 (.527، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
 (. 27/ 5) ،1ط ،الفتاوى الكبرى، ابن تيميةانظر:  2))
 =/ 2) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، (. و 232/ 2) ،1ط ،ذكر أسماء التابعين ومن بعدهمالدارقطني، ظر: ان 12))
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 .(1)"زاهد ال بأس به")الصلة(:  في قال مسلمة
 ال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:أقو 

 .(2)قال أبو حاتم: صدوق
 .(3): ليس به بأس، صدوقداودوقال أبو 

 .(4): ثقةالنسائيوقال 
 .(5)وقال أيًضا: ال بأس به

 .(1): كبير من أهل الصناعةعروبةوقال أبو 
 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(8): كان ثقةالخطيبوقال 
 .(2)قحجر: صدو  ابنوقال 

  وابن حجر إلى تصنيف هذا الراوي في مرتبة صدوق،  مسلمةذهب أبو حاتم أبو داود و
وخالفهم ابن حبان والخطيب فوثَّقاه، واختلف فيه قوال النسائي، والجزم أنَّ أقرب قوليه إلى الرجحان 

 القول بأنه صدوق، وهو كذلك.ما وافق فيه الجماعة، وعليه فإنَّ أكثر النقاد على 
 .(12)محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي، أبو جعفر العابد نزيل بغداد  )د س( -923

 .(1)"ثقة"(: في )الصلة قال مسلمة
                                 

الذهبي، (. و 311/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 148/ 2) ،1ط ،التعديل والتجريحوالباجي، (. 214 =
 (.528، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرو (. 122/ 2) ،1ط ،تذكرة الحفاظ

 (.417/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 314/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.125/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 (.3/ 4) ،1ط ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديلأبو داود،  3))
 (.272) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  4))
 مصدر سابق.ابن عساكر،  5))
 (.417/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.122/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
 .الخطيب ولم أقف عليه في تاريخ ،(487/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، ذكره 8) )
 (.528، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
 ،طبقات الحنابلةابن أبي يعلى، (. و 211/ 12) د.ط، ،حلية األولياءأبو نعيم، (. و 182) ،1ط ،فتح البابابن منده، انظر:  12))

 (.148/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و (. 75/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 318/ 1) د.ط،
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(2)صاحب صالةقال أحمد: ال أعلم إال خيرًا، 

وقال أبو داود: جاء رجل إلى أحمد فقال: أنكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ فقال: 
إذا لم تكتب عن محمد بن منصور الطوسي فعمن؟ يقول ذلك مرارًا، ثم قال له الرجل: إنه يتكلم 

 .(3)فيك، فقال أحمد: رجل صالح، فما يعمل
 .(5)ه. وقال أيًضا: ال بأس ب(4)وقال النسائي: ثقة

 .(1)وقال عبد الله بن أبي داود: كان من األخيار
 .(7)في الثقات حبانوذكره ابن 

 .(8)عالم زاهد ثقةوقال الخليلي: 
 .(2): ثقةالجيانيوقال أبو علي 

 .(12)وقال ابن الجوزي: كان ثقة خيِّّرًا صالًحا
 .(11)وقال ابن حجر: ثقة

 لصالح والعبادة والزهد، كما وثَّقوه لقد أثنى أهل العلم على محمد بن منصور، ووصفوه با
 أيًضا، فهو ثقة عابد بشهاداتهم.

ران   )خ م د( -923 ْهــ ، -بــالجيم-الجمــال  -بكســر أولــه وســكون الهــاء-محمــد بــن مِّ

                                 
 (.473/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 311/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1)) =
 (.144) ،1ط ،بحر الدَّمابن المبرد، 2) )
 مصدر سابق.ابن المبرد،  3))
 (.421/ 4) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 4))
 مصدر سابق.لخطيب، ا 5))
 مصدر سابق.خطيب، ال 1))
 (.132/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
  (814/ 3، )1ط ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثالخليلي، 8) )
 .(25) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودلجياني، ا2) )
 (.71/ 12، )1ط ،المنتظمابن الجوزي، 12) )
 (.528، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 11))
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 .(1)أبو جعفر الرازي
 .(2)"ثقة"ي )الصلة(: قال مسلمة بن قاسم ف

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3): ليس به بأسمعينقال ابن 

 .(4)وقال أبو حاتم: صدوق
؟ فقال: كان (5)أبي حاتم: سألت أبي عن أبى جعفر الجمال وإبراهيم بن موسى ابنوقال 

 .(1)، وإبراهيم أتقنحديثاأبو جعفر أوسع 
يخ خراسان ثالثة: أولهم قتيبة بن سعيد، والثاني محمد بن مهران وقال أبو بكر األعين: مشا

 .(7)الرازي، والثالث علي بن حجر
 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(2)وقال أبو علي الجياني: ثقة
 .(12)وقال الذهبي: الحافظ الثقة
 .(11)وقال ابن حجر: ثقة حافظ

                                 
أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه )في جامعه ابن عدي، (. و 245/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  1))

اإلرشاد في معرفة علماء الخليلي، (.و 212/ 2) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، و  (.182) ،1ط ،الصحيح(
 (.28/ 3) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، و (. 118/ 2) ،1ط ،الحديث

تهذيب  ،ابن حجر(. و 233) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 372/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،، مغلطاي 2))
 (.472/ 2) ،1ط، التهذيب

 (.212، )1ط ،تاريخ أسماء الثقات ابن شاهين، 3))
 (.23/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
تقريب  ،ابن حجرثقة حافظ.  ،هو: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي، أبو إسحاق الفراء الرازي، يلقب: الصغير5) )

 (.24) ،1ط، التهذيب
 (.23/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.323/ 41) د.ط، ،تاريخ دمشقن عساكر، اب 7))
 (.23/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
 (.25) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني،  2))
 (.143/ 11، )3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، 12) )
 (.522، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر11) )
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 حديد مرتبته على قولين:ذهب النقاد إلى تعديل محمد بن مهران، واختلفوا في ت 
 أنه في رتبة صدوق، وبه قال ابن معين وأبو حاتم. -1
 وابن حبان والجياني والذهبي وابن حجر. مسلمةأنه ثقة، وبه قال:  -2

أن قائليه جبالن راسخان في مجال النقد بال منازعة، إال يظهر النظر في القول األول  عندو 
النظر إلى كالم  تعّين، معّينةٍ  ا حطَّا الراوي عن رتبةٍ ، فإذ(1)أنَّ منهجهما متشدِّد في نقد الرجال

القول الوسط الذي ال إفراط  ولعل، خالفوهما فذهبوا إلى توثيق الراويسائر النقاد  فنجد أنغيرهما، 
 ، فيكون الراوي بذلك ثقة.إليه وافيه وال تفريط، ما ذهب

بفتح المهملة والراء ثم شين -محمد بن موسى بن نفيع الَحَرشي   )ت س( -925
 .(2)، أبو عبد الله البصري-معجمة

 .(3)"بصري صالح"بن قاسم في )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)حاتم: شيخ أبوقال 
 .(5)عبيد اآلجري: سألت أبا داود عنه، فوّهاه وضعفه وقال أبو

 .(8). وقال أيًضا: أرجو أن يكون صدوقًا(7). وقال في موضع: ال بأس به(1)وقال النسائي: صالح
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(12)وقال الذهبي: صدوق
 .(1)وقال ابن حجر: لين

                                 
 (. 482/ 1) ،1ط ،النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجرانظر:  1))
تهذيب المزي، و (. 128/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 84/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  2))

 (.528/ 21) ،1ط ،الكمال
 (.482/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو (. 371/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 3) )
 (.84 /8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.532/ 21، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 5) )
 (.274، د.ط، )المعجم المشتملابن عساكر،  1))
 (.55) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 7) )
 (.482/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر8) )
 (.128/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  2))
 (.475) ،1ط ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقالذهبي، 12) )
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 وٌد، مرد في الراوي حكُمه، و الثقات الذي ذكره في لم يوثِّّق هذا الراوي إال ابن حبان
، وقد اختُلف في تصنيف هذا الراوي إلى أقوال، والخالصة أنه دائر بين لمخالفته أحكام سائر النقاد

 التضعيف والتليين ورتبة صدوق.
وعلى كل حاٍل فالذي يظهر أن الراوي فيه بعض ليٍن، والدليل على ذلك أن أبا حاتم قال 

ظة عند أبي حاتم بالمنزلة الثالثة في التعديل، ُيكتب حديثه وينظر فيه، إال فيه: "شيخ"، وهذه اللف
 .(2)أنه دون الثانية، أي: دون من قيل فيه: صدوق، أو: محله الصدق، أو: ال بأس به

وذهب أبو داود إلى أبعد من ذلك فوّهاه وضعَّفه، فيؤخذ من ذلك أنه ال يخلو من لين، 
 أرجو أن يكون صدوقًا.: قال فيه النسائيلكن مع ذلك 
 ، والله أعلم.ال يمكن القول بأنه صدوق فيه ليناألقو بين  فجمًعا

 .(3)محمد بن ميمون الخياط، أبو عبد الله البزاز المكي، أصله من بغداد  )ت س ق( -922
 .(4)"ال بأس به"لة(: )الص في كتابه قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
اًل، ذُكر لي أنه روى عن أبى سعيد مولى بنى هاشم عن شعبة حديثًا قال أبو حاتم: كان أميًّا مغفَّ 

 .(5)ه كان أميًّاباطاًل، وما أُبعد أن يكون ُوضع للشيخ؛ فإنَّ 
 .(7)قوي. وقال أيًضا: ليس بال(1)وقال النسائي: صالح

 .(8)وقال أيًضا: أرجو أن ال يكون به بأس
 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما وهم

                                 
 (.522، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) ) =
 (.37/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر: 2) )
ابن الجوزي، و (. 81/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 521/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، انظر:  3))

/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 532/ 21) ،1ط ،مالتهذيب الكالمزي، (. و 124/ 3) ،1ط ،الضعفاء والمتروكون
221.) 

 (.485/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو  (.372/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  4))
 (.81/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 5) )
 (.275) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  1))
 (.485/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر7) )
 مصدر سابق.ابن حجر،  8))
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 .(2)وقال الذهبي: صدوق
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ

  ذهب أكثر النقاد إلى تصنيف هذا الراوي في رتبة صدوق، وعلى ذلك دلَّت عباراتهم
ر على بعض ما يحصل له من الوهم والخطأ، وهذا ال يناقض السابقة، كما نبَّه ابن حبان وابن حج

 حاله من حيث األصل؛ ألن الوهم قد يقع حتى في حديث الثقات.
 ، والله أعلم.أفالراجح أنه صدوق، ربما وهم أو أخط

 .(4)محمد بن النضر بن مساور بن مهران المروزي  )د س( -927
 .(5)"ثقة ال بأس به"في )الصلة(:  قاسمبن  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1): ال بأس بهالنسائيقال 

 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(8)وقال أبو علي الجياني: ال بأس به

 .(2)وقال ابن حجر: صدوق
 ي وابن حجر إلى تصنيفه في مرتبة هذا الراوي وثّقه ابن حبان، وذهب النسائي والجيان

 دون مرتبة الثقة وأعني بذلك الصدوق.
فقد جمع فيه بين وصفين مختلفي الداللة، وهو "ثقة" و"ال بأس به"،  مسلمةأما الحافظ 

                                 
 (.117/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1)) =
 (.471) ،1ط ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقالذهبي، 2) )
 (.512، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر3) )
 ،1ط ،الكاشف، الذهبي(. و 22/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 42) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، انظر:  4))

 (.312) ،5ط ،خالصة تذهيب تهذيب الكمالالخزرجي، (. و 227/ 2)
هكذا أورده الحافظ مغلطاي، أما ابن حجر فنقل عن مسلمة قوله: "ال بأس به" فقط، غير مقرون بالتوثيق. انظر: مغلطاي،  5))

 (.422/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 12/371، )1ط إكمال تهذيب الكمال،
 (.42، )1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 1) )
 (.22/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  7))
 (.27) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني،  8))
 (.512) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
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 وهذا ال يخلو من أمرين:
إما أن يحمل أحد الوصفين على بيان حاله في نفسه من حيث الديانة، ويحمل  -1

عند ترجمة  في كالم ابن سعددرجته في الحديث، كما تقدَّم مثل ذلك  الوصف اآلخر على بيان
 .(1)إبراهيم بن حمزة الزبيري القرشي

وإما أن يكون الجمع من باب التأكيد؛ ألنَّ الناقد ربَّما جمع األوصاف المتعّددة من  -2
يث اجتمعت التعديل في الراوي، والتي لو جاءت مفرّقة لكان لكل منها داللتها ومعناها، لكنها ح

فإنها تحمل على تأكيد التعديل، كقول أبي حاتم الرازي في عبد الله بن محمد بن الربيع الكرماني: 
 . (2)"شيخ ثقة صدوق مأمون"

 وسواء قلنا بهذا أو ذاك، فإن الراجح والذي عليه أكثر النقاد أنه صدوق، فهو كذلك.
 .(3)محمد بن همام الحلبي، أبو بكر الخفاف  )كن( -922

 .(4)"نزيل حلب، صالح")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(5): صالحالنسائيقال 
 .(1)وقال ابن حجر: صدوق

  لم أقف في ترجمة محمد بن همام على غير هذه األقوال الثالثة، وال خالف بينها، وقد
 عله الحافظ ابن حجر في رتبة صدوق.ج

 .(7)محمد بن الوليد بن أبي الوليد، أبو جعفر الفحام البغدادي، أخو أحمد  )س( -921

                                 
 (.53انظر: )ص:  1))
 ،تحريـر علـوم الحـديث ،عبـد اللـه بـن يوسـف الجـديع: (. وانظـر112/ 5) ،1ط، الجـرح والتعـديلابن أبي حـاتم، 2) )

 .(573-572/ 1) ،1ط
الخزرجي، (. و 518/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 278) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، انظر:  3))

 (.312) ،5ط ،خالصة تذهيب تهذيب الكمال
 (.427/ 2) ،1ط، ذيب التهذيبته ،ابن حجر(. و 378/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 4) )
 مصدر سابق.ابن حجر، 5) )
 (.511، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
إكمال اإلكمال ابن نقطة، (. و 528/ 4) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب(. و 134/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  7))

 (.313) ،5ط ،خالصة تذهيب تهذيب الكمالالخزرجي، و  (.412/ 4) ،1ط
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 .(1)"ال بأس به"في )الصلة(:  قاسمبن  قال مسلمة
 ي ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في الراو 

 .(2)قال النسائي: ال بأس به
 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(5). وقال أيًضا: صدوق(4)وقال الذهبي: ثقة
 .(1)وقال ابن حجر: صدوق

  وابن حجر إلى تصنيف هذا الراوي في رتبة من دون الثقة، وأعني  مسلمةذهب النسائي و
 بذلك الصدوق.

 ات.بذكره في الثق ووثَّقه ابن حبان
أما الذهبي فقد اختلف فيه قواله، فمرًة وثَّقه، ومرًة قال فيه: صدوق، ولعّل اجتهاده قد تغّير 

فالراجح أن محمد بن الوليد  في الراوي، وأقرب قوليه القول الثاني؛ لموافقته أقوال أكثر النقاد، وعليه
 ، والله أعلم.صدوق

محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي، أبو يحيى القصري المروزي   )ت س( -911
 .(7)المعلم، وجّده أيوب يلقب: عبدويه

يكنى أبا عبد الله، ثقة حافظ فيما أخبرني بعض أصحاب ")الصلة(:  في مسلمة قال
 .(8)"راسانالحديث من أهل خ

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

                                 
 (.525/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 383/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.528/ 4) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 2))
 (.141، 134/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.228/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 4) )
 (.224/ 1)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  5))
 (.512، )1ط، ب التهذيبتقري ،ابن حجر1) )
 ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 24/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 54، )1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، انظر:  7))

 (.313) ،5ط ،خالصة تذهيب تهذيب الكمالالخزرجي، (. و 123/ 21) ،1ط
 (.527/ 2) ،1ط، يبتهذيب التهذ ،ابن حجر(. و 384/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  8))
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 .(1): ثقة، كان يحفظالنسائيقال 
 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(3)وقال الذهبي: ثقة
 .(4)وقال ابن حجر: ثقة حافظ

 .اتَّفق النقاد على توثيق محمد بن يحيى، ولم يخالف فيه أحد، فهو ثقة كما قالوا 
محمد بن يحيى بن سليمان بن زيد بن زياد المروزي الوراق، نزيل بغداد أبو بكر، (5) -919

 .(1)صاحب أبي عبيد
 .(7)"كان وراقًا لعمرو بن بحر الجاحظ، وكان كثير الحديث"(: الصلة)في  قال مسلمة

 ل سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:أقوا
 .(8)قال الدارقطني: صدوق

 .(2): كان ثقةالخطيبوقال 
 .(12)وقال ابن حجر: صدوق

                                 
 (.54، )1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 1) )
 (، وقد تصّحف اسم )عبدويه( في المطبوع إلى )عبد ربه(.24/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  2))
 (.222/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 3) )
 (.512، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 4))
هذا الراوي، وتعقَّبه المزي بأنَّ الذي روى عنه النسائي إنما هو محمد بن يحيى  ذكر صاحب الكمال أن النسائي روى عن 5))

القصري، ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري، ولذا لم يرمز له المزي بشيء، وال مغلطاي، أما ابن حجر فقد رمز له 
إكمال (. ومغلطاي، 113/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  ب )س(، ثم نبَّه عليه في معرض ذكر الرواة عنه.

 (.512/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 385/ 12، )1ط تهذيب الكمال،
(. 228) ،2ط ،السابق والالحق ،الخطيب(. و 141) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني، انظر:  1))

خالصة الخزرجي، (. و 422/ 3) ،1ط، ت الذهبشذراابن العماد، (. و 112/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، و 
 (.313) ،5ط ،تذهيب تهذيب الكمال

 (.512/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 385/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  7))
 (.141) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني، 8) )
 .(118/ 4) ،1، طتاريخ بغدادالخطيب،  2))
 (.512، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
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  اختلف النقاد في تصنيف هذا الراوي، فذهب الدارقطني وابن حجر إلى القول بأنه
 صدوق، وذهب الخطيب إلى القول بتوثيقه.

ي بكثرة الحديث، وهذا الوصف ال يدخل في باب فغاية ما فيه وصف الراو  مسلمةأما كالم 
 العدالة وال في باب الضبط.

ولعل األقرب في تحديد رتبته ما قاله الدارقطني وابن حجر؛ لتواطؤهما على ذلك، بخالف 
 قول الخطيب الذي انفرد به. وعليه فالراوي صدوق صاحب حديث، والله أعلم.

محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، أبو عبد الله، نزيل مكة، وقد   )م د س ق( -918
 .(1)ينسب إلى جده، وقيل: إن أبا عمر كنية أبيه يحيى

 .(2)"ال بأس به"بن قاسم في )الصلة(:  قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)معين: ثقة ابن قال
وقال أحمد بن سهل اإلسفرايينى: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن نكتب؟ فقال: أما 

 .(4)بمكة فابن أبى عمر
قال أبو حاتم: كان رجاًل صالًحا، وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثًا موضوًعا حدَّث به عن 

 .(5)ابن عيينة، وهو صدوق
 .(1)وقال الدارقطني: ثقة

 .(7)حبان في الثقاتوذكره ابن 
                                 

 ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 521/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 372/ 2) ،1ط ،التاريخ األوسطالبخاري، انظر:  1))
 (.312/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 217/ 2) ،1ط ،رجال صحيح مسلمابن منجويه، (. و 28/ 2)

تهذيب  ،ابن حجر(.و 287) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 322/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،، مغلطاي2) )
 (.522/ 2) ،1ط، التهذيب

 (.12/ 3) ،1ط ،تاريخ ابن معين )رواية الدوري(ابن معين، 3) )
 (.125 -124/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم، 5) )
 (.48) ،1ط ،سؤاالت البرقاني للدارقطنيالدارقطني، 1) )
 (.28/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  7))
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قال أبو حاتم   وقال ابن حجر: صدوق، صنف المسند، وكان الزم ابن عيينة، لكنْ 
 .(1)كانت فيه غفلة

  هذا الراوي ال تُنكر سعة علمه في الحديث، كما ال تُنكر أهليته لهذا الشأن؛ فقد صّنف
لرواة بمكة، ومع ذلك فقد المسند، ولذا دلَّ إليه اإلمام أحمد، ونصح بالكتابة عنه من بين سائر ا

اختلف النقاد في تصنيف مرتبته، فذهب ابن معين والدارقطني وابن حبان إلى توثيقه، وخالفهم أبو 
 وابن حجر، فصنَّفوه في رتبة صدوق. مسلمةحاتم و 

له وجٌه قويٌّ من حيث أن  -وإن كان متشدًِّدا في النقد-والترجيح: أنَّ كالم أبي حاتم 
لة؛ بأْن وجد حديثًا موضوًعا حدَّث به عن ابن عيينة، ولذا جعله في رتبة صدوق، الراوي كان به غف

وابن حجر، فلم يعُدَوا قوله فيه؛ ألن الثقة يبعد أْن يروي عن  مسلمةولعلَّ هذا الملحظ الذي رآه 
شأن الثقات، ولذا من ليس ذلك ، فرجل الزمه وعرف حديثه، ومع ذلك يروي عنه حديثًا موضوًعا!

 ، والله تعالى أعلم.وإلى قولهم أميله عن رتبتهم، حّطو 
 .(2)محمد بن يزيد الحنفي الكوفي العطار -913

ذكره مسلمة بن قاسم في )تاريخه( ووثقه، وقال: ثنا عنه ابن األعرابي، ومات سنة ثمان "
 .(3)"وتسعين ومائتين، وكان عطارا

 النقاد في الراوي ودراسة حاله:أقوال سائر 
 .(4): فيه جهالةالذهبيوقال 

 .(5)وقال ابن حجر: ثقة
  لم يتكّلم كثيٌر من أهل العلم عن حال هذا الراوي، وهو أيًضا ليس من رجال الكتب

 الستة، فإيراده في )تهذيب الكمال( وفروعه من باب التمييز فقط.
حكم عليه بالجهالة، والسبب في ذلك أنه ال  وقد وثَّقه مسلمة وابن حجر، أما الذهبي فقد

 يعتمد على أقوال الحافظ مسلمة في باب النقد.

                                 
 (.513، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
 (.12/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، (. و 37/ 27) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  2))
 (.532/  2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر3) )
 (.12/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالبي، الذه4) )
 (.514) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
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له في مثل هذا  بُّهولست في معرض تحرير القول في ذاك الشأن، لكن الذي يجب التن
، أن أئمة هذا الشأن ال يطلقون الثقة إال على من اعتبروا حاله في دينه، ثم اعتبروا حديثه المقام
ه على حديث الحفاظ، وتفقدوه على ما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فال ينقض حكم أحدهم وعرضو 

 .(1)إال بأمر صريح تكون فيه قوة النقض
فإذا كان الراوي المجروح جرًحا مجماًل، قد وثَّقه أحٌد من أئمة هذا الشأن، لم يُقبل الجرح 

، (2)تبة الثقة، فال يزحزح عنها إال بأمر جليفيه من أحٍد كائنا من كان إال مفسًَّرا؛ ألنه قد ثبتت له ر 
فإذا كان هذا حال من ُجرح، فكيف بمن خال من الجرح أصاًل، وقد وثّقه أحد أئمة هذا الشأن؟، 
فإن قبول توثيقه من باب أولى، ولذا فإن الحافظ ابن حجر ما أبعد في اختياره هذا، وال سبيل 

 ، وأرجو أن يكون هو الراجح.يترجَّح في نظري، فهذا ما (3)للطعن في قوله
محمد بن يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري، أبو عبد الله بن أبي   )عس فق( -913

 .(4)ووالد أبي فروة األصغرفروة الرهاوي، مولى بني طهية 
 .(5)"ثقة"الصلة(: في ) مسلمة قال

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(7)، إال أنَّ ابنه محمًدا روى عنه أحاديث مناكير(1)قال البخاري: أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث

                                 
 (.312/ 1) د.ط، ،تدريب الراويالسيوطي، و (. 112/ 1) ،1ط ،النكت الوفية البقاعي،انظر: 1) )
 ن.ين السابقيالمصدر انظر: 2) )
بقوله: "لم يوثقه غير مسلمة بن  رأيهوعّلل  ذهب بشار عواد إلى أنَّ محمد بن يزيد الحنفي مقبول في أحسن األحوال، 3))

 (.37/ 27) ،1ط ،تهذيب الكمالقاسم األندلسي"! حاشية 
 !مقبول!يقال:  بذلك، لكنْ  لوصف راوٍ يرى أن توثيق مسلمة وحده ال يكفي  بشار عّواد كأنّ قلُت:  

ابن حبان، (. و 127/ 8) ،1ط، عديلالجرح والتابن أبي حاتم، (. و 252/ 1) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  4))
 (.233/ 4) ،1ط ،توضيح المشتبهابن ناصر الدين، (. و 74/ 2) ،1ط ،الثقات

 (.525/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 324/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 5) )
يقاربه في الحفظ، ومن كسر أراد: أنه يقارب غيَره،  ، فمن فتح أراد: أنَّ غيره-بفتح الراء وكسرها -قال ابن العربي: "يُروى 1) )

(، وقيل غير ذلك. 1/11) ،1ط ،عارضة األحوذيابن العربي، فهو في األول مفعول، وفي الثاني فاعل، والمعنى واحد". 
(، 112) ،1ط ،التقييد واإليضاحالعراقي، (، و 3/435) ،1ط ،النكت على مقدمة ابن الصالحالزركشي، ينظر: 

 (.2/25) ،1ط ،النكت الوفية ي،البقاعو 
ابنه  إال أنَّ  ،صدوقهاوي : "وأبو فروة الرَّ في علل الترمذي(. و 21/ 27) ،1ط ،تهذيب الكمالهكذا نقله المزي في  7))

 (.114) ،1ط ،علل الترمذي الكبيرترتيب الترمذي،  .ا روى عنه أحاديث مناكير"محمدً 
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 صالًحا، لم يكن من قال أبو حاتم: ليس بالمتين، هو أشد غفلة من أبيه، مع أنه كان رجاًل 
 .(2)الحديث، صدوٌق وكان يرجع إلى ستر وصالح، وكان النفيلي يرضاه (1)أحالس

 .(3)وقال أبو عبيد اآلجري عن أبي داود: أبو فروة الجزري ليس بشيء، وابنه ليس بشيء
 .(4)وقال الترمذي: ال يتابع محمد بن يزيد على روايته، وهو ضعيف

 .(5)وقال النسائي: ليس بالقوي
 .(1)وقال ابن عدي: له حديث كثير عن مشايخ يروي عنهم كثيرًا، ... مما ال يوافقه الثقات عليه

 .(7)وقال الدارقطني: ضعيف
 .(2). وفي موضع آخر: حافظ(8)وقال الحاكم فيما ذكره مسعود: ثقة مأمون

 .(12)وقال ابن حجر: ليس بالقوي
 الفًا بيّـًنا، يمكن تفصيله فيما يأتي:لقد اختلف النقاد في محمد بن يزيد بن سنان اخت 
 والحاكم!. مسلمةوثَّقه  -1
قال فيه أبو حاتم: ليس بالمتين، وبنحوه قال النسائي وابن حجر، إال أنَّ أبا حاتم قال  -2

 أيًضا: صدوق، والغالب على ظني أنه عنى بذلك جانب الصالح والستر، والله أعلم.
ار البخاري إلى روايته للمنـاكير، وبنحـوه ضعَّفه أبو داود والترمذي والدارقطني، وأش -3

 قال ابن عدي.
جد أنَّ الراوي أثنى عليه أبو حاتم من حيث الصالح والستر ناألئمة  وعند النظر إلى أقوال

والدين، وهذا الجانب ال كالم فيه، لكن خالفهم في جانب ضبطه وروايته للمناكير، وتفرُّده 
                                 

 (.227تقّدم تفسيره في )ص:  1))
 (.128/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  2))
 (.21/ 27، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 3) )
 (.32/ 5د.ط، ) ،الجامع الكبيرالترمذي، 4) )
 (.21/ 27، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 5) )
 (.528/ 7، )1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، انظر: 1) )
 (.315/ 1، )1ط ،سننالالدارقطني، 7) )
 (.324/ 12) ،1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 8) )
 .مصدر سابقمغلطاي،  2))
 (.513، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
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والحاكم، ومن  مسلمة كما وصفه  يبعد جدًّا أن يكون ثقة  بأحاديث ال يتابع عليها، ومن هذا حاله
 هنا يظهر وْهن القول األول.

أما القول األخير وهو تضعيفه مطلًقا، فإنّه في الحقيقة قول قويٌّ، لكن مع ذلك قد يصعب 
 ترجيحه، والذي أميل إليه هو القول الثاني، فهو القول الوسط الذي ال جفاء فيه وال مبالغة، فالراوي

فكالمهم يقتضي نفَي القوة  كما قال أبو حاتم والنسائي وابن حجر، ليس بالقوي، أو ليس بالمتين،
 وهذا أعلى ما يمكن وصف ، وليس في أقوالهم ما يلزم نفي أصل القوة،بدليل أنَّ له مناكير الكاملة
 ما هو.به، ولست أُرى ابن حجر عدل عن وصفه ب"صدوق" إال ألّن الراوي إلى الضعف  الراوي

، أبو جعفر -بمعجمة ثم مهملة وآخره زاي-محمد بن يزيد اآلدمي الخراز   )س( -915
 .(1)البغدادي المقابري األحمر العابد

 .(2)"ن يزيد اآلدمي ثقةمحمد ب")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)قال النسائي: ثقة
 .(4)وقال أبو العباس السراج: كان زاهًدا من خيار المسلمين

 .(5)وقال الدارقطني: ثقة
 .(1)وقال الخطيب: كان عابًدا

 .(7)وقال الذهبي: ثقة
 .(8)وقال ابن حجر: ثقة عابد

                                 
تاريخ ابن عساكر، و (. 122/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 122/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.281/ 51) د.ط، ،دمشق
 (.324) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 327/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.122) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  3))
 (.523/ 4، )1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب4) )
 مصدر سابق.الخطيب، 5) )
 (.327/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))
 (.232/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 7) )
 (.514، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
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 لى توثيق محمد بن يزيد اآلدمي، كما وصفوه بالزهد والعبادة والصالح.اتَّفق النقاد ع 
 .(1)محمود بن خالد بن أبي خالد، واسمه: يزيد السلمي، أبو علي الدمشقي  )د س ق( -912

بن وضاح، لقيه بدمشق، وقال: كان غاية في روى عنه ا"في )الصلة(:  قاسمبن  قال مسلمة
 .(2)"الفضل، كان النظر إليه عبادة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)أبي الحواري: حدثنا محمود بن خالد الثقة األمين بنقال أحمد 

 .(4)قال أبو حاتم: كان ثقة رضى
 .(5)وقال ابن وضَّاح: ثقة

 .(1)وقال النسائي: ثقة مأمون
 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(8): ثبتٌ الذهبيوقال 
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة

 .هذا الراوي متفق على توثيقه 
ح بضم أوله، وفت-الحسن بن أبي زُميل بن  -أوله وثالثه وسكون ثانيه بفتح-َمْخَلد   )س( -917

                                 
ابن قال ابن حجر: "فرَّق الغساني في شيوخ د س محمود بن خالد السلمي، وس محمود بن خالد الدمشقي فوهم".  1))

 (.122-121) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني، (. و 12/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،حجر
/ 57) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، (. و 222/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلبن أبي حاتم، افي:  ة الراويانظر ترجم

المقتنى في الذهبي، و (. 245/ 2) ،1ط ،الكاشفوالذهبي، (. 225/ 27) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 121
 (.414/ 1) ،1ط ،سرد الكنى

 (.28/ 11، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 وضاح كما هو ظاهر، وليس كالم مسلمة، لكْن لكونه ناقاًل دون تعّقٍب، أُدرج في الدراسة.وهذا كالم ابن 

 (.222/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 .مصدر سابقابن أبي حاتم،  4))
 (.121) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني،  5))
 (.287) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  1))
 (.222/ 2) ،1ط ،الثقاتحبان، ابن 7) )
 (.245/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 8) )
 (.522) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
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 .(1)، أبو محمد الحراني، ويقال: أبو أحمد نزيل بغداد-الميم، وسكون المثناة تحت، تليها الم، مصغَّرٌ 
 .(2)"كان ثقة"لصلة(: في )ا مسلمة قال

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال أبو حاتم: صدوق

 .(4)وقال النسائي: ال بأس به
 .(5)مستقيم الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال:

 .(1)وقال الذهبي: ثقة
 .(7)وقال ابن حجر: ال بأس به

  ،ذهب أبو حاتم والنسائي وابن حجر إلى تصنيف هذا الراوي في رتبة من دون الثقة
 وابن حبان والذهبي. مسلمةووثَّقه 

ناس والراجح: القول األول؛ ألنَّ أبا حاتم والنسائي رويا عنه بخالف غيرهما، فهما أعرف ال
 بحاله، فال يقّدم كالم غيرهما على كالمهما إال ببرهان، وعليه فالصحيح أنه صدوق أو ال بأس به.

 .(8)مسعود بن جويرية بن داود المخزومي، أبو سعيد الموصلي  )د( -912
 .(2)"هال بأس ب"بن قاسم في )الصلة(:  مسلمة قال

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)وقال النسائي: ال بأس به

                                 
تالي  ،الخطيب(. و 228/ 15) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب(. و 342/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.582/ 2) ،1ط ،تلخيص المتشابه
 (.72/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 122/ 11، )1ط ذيب الكمال،إكمال تهمغلطاي، 2) )
 (.342/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (.228/ 15) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب4) )
 (.181/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.248/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.523)، 1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
 ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 121/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، و  (.72، )1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، انظر:  8))

 .(257/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 472/ 27) ،1ط
 (.112/ 11، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
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 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث
 .(3)وقال أبو زكريا األزدي: كان نبياًل من الرجال

 .(4)وقال الذهبي: صدوق نبيل
 .(5)وقال ابن حجر: صدوق

  وابن حبان  مسلمةاوي في رتبة صدوق، وخالفهم ذهب أكثر النقاد إلى تصنيف هذا الر
 فوثقاه، والراجح ما ذهب إليه األكثرون، فهو صدوق ال غير.

 .(1)وشذَّ ابن القطان فقال: "ال تُعرف حاله"!!
رواة حكم عليهم ابن  ةوليس مسعود بن جويرية بدًعا في ذلك، فقد مرَّ في هذا البحث ثالث

لماء يوثِّّقونهم، ولذا تعقَّبه الحافظ ابن حجر بقوله: "وغفل ابن ، وغيره من الع(7)القطان بالجهالة
 .(8)القطان فقال ال يُعرف"

 .(2)مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الحذاء، أبو عمرو المديني  )ت س ق( -911
 .(12)"دوقمدني ص"بن قاسم في )الصلة(:  مسلمة قال

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(11): صدوقالنسائيقال 

                                 
 (.72، )1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  1)) =
 (.121/ 2) ،1ط ،الثقاتحبان،  ابن 2))
 (.471/ 27، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 3) )
 (.257/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 4) )
 (.528، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
 (.243/ 3، )1ط ،بيان الوهم واإليهام ابن القطان، 1))
 (.227، 121، 12انظر: )ص:  7))
 (.111/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر8) )
تاريخ الذهبي،  (.252/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، و  (.525/ 27) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  2))

 (.215/ 1)، 1ط ،اإلسالم
 (.133/ 12) ،1ط، ب التهذيبتهذي ،ابن حجر(. و 175/ 11، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 12) )
 (.221، د.ط، )المعجم المشتملابن عساكر،  11))
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 .(1)وقال الذهبي: ثقة
 .(2)وقال ابن حجر: صدوق

  وابن حجر إلى أن مسلم بن عمرو صدوق، ووثَّقه الذهبي،  مسلمةذهب النسائي و
ي روى عن هذا وكالمه مرجوٌح؛ ألنه خالف جماعة من النقاد، ومن بينهم اإلمام النسائي الذ

 الراوي، فالصحيح أنه صدوق.
معاوية بن صالح بن أبي عبيد الله، واسمه: معاوية بن عبيد الله بن يسار  )س( -811

 .(3)عبيد الله الدمشقي الحافظاألشعري موالهم، أبو 
 .(4)"أرجو أن يكون صدوقًا"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1). وقال أيًضا: أرجو أن يكون صدوقًا(5): ال بأس بهالنسائيقال 

 .(7)وقال ابن حجر: صدوق
 ل جميع عبارات النقاد تدلَّ على أنّه في رتبة لم يقع خالف في تحديد رتبة هذا الراوي، ب

 وابن حجر، فهو صدوق كما قالوا. مسلمةصدوق، وبه عبَّر النسائي و 
بن أسد، أبو  -يه وتشديد الالم المفتوحةبفتح ثان-مَعلَّى   )خ م مد ت س ق( -819

 .(8)البصري، أخو بهز، وكان األصغر -بفتح المهملة وتشديد الميم-الهيثم، الَعّمي 
                                 

 (.252/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.532، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
 ،1ط ،المعجم في مشتبه أسامي المحدثينالهروي، و (. 383/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  3))

 (.378/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، (. و 121) ،1ط ،المعين في طبقات المحدثين الذهبي،(. و 241)
 (.212/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 273/ 11، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 4) )
 (.223) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  5))
تهذيب  ،ابن حجرعبارة النسائي في أسماء شيوخه". هكذا نقل ابن حجر قول مسلمة في الراوي وقال عقبه: "وهي  1))

 (.212/ 12) ،1ط، التهذيب
 (.538، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
الجرح ابن أبي حاتم، (. و 422) د.ط، ،طبقاتال خليفة بن خياط،و (. 222/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  8))

رجال صحيح ابن منجويه، (. و 345/ 1) ،1ط ،أسماء التابعين ومن بعدهمذكر الدارقطني، (. و 334/ 8) ،1ط، والتعديل
 (.542، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرو (. 738/ 2) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، و (. 244/ 2) ،1ط ،مسلم
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 .(1)"ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  مسلمة قال
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

يل له فمعّلى أحب إليك أو أحمد بن قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن معّلى بن أسد؟ فقال: ثقة، ق
 .(2)يونس؟ فقال المعّلى أحب إلي، ما أعلم أني أخذت عليه خطأ غير حديٍث واحدٍ 

 .(3)وقال العجلي: ثقة شيخ كّيس، وكان معلًما
 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(5)وقال مسعود بن الحكم: ثقة مأمون
 .(1)وقال الحاكم: ثقة مأمون

 .(7)ت ذو صالحوقال الذهبي: ثب
 .(8)وقال ابن حجر: ثقة ثبت، قال أبو حاتم: لم يخطئ إال في حديث واحد

 .اتَّفق النقاد على أنَّ معاوية بن أسد ثقة ثبت، كما ُوصف بالصالح واألمانة، فهو كذلك 
مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد، ويقال: فرقد بن بشير البرجمي الحنظلي   )ع( -818

 .(2)التميمي، أبو السكن البلخي
 .(12)"ثقة"اب )الصلة(: في كت مسلمة قال

                                 
ذيب ته ،ابن حجر(. و 314) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 225/ 11، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )

 (.237/ 12) ،1ط، التهذيب
 (.335/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 (.282/ 2) ،1طمعرفة الثقات، العجلي،  3))
 (.182/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.237/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.24) ،1ط سؤاالت السجزي للحاكم،الحاكم، 1) )
 (.281/ 2) ،1ط ،فالكاشالذهبي، 7) )
 (.542، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 8))
الكنى مسلم، و  (.121) د.ط، ،طبقاتال خليفة بن خياط،(. و 213/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  2))

 ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، (. و 441/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 424/ 1) ،1ط ،واألسماء
 (.748/ 2) ،1ط ،التعديل والتجريحوالباجي، (. 742/ 2)

 ،ابن حجر(. و 321) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 351/ 11، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 12) )
 (.225/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال ابن سعد: كان ثبًتا في الحديث

 .(2)قال ابن معين: صالح
 .(3)ال أحمد: ثقةوق

 .(4)وقال أبو حاتم: محله الصدق
 .(5)وقال العجلي: ثقة

 .(1)وقال النسائي: ليس به بأس
 .(7)وقال الدارقطني: ثقة مأمون

 .(8)وقال الخليلي: ثقة متفق عليه
 .(2)وقال ابن الجوزي: كان ثقة ثبًتا

 .(12)وقال الذهبي: أحد الثقات األعالم
 .(11)وقال ابن حجر: ثقة ثبت

  اتَّفق النقاد على تعديل مكي بن إبراهيم، كما ُوصف بالصالح واألمانة أيًضا، إال أنهم
 اختلفوا في تصنيفه في مراتب التعديل.

والدارقطني والخليلي وابن الجوزي والذهبي وابن  مسلمةفذهب ابن سعد وأحمد والعجلي و 
 حجر إلى توثيقه، ووصفه بعضهم بالثبت.

                                 
 (.213/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 1) )
 (.441/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  2))
 (.472/ 28) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 3) )
 مصدر سابق.لمزي، ا 4))
 (.221/ 2، )1طمعرفة الثقات، العجلي، 5) )
 (.143/ 15، )1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 (.274) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني، 7) )
 .(275/ 1، )1ط ،يثاإلرشاد في معرفة علماء الحدالخليلي، 8) )
 (.272/ 12، )1ط ،المنتظمابن الجوزي، انظر: 2) )
 (.414/ 5) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  12))
 (.545، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر11) )
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ئي، فصنَّفاه في رتبة صدوق، وقولهما هذا مرجوٌح؛ ألنهما خالفا وخالفهم أبو حاتم والنسا
األكثرين، من بينهم أئمة ُعرفوا باعتدال منهجهم في نقد الرجال، كأحمد وابن سعد، وعليه 

 فالصحيح أنَّ مكي بن إبراهيم ثقة ثبت، كما قاله أكثر النقاد.
 .(1)ن حفص البغدادي، أبو أحمدمهدي ب  )د( -813
 .(2)"ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  مسلمة قال

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال الخطيب: كان ثقة

 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(5)وقال الذهبي: ثقة

 .(1)وقال ابن حجر: مقبول
  يق مهدي بن حفص.والخطيب وابن حبان والذهبي إلى توث مسلمةذهب 

وخالفهم ابن حجر فقال فيه: "مقبول"، وشتَّان بين المقبول والثقة؛ ألن الثقة يحتجُّ بحديثه 
ولو تفرَّد، بخالف المقبول فإنه ال يُقبل حديثه إال إذا توبع، والغريب أن ابن حجر نقل في )تهذيب 

كم عليه بما تقّدم!!. فال والخطيب وابن حبان، ومع ذلك ح مسلمةتوثيق كلٍّ من  (7)التهذيب(
 أدري هل ثمة أمٌر آخر لم يفصح به، أم ماذا؟!.

 والذي يترّجح من خالل النظر إلى مجموع أقوال النقاد أن مهدي بن حفص ثقة كما قالوا.
 .(8)ثم رأيت األلباني أيًضا حكم على رواة إسناٍد بأنهم ثقات، ومن بينهم مهدي بن حفص

- موسى بن عبد الرحمن بن زياد الحلبـي األنطـاكي، أبـو سـعيد القـاّلء  )د س( -813

                                 
ابن أبي حاتم، (. و 425/ 7) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، و (. 252/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  1))

 (.221/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 337/ 8) ،1ط، التعديلالجرح و 
 (.325/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 383/ 11، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.242/ 15، )1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب3) )
 (.221/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  4))
 (.222/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.548، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.325/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرانظر:  7))
 (.122/ 11) ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني، انظر: 8) )
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 .(1)-بقاف وتشديد
 .(2)"ثقة"مسلمة في نسخة من كتاب )الصلة(:  قال

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال أبو حاتم: صدوق
 .(4)ال بأس بهوقال النسائي: 

 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب
 .(1)وقال الذهبي: ثقة

 .(7)وقال ابن حجر: صدوق يغرب
  اختلف النقاد في حكمهم على هذا الراوي، فذهب أبو حاتم والنسائي وابن حجر إلى

 وابن حبان والذهبي، فذهبوا إلى توثيقه. مسلمةتصنيفه في رتبة صدوق، وخالفهم 
ب: أنه صدوق؛ ألن أبا حاتم والنسائي ممن رويا عنه، فهما أعرف بحاله من غيرهما، واألقر 

 ولقولهما اعتبار خاصٌّ فيه، وكالمهما أقوى من كالم من خالفهما.
وعليه فالراجح أن الراوي صدوق، وقد نّبه ابن حبان على إغرابه، وتبعه على ذلك ابن حجر، 

 مه الله، والله تعالى أعلم.والعمدة في الراوي ما قاله ابن حجر رح
نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن   )خ مق د ت ق( -815

 .(2)األعور (8)لفارِّضمالك الخزاعي، أبو عبد الله المروزي نزيل مصر، ا
                                 

تهذيب المزي، (. و 112/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، و  (.152/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))
 (.325/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 27/ 22) ،1ط ،لكمالا

 (.355/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 21/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.152/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (.227، د.ط، )المعجم المشتملابن عساكر، 4) )
 (.112/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  5))
 (.325/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.552، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
ألنه تعرف الفرائض وقسمة المواريث معرفة حسنة،  -بفتح الفاء وكسر الراء، وفي آخرها الضاد المعجمة-يقال له: الفارِّض  8))

 (.121/ 12) ،1ط ،األنساب السمعاني،واشتهر بهذه النسبة، حتى كان يقال له: نعيم الفارض. 
الدارقطني، و (. 413/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 352/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  2))

 = ،األنسابالسمعاني، و (. 772/ 2) ،1ط ،التعديل والتجريحوالباجي،  (.311، )1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطني
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كان صدوقًا، أدخله العقيلي في الصحيح، وهو  "بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في المالحم انفرد بها، وله مذهب سوء في القرآن: كان يجعل 

 .(1)"لوقتعالى، والذي بأيدي الناس مخ القرآن قرائن، فالذي في اللوح المحفوظ كالم الله
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

سعد: كان من أهل خراسان من أهل مرو. وطلب الحديث طلبا كثيرا بالعراق والحجاز. ثم  ابنقال 
نزل مصر فلم يزل بها حتى أشخص منها في خالفة أبي إسحاق بن هارون فسئل عن القرآن فأبى 

بسامرا، فلم يزل محبوسا بها حتى مات في السجن في أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه عليه فحبس 
 .(2)سنة ثمان وعشرين ومائتين

قال ابن الجنيد: سمعت يحيى وسئل عن نعيم بن حماد، فقال: ثقة. قلت: إن قوًما 
يزعمون أنه صحَّح كتبه من علي العسقالني الخراساني، فقال لي يحيى: أنا سألته، فقلت: 

؛ حت منها؟ فأنكر، وقال: إنما كان شيء قد درس فنظرتُ أخذت كتب علي العسقالني وصحّ 
 .(3)رتووافق كتابي غيَّ  فما عرفتُ 

 .(4)وقال أيًضا: كان نعيم بن حماد رفيقي في البصرة
وقال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده: قال أبو زكريا: حدثنا 

، كان رفيقي بالبصرة، كتب عن روح بن نعيم بن حماد، ثقة صدوق رجل صدق، أنا أعرف الناس به
 عبادة خمسين ألف حديث.

قال أبو زكريا: أنا قلت له قبل خروجي من مصر: هذه األحاديث التي أخذتها من 
العسقالني، أي شيء هذه؟ فقال: يا أبا زكريا، مثلك يستقبلني بهذا؟ فقلت له: إنما قلت هذا من 

ها الماء فدرس بعض الكتاب، فكنت أنظر في كتاب الشفقة عليك، قال: إنما كان معي نسخ أصاب
هذا في الكلمة التي تشكل علي، فإذا كان مثل كتابي عرفته، فأما أن أكون كتبت منه شيئا قط، فال 

                                 
 (.114/ 3) ،1ط الضعفاء والمتروكون،ابن الجوزي، و (. 121/ 12) ،1ط =
 (.18-12/17، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))
 (.352/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 2) )
 (.322-328) ،1ط ،بن معينسؤاالت ابن الجنيد الابن معين، 3) )
 (.322) مصدر سابق،ابن معين،  4))
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والله الذي ال إله إال هو، قال أبو زكريا: ثم قدم عليه ابن أخيه، وجاءه بأصول كتبه من خراسان، إال 
 .(1)ئ فيه، فأما هو فكان من أهل الصدقأنه كان يتوهم الشيء كذا يخط

وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: حضرنا نعيم بن حماد بمصر، فجعل يقرأ  
كتابا من تصنيفه، قال: فقرأ ساعة ثم قال: حدثنا ابن المبارك، عن ابن عون بأحاديث. قال يحيى: 

قال: قلت: إي والله أرد عليك أريد  فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك. فغضب، وقال: ترد علي؟
زينك، فأبى أن يرجع، فلما رأيته هكذا ال يرجع، قلت: ال والله ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك 
قّط، وال سمعها ابن المبارك من ابن عون قط. فغضب وغضب من كان عنده من أصحاب الحديث، 

: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين وقام نعيم فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول وهي بيده
ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا بكر زكريا غلطت، وكانت صحائف، فغلطت فجعلت 
أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون، وإنما روى هذه األحاديث عن ابن عون غير ابن 

 .(2)المبارك
ته رجوعه إلى الحق لما نبه على سهوه قال الحافظ أبو نصر: ومما يدل على ديانة نعيم وأمان

وأوقف على غلطه، فلم يستنكف عن قبول الصواب، إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
 .(3)الباطل، والمتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب إال بُعًدا

قال عبد الخالق بن منصور: رأيت يحيى بن معين، كأنه يهجن نعيم بن حماد في حديث 
 .(4)طفيل حديث الرؤية، ويقول: ما كان ينبغي له أن يحدث بمثل هذا الحديثأم ال

وقال أبو علي صالح بن محمد األسدي: كان نعيم يحدث من حفظه، وعنده مناكير كثيرة ال 
يتابع عليها، وسمعت يحيى بن معين: سئل عنه، فقال: ليس في الحديث بشيء، ولكنه كان صاحب 

 .(5)سنة
 .(1): أول من رأينا يتتبَّع المسند: نعيم بن حمادوقال أحمد بن حنبل

                                 
 (.412/ 15، )1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) )
 (.471/ 22، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 2) )
 مصدر سابق.المزي،  3))
 (.412/ 15، )1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 4))
 مصدر سابق.خطيب، ال 5))
 (.311، )1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني، 1) )
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 .(1)لقد كان من الثقاتًضا: وقال أي
وقال أحمد بن ثابت: سمعت أحمد ويحيى يقوالن: نعيم بن حماد معروف بالطلب، ثم 

 .(2)ذمَّه يحيى فقال: إنه يروى عن غير الثقات
 .(3)وقال العجلي: مروزي ثقة

 .(4)وقال أبو حاتم: محله الصدق
 وقال أبو عبيد اآلجري عن أبي داود: عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثا عن النبي 

 .(5)ليس لها أصل
 .(1)وقال له ابنه: نعيم بن حماد وعبدة بن سليمان، أيهما أحب إليك؟ قال: ما أقربهما

قال ابن أبي مصعب: نعيم بن حماد الفارض منزله على الماء جار في السكة التي تنسب 
بي حمزة السكري، وضع كتب الرد على أبي حنيفة، وناقض محمد بن الحسن، ووضع ثالثة إلى أ

 .(7)عشر كتابا في الرد على الجهمية، وكان من أعلم الناس بالفرائض
وقال ابن المبارك: نعيم هذا جاء ألمر كبير، يريد أن يبطل النكاح نكاًحا قد عقد، ويبطل بيوعا 

، ثم خرج إلى مصر فأقام بها نحو نيف وأربعين سنة، وكتبوا عنه بها، تقّدمت، وقوم توارثوا على هذا
وحمل إلى العراق في امتحان القرآن مخلوق مع البويطي مقيَدين، فمات نعيم بالعسكر بسر من رأى 

 .(8): كذا قال: سبع وعشرين، وإنما مات سنة تسع وعشرين-قال ابن عدي-سنة سبع وعشرين، 
 .(2)يصل أحاديث يوقفها الناسوقال أبو زرعة الدمشقي: 

 .(1). وقال أيًضا: ليس بثقة(12)وقال النسائي: ضعيف
                                 

 (.251/ 8، )1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 1) )
 مصدر سابق.بن عدي، ا2) )
 (.311/ 2، )1طمعرفة الثقات، عجلي، ال3) )
 (.414/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 4) )
 (.475/ 22، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  5))
 مصدر سابق.المزي،  1))
 (.252/ 8، )1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 7) )
 مصدر سابق.ابن عدي، 8) )
 (.471/ 22، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 2) )
 (.121، )1ط ،الضعفاء والمتروكونالنسائي، 12) )
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وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يذكر فضل نعيم بن 
حماد وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، ثم قيل له في قبول حديثه، فقال: قد كثر تفرده عن األئمة 

 .(2)أحاديث كثيرة فصار في حد من ال يحتج بهالمعروفين ب
 .(3)قال ابن عدي: قال لنا ابن حماد: يروى عن ابن المبارك ضعيٌف، قاله أحمد بن شعيب

قال ابن حماد: قال غيره: كان يضع الحديث في تقوية السنة، وحكايات عن العلماء في 
 .(4)ثلب أبي حنيفة مزورة كذب

 .(5)يما يقوله؛ لصالبته في أهل الرأيقال ابن عدي: وابن حماد متهم ف
وقال أيضا في حديث نعيم عن عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان، قال لنا ابن حماد:  

 .(1)وضعه نعيم بن حماد
 .(7)قال ابن يونس: كان يفهم الحديث، روى أحاديث مناكير عن الثقات

 .(8)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ ووهم
عدي بعض مناكيره ثم قال: قد أثنى عليه قوم وضعفه قوم، وكان ممن يتصلب في  وذكر ابن

السنة، ومات في محنة القرآن في الحبس، وعامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته، وأرجو أن 
 .(2)يكون باقي حديثه مستقيًما

رة في ثلب وقال أبو الفتح األزدي: قالوا: كان يضع الحديث في تقوية السنة، وحكايات مزو 
 .(12)أبي حنيفة كلها كذب

 .(11)وقال أبو أحمد الحاكم: ربما يخالف في بعض حديثه
                                 

 (.412/ 15) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب1) ) =
 (.471/ 22، )1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 2) )
 (.251/ 8، )1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  3))
 مصدر سابق.ابن عدي،  4))
 (.471/ 22) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  5))
 ر سابق.مصدلمزي، ا 1))
 (.245/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 7) )
 .(212/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
 (.251/ 8، )1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 2) )
 (.114/ 3، )1ط ،الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، 12) )
 (.18/ 12) ،1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 11) )
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 .(1)وذكره الدارقطني فقال: إمام في السنة كثير الوهم
وذكر عبد الغني بن سعيد حديثًا لنعيم ثم قال: كل من حدث به عن عيسى بن يونس غير 

سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم  نعيم بن حماد فإنما أخذه من نعيم، وبهذا الحديث
 .(2)بالحديث، إال أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم

وقال السمعاني: كان من العلماء، ولكنه ربما كان يهم ويخطئ، ومن ينجو من ذلك؟! ثبت 
 .(3)في المحنة حتى مات في الحبس

 .(4)من جمع المسند وصنفه نعيم بن حمادوقال الخطيب: يقال: إن أول 
 .(5)وقال الذهبي: مختلف فيه

 .(1)وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا، فقيه عارف بالفرائض
  َّأنَّ نعيم بن حماد كان من العلماء، وأنه اشتهر بعلم  ن من هذه النصوص الكثيرة:تبي

ا وكان يفهمه، كما ذُكر بأنه أول الفرائض حتى يقال له: "نعيم الفارض"، وأنه طلب الحديث كثيرً 
من جمع المصنف وصّنفه، وكان إماًما في السنة، وكان من األفذاذ الذين ثبتوا أيام محنة خلق 

 القرآن.
في تصنيف درجته في الحديث اختالفًا شديًدا، ويمكن تلخيص أقوالهم فيما  اختلفواوقد 

 يأتي:
  بالصدق، وبّين أنه أعرف الناس به، وأنه  وثّقه ابن معين وأحمد والعجلي، ووصفه ابن معين

كان رفيقه في السفر، كما نصَّ على أن نعيًما كان يتوهم ويخطئ، وقد أنكر عليه مرة فرجع إلى 
لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل  الحق، ومرة ذّمه لروايته عن غير الثقات، ومع ذلك فإن ابن معين 

 يد.كان ينسبه إلى الوهم، كما قال عبد الغني بن سع
 .جعله أبو حاتم ومسلمة في رتبة صدوق، وكذا ابن حجر، ونّبه على كثرة خطئه 
  وصفه بعضهم بقلة الوهم كما يُفهم من عبارة ابن حبان، بينما وصفه الدارقطني بكثرة

                                 
 (.412/ 15، )1ط ،ريخ بغدادتا، الخطيب 1))
 مصدر سابق.الخطيب، 2) )
 (.122/ 12) ،1ط ،األنسابالسمعاني، 3) )
 مصدر سابق.السمعان، 4) )
 (.324/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.514، )1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
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الوهم، وقيل: يصل الموقوف، كما وصفه غير واحد برواية المناكير عن الثقات، بل إنَّ أبا داود نصَّ 
 عشرين حديثًا ليس لها أصل. على أنه روى

   كثر تفرده عن األئمة المعروفين ضّعفه النسائي مرة، وقال مرة: ليس بثقة، وذكر أنه
 .بأحاديث كثيرة، فصار في حدِّ من ال يحتج به

 .بالغ فيه بعضهم فاتهمه بالوضع، وقيَّده بعضهم بوضع الحديث في تقوية السنة وثلب أبي حنيفة 
؛ وألّن -كما سيأتي في كالم ابن حجر-فهذا مردوٌد؛ لجهالة قائله  بوضع الحديث تهمتهأما 

نعيًما كانت ديانته وصدقه تمنعه عن مثل ذلك، وقد زّكاه ابن معين غير مرة، ونّص على أنه رجل 
 صدق، وأنه أعرف الناس به، ومن حاله هذا يبُعد جدًّا أن يكون وضاًعا!.

فتح األزدي وضع، فقال بعد أن نقل كالم أبي الحافظ ابن حجر على من اتهمه بال ردولذا 
، واتَّهمه ابن عدي في ذلك، -يعني ابن حماد-في ذلك قال: "وقد تقدم نحو ذلك عن الدوالبي 

وحاشى الدوالبي أن يـُتَّهم، وإنما الشأن في شيخه الذي نقل ذلك عنه، فإنه مجهول متهم، وكذلك 
 .(1)في شيء من ذلك؛ لعدم معرفة قائله" من نقل عنه األزدي بقوله: "قالوا"، فال حجَّة

"وأما نعيم فقد  األقوال األخرى فيه فقد أجاد الحافظ في الجمع بينها حيث قال: بقيةوأما 
ثبتت عدالته وصدقه، ولكْن في حديثه أوهام معروفة، وقد قال فيه الدارقطني: إمام في السنة كثير 

عض حديثه. وقد مضى أن ابن عدي يتتبع ما الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: ربما يخالف في ب
 .(2)وهم فيه، فهذا فصل القول فيه"

 .(3): "أرجو أن يكون باقي حديثه مستقيًما"ابن عدي أيًضا، حيث ذكر مناكيره ثم قال أنصفهوقد 
حاله فإنه ينظر في حديثه، فما تبّين فيه خطؤه ووهمه ُحكم عليه بالضعف ورُّد،  هذاومن 

 ُحكم عليه بالحسن، والله تعالى أعلم. وما لم يخطئ فيه
بضم القاف وسكون الواو آخره -نوح بن حبيب، أبو محمد الُقْومسي   )د س( -812

 .(4)ة من قرى بسطام، من قري-بفتح الموحدة وسكون المعجمة بعدها معجمة-الَبْذشي  -مهملة

                                 
 (.413/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )
 مصدر سابق.ابن حجر، 2) )
 (.251/ 8، )1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالبن عدي، ا3) )
، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 121) ،2ط، )رواية المروذي وغيره( العلل ومعرفة الرجالأحمد بن حنبل، انظر:  4))

 = ابن مفلح،(. و 327/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 32/ 32) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 481/ 8) ،1ط
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 .(1)"ثقة"تاب )الصلة(: في ك مسلمة قال
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

قال المروذي: ذكر أحمد بن حنبل نوح بن حبيب القومسي فقال: لم يكن يكاتبني، إن الخير عليه 
 .(2)لبيٌِّّن، قلت: أكتب عنه قال نعم

 .(3)أبو حاتم: صدوق وقال
 .(4)ال بأس بهالنسائي:  وقال

 .(5)وقال أحمد بن سيار: كان ثقة، صاحب سنة وجماعة
 .(1)وقال ابن األخضر: وكان ثقة

 .(7)ابن حبان في الثقات وذكره
 .(8)وقال الخطيب: كان ثقة

 .(2)وقال أبو علي الجياني: ثقة
 .(12)وقال الذهبي: ثقة صاحب سنة

 .(11)حجر: ثقة سني ابنوقال 
 ى تصنيف نوح بن حبيب في رتبة من دون الثقة، وأعني بذلك ذهب أبو حاتم والنسائي إل

 الصدوق، وخالفهم سائر النقاد فوثَّقوه، كما أذِّن اإلمام أحمد بالكتابة عنه، وفيه دليل على رضاه بمروياته.
وأبو حاتم والنسائي ثبتت روايتهما عن هذا الراوي، فلكالمهما اعتبار، لكْن ال يُنسى أنَّ 

                                 
 (.72/ 3) ،1ط، رشدالمقصد األ =
 (.482/ 12) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 21/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))
 (.121) ،2ط، )رواية المروذي وغيره( العلل ومعرفة الرجالأحمد بن حنبل، 2) )
 (.481/ 8) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.13) ،1ط ،يتسمية مشايخ النسائالنسائي، 4) )
 (.438/ 15) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب5) )
 (.21/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))
 (.211/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  7))
 مصدر سابق.ابن حبان، 8) )
 (.124) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني،  2))
 (.327/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 12) )
 (.511) ،1ط، ب التهذيبتقري ،ابن حجر 11))
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الرجال اعتبارًا آخر وهو التشدد، خصوًصا إذا خالفهما أكثر النقاد، كما أنَّ أبا نقد  فيلمذهبهما 
حاتم كثيرًا ما يطلق لفظة "صدوق" على الثقات عند غيره، وال أرى إطالقه على هذا الراوي إال من 

الراجح في حّق نوح بن حبيب أنه ثقة، كما قال أحمد بن سيار وابن األخضر ، وعليه فهذا القبيل
 بن حبان والخطيب والجياني والذهبي وابن حجر.وا

ــــو موســــى   )د س( -817 ــــد التغلبــــي، أب ــــن أبــــي الزرقــــاء، واســــمه: يزي هــــارون بــــن زيــــد ب
 .(1)الموصلي، نزيل الرملة

 .(2)"ةثق")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)قال أبو حاتم: صدوق
 .(4): ال بأس بهالنسائيوقال 

 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(1)وقال ابن القطان: ثقة

 .(7): ثقةالذهبيوقال 
 .(8)وقال ابن حجر: صدوق

 صدوق، وخالفهم  ذهب أبو حاتم والنسائي وابن حجر إلى تصنيف هذا الراوي في رتبة
 مسلمة وابن حبان وابن القطان والذهبي، فذهبوا إلى توثيقه.

وقد ثبت سماع أبي حاتم منه، وروى عنه النسائي، فهما أعرف الناس بحاله، ولعّل هذا 

                                 
تهذيب المزي، (. و 242/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 22/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.322/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 84/ 32) ،1ط ،الكمال
 (.1/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 127/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.22/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (.52) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي،  4))
 (.242/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.428/ 5) ،1ط ،بيان الوهم واإليهام ابن القطان، 1))
 (.322/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  7))
 (.518) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
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االعتبار الذي حمل ابن حجر على ترجيح قولهما فيه، خصوًصا وأن من خالفهما ليسوا في 
 لرجال.طبقتهما من حيث معرفة أحوال ا

 .(1)هارون بن محمد بن بكار بن بالل العاملي الدمشقي  )د س( -812
 .(2)"ال بأس به"قاسم في كتاب )الصلة(:  بن قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3): صدوقحاتمقال أبو 

 .(4)به : ال بأسالنسائيقال 
 .(5): ثقةالذهبيوقال 
 .(1)حجر: صدوق ابنوقال 

  ،ذهب النقاد إلى تصنيف هارون بن محمد في رتبة صدوق إال الذهبي، وقوله مرجوٌح
 أنه صدوق، كما قال أبو حاتم والنسائي ومسلمة وابن حجر. راجحوال

هشام بن خالد بن زيد، ويقال: ابن يزيد بن مروان، أبو مروان األزرق   )د ق( -811
 .(7)السالمي، ويقال: مولى بني أمية الشامي

 .(8)"ثقة، مولى هشام بن عبد الملك"الصلة(: في كتاب ) قال مسلمة
 :أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله

 .(2): صدوقحاتمقال أبو 

                                 
 .(131) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني، (. و 27/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))
 (.12/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 113/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.27/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.52) ،1ط ،ائيتسمية مشايخ النسالنسائي، 4) )
 (.331/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.512) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
تسمية شيوخ الجياني، (. و 233/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 57/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  7))

 (.128/ 32) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 132) ،1، طأبي داود
 (.141/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 8) )
 (.57/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  2))
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 .(1)في الثقات حبانوذكره ابن 
 .(2)وقال أبو علي الجياني: ثقة

 .(3): كان صدوقًاعساكروقال ابن 
 .(4)الدمشقي في أهل الفتوى بدمشق زرعةوذكره أبو 

 .(1). وقال أيًضا: من ثقات الدماشقة، لكنه يروج عليه(5)وقال الذهبي: ثقة
 .(7): صدوقحجروقال ابن 

 بّين مما سبق أّن أبا حاتم وابن عساكر وابن حجر صّنفوا هذا الراوي في رتبة صدوق، ت
 وذهب مسلمة وابن حبان والجياني والذهبي إلى توثيقه.

ثبتت  -وإن كان متشدًِّدا في النقد فإنه-جد أنَّ أبا حاتم نالنظر إلى القول األول  ناأعدولو 
، فهو أعرفهم بحاله، وقد وافقه ابن عساكر وابن حجر، (8)روايته عن هشام بن خالد كما ذكره ابنه

 .بينما الذين خالفوه ليسوا مثله في معرفة حال الرجل
 وعلى هذا فالذي يترّجح في نظري ما قاله أبو حاتم ومن وافقه، فهو صدوق، والله أعلم.

، -بفتح التحتانية والزاي ثم نون-هشام بن عبد الملك بن عمران اليَـَزني   )د س ق( -891
 .(2)الحمصي -بفتح المثناة وكسر القاف-أبو تقي 

ال بأس به، توفي بحمص سنة إحدى وخمسين، "بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

                                 
 (.233/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
المحقق بقوله: "كلمة غير  ا)...(، وعلَّق عليه نقاطٌ  الراوي بعد اسم تْ نقله مغلطاي. وفي مطبوع شيوخ أبي داود ُوضع2) )

(. 141/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،كلمة التوثيق التي نقلها مغلطاي. انظر: مغلطاي،  ولعّلهاواضحة"، 
 (.132) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني، و 

 (.2/ 74) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، 3) )
 (.128/ 32) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 4) )
 (.331/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.228/ 4) ،1ط ،االعتدالميزان الذهبي،  1))
 (.572) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 7))
 (.57/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 8) )
 ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 132) ،1، طتسمية شيوخ أبي داودالجياني، (. و 233/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  2))

(. 337/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 127) ،1ط، ألوهامتهذيب مستمر اابن ماكوال، (. و 341/ 1) ،1ط
 (.117/  4)  د.ط، ،تذهيب تهذيب الكمالالذهبي، و 
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 .(1)"يةوهو مولى بني أم
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2): كان متقًنا في الحديثحاتمقال أبو 
 .(3)وقال أبو عبيد اآلجري عن أبي داود: شيخ ضعيف

 .(5). وقال أيًضا: ال بأس به(4)وقال النسائي: ثقة
 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(7)وقال أبو محمد بن األخضر: ثقة متقن
 .(8): ثقةلذهبياوقال 

 .(2)وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم
  تدل عبارات األئمة على أن هشام بن عبد الملك ثقة، وإليه ذهب ابن حبان وابن

 األخضر والذهبي، وعليه تدل عبارة أبي حاتم؛ ألن المتقن في أعلى مراتب التعديل.
 .(12)يحتج بحديثه" قال ابن أبي حاتم: "إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن

 .(12). ومثله قال ابن الملقن(11)وقال النووي: "فألفاظ التعديل مراتب: أعالها ثقة أو متقن أو ثبت"
 وضعَّفه أبو داود! وهو مما تفّرد به، ولم يوافقه عليه أحد.

 وصنَّفه مسلمة وابن حجر في رتبة صدوق.
 واختلف فيه قوال النسائي بين األول واألخير.

                                 
 (.12/147، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))
 (.11/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 (.27/  5) ،1ط ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديلأبو داود، 3) )
 (.312) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  4))
 (.221/ 32) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  5))
 (.233/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1))
 (.147/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 7) )
 (.337/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  8))
 (.573) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
 (.37/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلبن أبي حاتم، ا12) )
 (.52) ،1ط، التقريب والتيسيرالنووي،  11))
 (.282/ 1) ،1ط ،المقنع في علوم الحديثابن الملقن، انظر:  12))
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 ه جمهور أكثر النقاد هو التوثيق، وأرجو أن يكون الراجح كذلك.والذي علي
بن ميسرة بن أبان السلمي، أبو  -بنون مصّغرٌ -هشام بن عمار بن نصير   (4)خ  -899

 .(1)مشقي، خطيب المسجد الجامع بهاالوليد الد
 .(2)"ُتكلم فيه، وهو جائز الحديث صدوق"قال مسلمة بن قاسم في كتاب )الصلة(: 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4). وقال أيًضا: كّيس كّيس(3)قال ابن معين: ثقة

وليس بالكذوب، وقال أحمد بن خالد الخالل عن يحيى بن معين: حدثنا هشام بن عمار 
 .(5)حديثا فذكر عنه

 .(1)من ابن أبي مالك وقال أيًضا: هشام بن عمار أحب إليَّ 
 .(7): طياش خفيف-يعني أحمد-وقال أبو بكر المروذي: وذُكر هشام بن عمار فقال 

وقال المروذي: ذكر أحمد له قصة في اللفظ بالقرآن أنكر عليه أحمد حتى أنه قال: إن 
 .(8)ا الصالةصلوا خلفه فليعيدو 

 .(2)وقال العجلي: ثقة صدوق
 .(12)وقال أبو زرعة: من فاته هشام بن عمار، يحتاج إلى أن ينزل في عشرة آالف حديث

                                 
(. 11/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 327) ،1ط ،بن معينسؤاالت ابن الجنيد الابن معين، انظر:  1))

(. 1172/ 3) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، (. و 112/ 2) ،1ط ،خيص المتشابه في الرسمتلالخطيب، و 
 (.115) ،1طمعرفة القراء الكبار، الذهبي، (. و 514) ،1ط، جمال القراء وكمال اإلقراءالسخاوي، و 

 (.51/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 12/152، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.327) ،1ط ،بن معينسؤاالت ابن الجنيد الابن معين،  3))
 (.11/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  4))
 (.247/ 32) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  5))
وابن أبي مالك هو: خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، وقد يُنسب إلى جّد أبيه، أبو  .مصدر سابقالمزي،  1))

قال ابن معين: "ليس بشيء". وقال مرة: "ضعيف".  (.121) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرقي. انظر: هاشم الدمش
 (. 422، 4/425) ،1ط ،تاريخ ابن معين )رواية الدوري(ابن معين، 

 (.123) ،2ط، )رواية المروذي وغيره( العلل ومعرفة الرجالأحمد بن حنبل، 7) )
 (.11/54) ،1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 8) )
 (.332/ 2) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، 2) )
 (.1274/ 5) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 12) )
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. وقال أيًضا: هشام بن عمار لما كبر تغير، وكلما ُدفع إليه قرأه، (1)وقال أبو حاتم صدوق
 .(2)وكلما لُقن تلقن، وكان قديًما أصّح، كان يقرأ من كتابه

خير منه، يعني من هشام،  -وقال أبو داود: وأبو أيوب، يعني سليمان ابن بنت شرحبيل 
حدث هشام بأرجح من أربع مئة حديث ليس لها أصل مسندة كلها، كان فضلك يدور على 
أحاديث أبي مسهر وغيره، يلقنها هشام بن عمار. قال هشام بن عمار: حدثني، قد روي فال أبالي 

 .(3)من حمل الخطأ
وقال محمد بن مسلم بن وارة الرازي: عزمت زمانا أن أمسك عن حديث هشام بن عمار؛ 

 .(4)ألنه كان يبيع الحديث
 .(5)وقال صالح بن محمد األسدي: كان هشام بن عمار يأخذ على الحديث، وال يحدث ما لم يأخذ

ما كان من  شيءٍ  كلَّ ن  لقَّ ن، وكان يُ لقَّ وقال عبد الله بن محمد بن سيار: كان هشام بن عمار يُ 
وئ ۇئ    ۇئ ۆئ ۆئ  ژ حاًحا، وقال الله تعالى: حديثه، وكان يقول: أنا قد أخرجت هذه األحاديث صِّ 

ا ويشارط ويقول: إن كان الخط دقيًقا ن درهمً ، وكان يأخذ على كل ورقتي(1)ژۈئ  ۈئ    ېئ ېئ  ېئ
وذاك أني قلت له: إن كنت تحفظ فحدث، وإن كنت -وكان يقول: . فليس بيني وبين الدقيق عمل

 أنا أعرف هذه األحاديث. -ال تحفظ فال تلقن ما يلقن، فاختلط من ذاك، وقال:
األسانيد التي  دتُ ، فتفقَّ يءٍ ا في شتعلم فأدخل إسنادً  كنت تشتهي أنْ   ثم قال لي بعد ساعة: إنْ 

 .(7)فكان يمر فيها يعرفها ؟أسأله عنها فيها قليل اضطراب، فجعلتُ 
وقال معاوية بن أوس بن األصبغ: رأيت هشام بن عمار إذا مشى أطرق إلى األرض، ال يرفع 

 .(8)رأسه إلى السماء؛ حياًء من الله عّز وجلّ 

                                 
 (.17) مصدر سابق،الذهبي،  1))
 (.17-11) مصدر سابق،الذهبي، 2) )
 (.248/ 32) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 3) )
 (.242) مصدر سابق،المزي، 4) )
 مصدر سابق.مزي، ال 5))
 .181قرة، اآلية: سورة الب 1))
 (.252/ 32) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  7))
 (253-252) مصدر سابق،المزي،  8))
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 .(2)دوق. وقال أيًضا: ص(1)وقال النسائي: ال بأس به
 .(3)وقال الدارقطني: صدوق، كبير المحل

 .(4)وقال ابن عساكر: أحد المكثرين الثقات
 .(5)وقال الذهبي: صدوق مكثر، له ما ينكر

 .(1)وقال ابن حجر: صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصحّ 
 ،كما   ذُكر في ترجمة هشام بن عمار ما يدل على صالحه وجميل صفاته وعلو إسناده

عّدله النقاد، إال ما ورد عن اإلمام أحمد الذي قال: "طياش خفيف"، وكذا ما يُفهم من كالم من 
ذّموه ببيع الحديث، وهو أخذ األجرة على التحديث، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء قديًما إلى 

 قولين:
مام أحمد وإسحاق : من أخذ على التحديث أجرًا ال تقبل روايته، وهذا قول اإلالقول األول

 بن راهويه وأبو حاتم الرازي وغيرهم.
قبول رواية من أخذ على التحديث أجرًا، وممن قال به: أبو نعيم الفضل بن القول الثاني: 

دكين، وعفان بن مسلم، وعلي بن عبد العزيز المكي البغوي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهشام 
 .(7)بن عمار هذا وغيرهم
 ل للطعن فيه بسبب هذا الفعل؛ ألنه كان يرى جوازه في األصل.وعليه فال سبي

كثيرًا منهم تكلَّموا في هشام بن عمار، بسبب أنه كان   نجدأقوال النقاد  إلىالنظر  وعند
 يلقن فيتلقن، وأفاد أبو حاتم بأن ذلك كان بعد كبره، فتكون روايته قبل ذلك أصّح.

 في ذلك إلى قولين: أما تصنيفه في مراتب التعديل فقد اختلفوا
                                 

 (.13) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 1) )
 (.312) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 2) )
 (.248/ 32) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  3))
 .(32/ 74) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، 4) )
 (.322/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 5) )
 (.573) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 1))
ابن (. و 127) ،2طمعرفة علوم الحديث، والحاكم، (. 155-153) د.ط، ،الكفاية في علم الروايةالخطيب، انظر:  7))

 (.21-2/22) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، و (. 112-118) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،الصالح، 
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 ذهب ابن معين والعجلي وابن عساكر إلى توثيقه. -1
 ذهب أبو حاتم والنسائي والدارقطني والذهبي وابن حجر إلى تصنيفه في رتبة صدوق. -2

 ولعل األقرب فيه هو القول األخير، مع التنبيه على قبوله التلقين بعد كبره، والله أعلم.
هالل بن علي بن أسامة، ويقال: هالل بن أبي ميمونة، ويقال: هالل بن أبي   )ع( -898

 .(1)هالل العامري المدني، وقد يُنسب إلى جده
 .(2)"ثقة قديم"الصلة:  كتاب  في قال مسلمة

 حاله: أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة
 .(3)قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وهو شيخ

وقال يعقوب الفسوي: هالل ثقة حسن الحديث، يروي عن عطاء بن يسار أحاديث 
 .(4)حسانا، وحديثه يقام مقام الحجة

 .(5)وقال النسائي: ليس به بأس
 .(1)وقال الدارقطني: ثقة محتج به 

 .(7)وقال الذهبي: ثقة مشهور
 .(8)وقال ابن حجر: ثقة

  ذهب أكثر النقاد إلى توثيق هالل بن علي، وهو قول يعقوب الفسوي والدارقطني
 والذهبي وابن حجر.

                                 
 ،الخطيب(. و 777/ 2) ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، و (. 411/ 2) ،2ط ،المعرفة والتاريخالفسوي، انظر:  1))

تهذيب النووي، (. و 1172/ 3) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، (. و 181/ 1) ،1ط ،موضح أوهام الجمع والتفريق
 (.138/ 2) د.ط، ،األسماء واللغات

 (.82/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 178/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،اي، مغلط 2))
 (.71/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (.411/ 2) ،2ط ،المعرفة والتاريخالفسوي، 4) )
 (.344/ 32) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  5))
 (.282) ،1ط ،نيسؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطالدارقطني، 1) )
 (.215/ 5) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، 7) )
 (.571) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
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، (1)وخالفهم أبو حاتم والنسائي، أما أبو حاتم فقد صّنفه ضمن من ُيكتب حديثه وينظر فيه
 وأما النسائي فقد صّنفه ضمن من يقبل حديثه، إال أنه ليس في الرتبة األعلى.

و القول األول، وإليه ذهب األكثرون، ثم إنَّ أبا حاتم والنسائي فيهما شدَّة في والراجح: ه
النقد، فال يُقبل كالمهما في الراوي والحال أن سائر النقاد على خالف ما قااله، كما هو الشأن في 

 هذا الراوي، وعليه فإن هالل بن علي ثقة، والله أعلم.
بضم -الُعْذري  -بفتح الميم وسكون الزاي وفتح التحتانية-الوليد بن َمْزَيد   )د س( -893

 .(2)، أبو العباس البيروتي، والد العباس-المهملة وسكون المعجمة
 .(3)"ثقة": )الصلة( في كتاب قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4)قال األوزاعي: عليكم بكتب الوليد بن مزيد؛ فإنها صحيحة

 .(5)وقال أيًضا: ما ُعرض عليَّ كتاٌب أصّح من كتب الوليد بن مزيد
 .(1)وقال أيًضا: كتب الوليد بن مزيد صحيحة

لقد حرصت على جمع علم األوزاعي، حتى   وقال العباس بن الوليد: سمعت أبا مسهر يقول:
كتبت عن إسماعيل بن سماعة ثالثة عشر كتابًا، حتى لقيت أباك، فوجدت عنده علًما لم يكن عند 

 .(7)القوم
 .(8)وقال دحيم: الوليد بن مزيد صحيح الحديث

                                 
 (.37/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))
، الدارقطنيو (. 18/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 155/ 8) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  2))

ابن ماكوال، و (. 122) ،1ط سؤاالت السجزي للحاكم،الحاكم، (. و 318) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطني
 (.177/ 1) ،1ط ،توضيح المشتبهابن ناصر الدين، (. و 172/ 7) ،1ط ،اإلكمال

 (.151/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 252/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 3) )
 (.18/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلأبي حاتم،  ابن4) )
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  5))
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  1))
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  7))
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  8))
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 .(1)وقال أبو مسهر: كان ثقة لم يكن يحفظ، وكانت كتبه صحيحة
 .(2)وقال أبو داود: ثقة

 .(3)ال النسائي: الوليد بن مزيد أحب إلينا في األوزاعي من الوليد بن مسلم، ال يخطئ وال يدلسوق
 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(5)وقال الدارقطني: ثقة ثبت

 .(1)وقال أيًضا: كان من ثقات أصحاب األوزاعي
مزيد أثبت وذكر أبو بكر محمد بن يوسف بن عيسى ابن الطباع العسكري، أن الوليد بن 

 .(7)أصحاب األوزاعي
 .(8)وقال الحاكم: ثقة مأمون

 .(2)وقال الخليلي: الوليد بن مزيد البيروتي ثقة مكثر عن األوزاعي
 .(12)وقال ابن ماكوال: كان من الثقات

 .(11)وقال الذهبي: ثقة
 .(12)وقال ابن حجر: ثقة ثبت. قال النسائي: كان ال يخطئ وال يدلس

 ،بل ذكر بعضهم أنه أثبت أصحاب األوزاعي، وال مزيد على ذلك. اتَّفقوا على توثيقه 
وهب بن بقية بن عثمان بن سابور بن عبيد بن آدم بن زياد الواسطي، أبو   )م د س( -893

                                 
 (.83/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 1) )
 (.21/ 5) ،1ط ،يلسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعدأبو داود،  2))
 (.84/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 3) )
 (.224/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.318) ،1ط ،سؤاالت السلمي للدارقطنيالدارقطني، 5) )
 (2231/ 4) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل فالدارقطني، 1) )
 (.84/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  7))
 (.122) ،1ط زي للحاكم،سؤاالت السجالحاكم، 8) )
 (.412/ 2) ،1ط ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثالخليلي، 2) )
 (.172/ 7) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، 12) )
 (.355/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 11) )
 (.583) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 12))
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 .(1)رضيع قيس بن عبادةمحمد، عرف بوهبان، وجده زياد، 
 .(2)"ثقة واسطيٌّ ": في كتاب )الصلة( قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال ابن معين: وهبان ثقة، إال أنه سمع وهو صغير

 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(5)وقال الخطيب: كان ثقة

 .(1)وقال الذهبي: ثقة
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة

 تَّفق النقاد على توثيق وهب بن بقية، فهو كذلك.ا 
، ويقال: المقوِّمي، -بتشديد الواو المكسورة-يحيى بن حكيم المقوِّم   )د س ق( -895

 .(8)أبو سعيد البصري الحافظ
 .(2)"تأليفه: بصري ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(12)قال أبو داود: كان حافظًا متقًنا

                                 
 ،الثقاتابن حبان، (. و 28/ 2) ،1ط، عديلالجرح والتابن أبي حاتم، (. و 121) ،1ط ،تاريخ واسطبحشل، انظر:  1))

/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 511/ 2) ،1ط ،موضح أوهام الجمع والتفريق ،الخطيب(. و 222/ 2) ،1ط
115.) 

 (.513) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 251/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.32) د.ط، بن معين،اعن  سعيد الطبرانيتاريخ أبي أبو سعيد الطبراني، 3) )
 (.222/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  4))
 (.133/ 15) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب5) )
 (.351/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  1))
 (.584) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
غنية الخطيب، (. و 121/ 2) ،1ط ،لخيص المتشابهتالي ت ،الخطيب(. و 134/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  8))

 (.425/ 12) ،1ط ،األنسابالسمعاني، و (. 241/ 7) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 427) ،1ط ،الملتمس
 (.122/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو (. 228/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.2/ 4) ،1ط ،ي أبا داود في الجرح والتعديلسؤاالت أبي عبيد اآلجر أبو داود، 12) )
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 .(1)وقال النسائي: ثقة حافظ
وقال أبو عروبة الحراني: ما رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى ومن يحيى بن حكيم، وكان 

 .(2)ما قاليحيى ورًعا متعبًدا، أو ك
 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان ممن جمع وصنف

 .(4)وقال الذهبي: حجة ورع صالح حافظ
 .(5)وقال ابن حجر: ثقة حافظ عابد

 .اتَّفقوا على توثيقه، كما َوصفوه بالحفظ واإلتقان والورع والعبادة، رحمه الله تعالى 
يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب القرشي، أبو عبيد الله، ويقال:   )خ د س( -892

 .(1)أبو عبيد البصري البزار، نزيل بغداد
 .(7)"بصري صدوق"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 ة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ودراس
كانت عنده عن ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن إبراهيم بن أبي   قال إسحاق:

 .(8)يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة أحاديث مناكير
 .(2)قال النسائي: ليس به بأسو 

 .(1)وقال أيًضا: ثقة
                                 

 (.318) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 1) )
 (.271/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  2))
 (.211/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.314/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 4) )
 (.582) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 5))
أسامي ابن عدي، (. و 212/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 181/ 2) ،1ط، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتمانظر:  1))

الذهبي، (. و 1228/ 3) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، . و (227) ،1ط ،من روى عنهم البخاري من مشايخه
 .(352/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،(. ومغلطاي، 374/ 2) ،1ط ،الكاشف

 (.312/ 12، )1ط ل تهذيب الكمال،إكمامغلطاي، 7) )
أدرج مغلطاي كالم إسحاق هذا في كالم مسلمة، وقد فصله عنه ابن حجر، ونسبه إلسحاق في مشيخته. انظر: ابن 8) )

 (.11/273، )1طتهذيب التهذيب، حجر، 
ما مروياته من غير وقد بحثُت في األصول عن حديث يحيى بن محمد بن السكن الذي يرويه بهذا اإلسناد فلم أظفر به. أ 

 .(74/ 8صحيح البخاري )، (132/ 2)هذا اإلسناد فلم يُتكّلم فيها، وقد أخرج له البخاري في موضعين في الصحيح 
 (.322/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
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 .(2)وقال أبو علي صالح بن محمد: ال بأس به
 .(3)وقال الذهبي: ثقة

 .(4): صدوقوقال ابن حجر
  ،ذهب أكثر النقاد إلى تصنيف هذا الراوي في رتبة صدوق، وخالفهم الذهبي فوثَّقه

واختلف فيه قوال النسائي، والمرّجح عنه ما وافق فيه قول األكثرين، وعليه فالصحيح أن يحيى بن 
ه ، واللوأبو علي صالح بن محمد، وابن حجرمحمد صدوق، كما دّل عليه كالم النسائي ومسلمة 

 أعلم.
يحيى بن مخلد المقسمي، أبو زكريا البغدادي المفتي، جار يوسف بن موسى  )س( -897

 .(5)القطان
 .(1)"بغدادي ثقة"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 راسة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ود
 .(7)قال النسائي: ثقة

 .(8)وقال الذهبي: ثقة
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة

 .وثَّقوه عن آخرهم، فال مزيد على قولهم 
بن محمد العسقالني، أبو الحسن، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حجر  -892

                                 
 (.321) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 1) ) =
 (.322/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 2))
 (.374/ 2) ،1ط ،لكاشفاالذهبي، 3) )
 (.521) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر4) )
الذهبي، (. و 532/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 323/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  5))

 (.371/ 2) ،1ط ،الكاشف
 (.278/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 314/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.323/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 7))
 (.371/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  8))
 (.521) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
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 .(1)-بفتح الحاء والجيم-المعروف بابن َحَجر 
ذكره مسلمة بن قاسم في )الصلة(، وذكر له جماعة من الشيوخ وقال: كتبت عنه، واختلف "

فيه أهل الحديث، فبعضهم يضّعفه، وبعضهم يوثّقه، ورأيتهم يكتبون عنه فكتبت عنه، وهو عندي 
 .(2)"صالح جائز الحديث

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
ثم قال: وهذا من  (3)ذكر ابن حجر: أن الضياء المقدسي روى له حديثًا في )فضائل بيت المقدس(

 .(4)أباطيل يعقوب
 .(5)وقال الذهبي: كذاب

. وقال أيًضا: وقد وجدت له (1)وقال ابن حجر: وكان كثير الحديث والشيوخ والغرائب
 .(7)أن تكون من وضعهحكاية تشبه 
  يؤخذ مما سبق أّن هذا الراوي متكّلم فيه، وقد بّين الحافظ مسلمة أن العلماء مختلفون

 فيه، فبعضهم يوثّقه، وبعضهم يضّعفه، وهو ممن يجيز حديثه.
لكن الذهبي كّذبه، ولم يحكم فيه ابن حجر بقول صريٍح، لكن وصفه بكثرة الغرائب، كما 

 تكون من وضعه.ذكر له حكاية تشبه أن 
 ومن هذا حاله إن لم يكن وضاًعا، فإنه منكر الحديث، والله أعلم.

                                 
(. 22/ 21) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 3782/ 8) د.ط، ،بغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم، انظر:  1))

 (.414/ 1) د.ط، ،تبصير المنتبهر، ابن حجو (. 442/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، و 
 (.521/ 8) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 2) )
 .لم أقف عليه في مطبوع الكتاب 3))
 (.521/ 8) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، انظر:  4))
 (.442/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 5) )
 (.414/ 1) د.ط، ،تبصير المنتبهر، ابن حج 1))
ية: أنَّ أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح صاحب مالك قالت: غسلُت امرأة بالمدينة، فضربتِّ امرأٌة بيدها علي والحكا 7))

، فالتزقت يدها بعجيزتها، فأخبرنا مالًكا فقال: هذه المرأة -أي متهمة- عجيزتها فقالت: ما علمتك إال زانية أو مأبونة
وسبعين سوطًا ولم تُنزع اليد، فلما ضربْت  تسعةً  ربتْ تضرب الحد، فضُ تطلب حدَّها، فاجتمع الناس، فأمر بها مالك أن 

ن باوانظر: (. 521/ 8) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، . انظر: زعت اليد، وصلي على المرأة ودفنتتمام الثمانين انت
 (.3/ 13) ،3ط ،لسان العربابن منظور، (. و 487/ 12) ،1ط ،المحكم والمحيط األعظمسيده، 
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يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل، ويقال: ابن الصلت بن بسطام   )خ س( -891
 .(1)أبو يعقوب الكوفي، نزيل مصر التيمي موالهم،

كوفي ثقة، نزل مصر، روى عنه من أهل بلدنا بقي بن مخلد "قال مسلمة في )الصلة(: 
 .(2)"ومحمد بن وضاح

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال ابن الجنيد: وسألت يحيى عن يوسف بن عدي؟ فقال: ال بأس به، وأيش عنده؟

 .(4)وفي ثقة، وأخوه زكريا أرفع منهوقال العجلي: ك
 .(5)وقال أبو زرعة: ثقة ذهب إلى مصر في التجارة ومات بها

 .(1)وقال أبو حاتم: ثقة
 .(7)وقال الذهبي: ثقة

 .(8)وقال ابن حجر: ثقة
  ذهب النقاد إلى توثيق يوسف بن عدي، إال ما نقل عن ابن معين الذي نفى عنه

درجته أنه ثقة، وإليه ذهب بقيٌّ والعجلي وأبو زرعة وأبو البأس، والقول المعتمد في تحديد 
 حاتم والذهبي وابن حجر.

                                 
ابن معين، (. و 227/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 218/ 2) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، ظر: ان 1))

الديباج  ابن فرحون،(. و 484/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 328) ،1ط ،بن معينسؤاالت ابن الجنيد ال
 (.414/ 1) د.ط، ،المذهب

 (.522) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 418/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 2))
 (.328) ،1ط ،بن معينسؤاالت ابن الجنيد الابن معين،  3))
 (.375/ 2) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، 4) )
 (.227/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 5) )
 .مصدر سابقابن أبي حاتم، 1) )
 (.422/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 7) )
 (.111) ،1ط، تقريب التهذيب ،بن حجرا 8))
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 :الثاني: منهج مسلمة في التعديل بحثالم
، وعن إنَّ السبيل إلى معرفة كتاب الله عز وجلَّ، وأحكام دينه، باآلثار الصحيحة عن رسول الله 

أويل، وال تُعرف اآلثار الصحيحة والسقيمة إال ، الذين شهدوا التنزيل، وعرفوا التأصحابه النجباء 
بنقد العلماء الجهابذة، الذين خصَّهم الله عز وجل بهذه الفضيلة، ورزقهم هذه المعرفة، في كل دهر 

 عن حفظ األحاديث واآلثار. -أهميةً -. ولذا فإن معرفة أحوال الرواة ال تقّل (1)وزمان
اة، وتصّدى لذلك جّلة من الجهابذة، غيرًة للدين وقد انبرى العلماء الكبار لنقد أولئك الرو 

 ونصرًة له، وحفظًا للسنة، من تحريف الغالين وانتحال المبطلين.
 .(2)قيل البن المبارك: هذه األحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة

أو  ولما كان كالم العلماء مبنيًّا على االجتهاد، فكلُّ مجتهٍد إما أْن يكون مصيًبا للحق،
 مخطًئا، والعصمة لألنبياء صلوات الله وسالمه عليهم.

ولله در الحافظ الذهبي حين قال: "ونحن ال نّدعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن 
هم أكثر الناس صوابًا، وأندرهم خطًأ، وأشدهم إنصافًا، وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتَّفقوا على 

عليه بناجذيك، وال تتجاوزه فتندم، ومن شّذ منهم فال عبرة  تعديل أو جرح، فتمسَّك به، واعضض
به، فخّل عنك العناء، وأعط القوس باريها، فوالله لوال الحّفاظ األكابر، لخطبت الزنادقة على 
المنابر، ولئن خطب خاطٌب من أهل البدع، فإنما هو بسيف اإلسالم، وبلسان الشريعة، وبجاه 

 ."(3)به الرسول السنة، وبإظهار متابعة ما جاء 
فجزم الذهبي بأّن أئمة الجرح والتعديل أكثر الناس وصواًل إلى الحّق في حكمهم على 
الرجال، وأقّلهم وقوًعا في الخطإ والزلل، وال غرو من ذلك؛ فقد كانوا قّمة في الورع والتقوى، وأبعد 

 الناس من التعصب والهوى، واالنجرار وراء الميول والعواطف.
 .(4)أهل العلم أْن يكون الجارح والمعّدل َورًِّعا، يمنعه الورع من التعصب والهوىوقد اشترط 

، وبراءة من الهوى والميل"  .(5)قال الذهبي: "والكالم في الرواة يحتاج إلى ورٍع تامٍّ

                                 
 ( بتصرٍف.2/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر: مقدمة  1))
 (.3) مصدر سابق،ابن أبي حاتم، 2) )
 (.82/ 11) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي،  3))
 (.58) ،1ط ،ضوابط الجرح والتعديل عبد العزيز العبد اللطيف،( انظر: 4)
 (.82) ،2ط ،الموقظة في علم مصطلح الحديث الذهبي، (5)
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لقَتهم ليست واحدًة،  وإذا تبّين لك هذا، فاعلم يقيًنا أنَّ طبائع الناس مختلفة، فكما أنَّ خِّ
فاتهم، فهذا لّيٌن وذاك شديد، وهذا يسيٌر وذاك عسيٌر، ومن البديهي أن يسرَي هذا فكذلك تصر 

االختالف في أغلب أمورهم، اختالف وجهات نظرهم ألحوال الرواة والحكم عليهم، فهم ليسوا على 
منهج واحد في النقد، ففيهم من نـََفُسه حادٌّ، وطائفة أخرى على نقيض أوالء؛ ُعرفوا بالتسامح 

 اهل، وفئة كانوا بين ذلك قواًما.والتس
 ولذا قّسمهم الحافظ الذهبي إلى ثالثة أقسام فقال:

قسٌم منهم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثالث ويلين  -1
بذلك حديثه، فهذا إذا وثّق شخًصا فعّض على قوله بناجذيك، وتمّسك بتوثيقه، وإذا ضّعف رجاًل 

وافقه غيره على تضعيفه؟ إْن وافقه ولم يوّثق ذلك أحٌد من الحذاق فهو ضعيٌف، وإن وثّقه فانظر هل 
أحٌد فهذا الذي قالوا فيه: ال يُقبل تجريحه إال مفسَّرًا، يعني ال يكفي أْن يقول فيه ابن معين مثاًل: 

ه، وهو هو ضعيف، ولم يوّضح سبب ضعفه، وغيره قد وثّقه، فمِّثل هذا يُتوقف في تصحيح حديث
 إلى الحسن أقرب، وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنِّّتون.

وقسٌم في مقابلـة هـؤالء، كـأبي عيسـى الترمـذي، وأبـي عبـد اللـه الحـاكم، وأبـي بكـر  -2
 البيهقي متساهلون.

 .(1)وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عدي، معتدلون ومنصفون" -3
مناهج النقاد، كما أنه مبنيٌّ على الحال الغالبة في كلِّّ وهذا تأصيل بديع وشامل في تقسيم 

إماٍم، وإال فقد يحصل ألحدهم بعض التساهل في بعض الرواة، مع أّن األصل فيه عدم التساهل،  
 كما يحصل التشّدد لبعضهم في بعض الرواة، مع أّن الغالب في منهجه عدم التشدد.

هذا التقسيم الذي ذكره الذهبي،   وسيكون الحديث عن منهج الحافظ مسلمة من خالل
 كما سيأتي موّضًحا إْن شاء الله.

وأقوال أهل العلم في نقد الرواة جرًحا أو تعدياًل على ثالثة أصناف، ولكل منها داللة يجب 
 وعليه فإّن عباراتهم ال تخلو من ثالثة أحوال:، حمله عليها، وعدم الخلط بينها

 لهم: ثقة، وكقولهم: ثبت، ونحوهما.إما أْن تكون صريحة في التعديل، كقو  -1
 وإما أْن تكون صريحة في الجرح، كقولهم: ضعيف، وكقولهم: متروك، ونحوهما. -2

                                 
 (.172-171) ،4ط ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل،الذهبي، 1) )
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 وإما تكون متجاذبة بين هذا وذاك. -3
 فيولى داللتها ظاهرة وصريحة، فُتحمل على المعنى المراد منها، مع مراعاة درجتها فاألُ 

 على ما أريد بها، مع مراعاة درجتها في الجرح. تحملفالتعديل، وكذا الثانية فهي أيًضا صريحة، 
أما الثالثة فكثيرًا ما تدور بين أدنى مراتب التعديل، وأخّف مراتب الجرح، واالجتهاد فيها 
أكثر، والنظر فيها أدعى لإلمعان والتدقيق، وفيها تتباين المقاييس والمعايير، ويحتاج ناظرها إلى أخذ 

"ثم نحن نفتقر إلى تحرير  ًما في غير محله، ولذا يقول الحافظ الذهبي:الحيطة، حتى ال يُنّزل كال
 .(1)عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة"

وقد يكون للناقد اصطالٌح خاصٌّ به، يستخدمه لمعنى معّين دون سائر النقاد، ويُعرف ذلك 
 د واالستقراء ألئمة هذا الفن، والمعنّيين به.بتفسير منه، أو من أحد تالمذته، أو من خالل الجر 

قال الذهبي: "ثم أهّم من ذلك، أْن نعلم باالستقراء التاّم ُعرف ذلك اإلمام الجهبذ، 
 .(2)واصطالحه، ومقاصده، بعباراته الكثيرة"

والحديث في هذا الباب يطول، ولو ذكرُت مثااًل لكّل ما مضى لجاء على خالف األهم، 
 .(3)ن الموضوع، وهو مفصٌَّل في كتب الجرح والتعديل والعللولكان خروًجا ع

 أواًل: ألفاظ التعديل عند مسلمة:
في حدود هذا -لقد جرى جلُّ ألفاظ الجرح والتَّعديل ومصطلحاته على لسان مسلمة، ولم أجد له 

ن أن زرًا يسيرًا يمكاصطالًحا يناقض ما تعارف عليه أهل العلم من حيث العموم، إال نَ  -البحث
 .(4)يؤخذ عليه، وسيأتي ذكره قريًبا

وقد تفنَّن في إطالق ألفاظ التَّعديل َوفق ما تقتضيه حال الراوي، غير أنّه في التَّوثيق كثيرًا ما 
 (5)، كأْن يقول: "ثقة"ذاك البابيستخدم ألفاظًا صريحة الداللة، وعلى هذا جرت عادته في 

                                 
 (.82) ،2ط ،الموقظة في علم مصطلح الحديثالذهبي،  (1)
 مصدر سابق.الذهبي، ( 2)
 للدارقطني، االت حمزة السهميسؤ الدارقطني، (. و 133/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، ( لالستزادة انظر: 3)

السخاوي، (. و 453/ 1) د.ط، ،فتح الباريابن حجر، (. و 483/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، و (. 72) ،1ط
 (.121) ،2ط ،مع )الباعث الحثيث( اختصار علوم الحديثابن كثير، (. و 128/ 2) ،1ط ،فتح المغيث

 (.278( انظر: )ص: 4)
هذا اللفظ كثيٌر جدًّا في كالم الحافظ مسلمة، فانظر على سبيل المثال: ترجمة أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحسن،  5))

 (.5، 4والذي بعده )الترجمة: 
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، أو يؤكده بوصٍف آخر مقرون به،  (1)يقول: "ثقة ثقة"بذلك، أو يؤكده بتكرار لفظه كأْن  ويكتفي
 ، ونحو ذلك.(3)، وكقوله: "كان ثقة عالما بالحديث"(2)كأن يقول: "ثقة حافظ"

وتارة يستخدم لفظًا في حقِّّ راٍو ثقٍة، وهذا اللفظ ال يدل داللة صريحة على توثيق الراوي، 
مسلمة يريد بذلك توثيق الراوي توثيًقا مؤّكًدا؛   لكْن يُدرك من خالل أقوال أهل العلم فيه أنَّ الحافظ

 ، وهذا أيًضا نادٌر.(4)كقوله: "جليل القدر فقه"
وأما ألفاظه في التَّعديل التي تدلٌّ على ما دون التَّوثيق فهي كثيرٌة أيًضا، فبعضها مفردٌة،  

 نفالفقط، وبعضها مقرونة بوصف آخر كقوله: صدوق كانت عنده عن  (5)كقوله: "صدوق"
 .(1)أحاديث مناكير

 البحث: الواردة في -في التعديل- مصطلحاتهوإليك عاّمة 
. "كـان ثقـة فاضـاًل مشـهوًرا (2). "كان راوية للحديث متقًنا ثقة"(8). "ثقة ثبت"(7)"ثقة ثقة" -

ـــــــــا بالحــــــــــديث"(12)فــــــــــي الحــــــــــديث" "وكــــــــــان ثقــــــــــة عالمـــــــــــا  .(11). "كــــــــــان ثقــــــــــة زاهـــــــــــًدا عارفًـ
ـا" ."كـان(13)ديث"الحــ كثيـر ثقــة ."كـان(12)بالحـديث" ". (15)"ثقــة جليـل القــدر .(14)ثقــة مأموًن

                                 
 (.88انظر مثاًل: ترجمة أبي محمد سويد بن سعيد الَحدثاني )الترجمة:  1))
 (.51رجمة أبي عبد الله حامد بن يحيى بن هانئ البلخي )الترجمة: انظر مثاًل: ت 2))
 (.12انظر مثاًل: ترجمة أبي جعفر أحمد بن محمد بن الحجاج المصري )الترجمة:  3))
 (. قال ابن حجر: "ثقة ثبت".17قاله في أبي خيثمة، زهير بن حرب بن شداد. انظر: الترجمة ) 4))
 (.34سحاق بن شاهين الواسطي )الترجمة: انظر مثاًل: ترجمة أبي بشر إ 5))
، وقد تقّدم الكالم عن تلك األحاديث (211بن السكن )الترجمة:  انظر مثاًل: ترجمة أبي عبيد الله يحيى بن محمد 1))

 هناك.
 (.88قاله في سويد بن سعيد الحدثاني. انظر: الترجمة ) 7))
 (.112رث. انظر: الترجمة )قاله في أبي بكر الباغندي محمد بن سليمان بن الحا 8))
ي، عبد الملك بن محمد. انظر: الترجمة ) 2))  (.117قاله في أبي قالبة الرَّقَاشِّ
 (.43قاله في بحر بن نصر بن سابق الخوالني. انظر: الترجمة ) 12))
 (.78قاله في أبي داود سليمان بن األشعث. انظر: الترجمة ) 11))
 (.12ن رشدين. انظر: الترجمة )قاله في أحمد بن محمد بن الحجاج ب 12))
 (.135(. وقاله في علي بن شعيب بن عدي أيًضا. انظر: الترجمة )11. انظر: الترجمة )يّ رِّ وَ نَـ يْـ الدِّ قاله في أحمد بن مروان بن محمد  13))
 (.121قاله في عباس بن الوليد بن َمْزيَد. انظر: الترجمة ) 14))
 (.13ي. انظر: الترجمة )قاله في أحمد بن محمد بن سالمة الطحاو  15))
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 .(2)صدوًقا" ."كان ثقة(1)"ثقة حافظ"
 .(5). "ثقة نبيل"(4). "ثقة حسن الكتاب"(3)"كان ثقة مشهورًا"

. "ثقة ال (8). "ثقة في ابن عيينة"(7). "ثقة روى عنه من أهل بلدنا بقي بن مخلد"(1)"ثقة" -
 .(11). "ثقة ...، وهو كثير الخطأ"(12)يث متقّدًما فيه""كان كثير الحد. (2)بأس به"

. "أرجو أْن يكون (14). "ال بأس به صدوق"(13). "جائز الحديث صدوق"(12)"صدوق" -
 .(3). "صالح"(2)."جائز الحديث"(1). "أرجو أْن ال يكون به بأس"(11)"ال بأس به"  .(15)صدوقًا"

                                 
(. وفي عثمان بن عبد الله بن محمد بن ُخرَّزاذ. انظر: الترجمة 51قاله في حامد بن يحيى بن هانئ. انظر: الترجمة ) 1))

(. وفي محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي، 148(. وفي عمرو بن علي بن بحر بن كنيز. انظر: الترجمة )127)
 (.122(. وفي محمد بن يحيى بن أيوب الملقب عبدويه. انظر: الترجمة )113: الترجمة )المعروف بكْيلجة. انظر

(. ومثله 134(. وفي علي بن سهل بن المغيرة البزار. انظر: الترجمة )133قاله في علي بن سهل بن قادم. انظر: الترجمة ) 2))
 (.144الترجمة: ) قوله في عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير األسدي: "صدوق ثقة". انظر:

 (.53قاله في حجاج بن أبي يعقوب المعروف بابن الشاعر. انظر: الترجمة ) 3))
 (.55قاله في أبي َعروبة الحسين بن محمد بن َمْودود الَحرَّاني. انظر: الترجمة ) 4))
 (.112قاله في عبد الوهاب بن عبد الحكم. انظر: الترجمة ) 5))
(. وخالد بن أسلم 32ر من الرواة. انظر مثاًل: إسماعيل بن مسعود الجحدري. الترجمة: )هذه اللفظة أطلقها على كثي 1))

 (.142(. وعمر بن َشّبة. انظر: الترجمة )12البغدادي، أبو بكر الصفار. انظر: الترجمة )
كتفاء بالثقات فقط. انظر قاله في عبد الله بن معاوية بن موسى. وقد أيّد توثيقه برواية بقي عنه، إذ شرطه في الرواية اال  7))

 (.111ترجمة الراوي رقم )
قاله في سعيد بن عبد الرحمن بن حسان، وهو توثيق مقّيد كما هو ظاهر، وإن كان الراوي موثَـًّقا عند جمهور النقاد في  8))

 (.73عموم روايته، وبه قال: النسائي وابن حبان والذهبي وابن حجر. انظر: الترجمة )
 (. قال ابن حجر: "صدوق".187بن النضر بن مساور بن مهران المروزي. انظر: الترجمة )قاله في محمد  2))
 (.33قاله في إسحاق بن إبراهيم المعروف بالمنجنيقي. انظر: الترجمة ) 12))
 (.114قاله في محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي. انظر: الترجمة ) 11))
: ترجمة إسحاق بن شاهين -على سبيل المثال-دٍد من الرواة. انظر هذه الكلمة قالها الحافظ مسلمة في ع 12))

(. وترجمة علي بن محمد بن 122(. وترجمة مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب، برقم )34بن الحارث، برقم )
 (.138عبد الله البصري، برقم )

 ق"، وهو الراجح.(. قال فيه ابن حجر: "صدو 211( قاله في هشام بن عمار بن نصير. انظر الترجمة )13)
 (.24قاله في صالح بن عدي بن أبي عمارة عجالن. انظر: الترجمة ) 14))
 (. وجميع أقوال النقاد فيه دالة على كونه صدوقًا، ال أقل وال أكثر.222قاله في معاوية بن صالح بن أبي عبيد الله. انظر: الترجمة ) 15))
 =(. 115، منهم: عبد القدوس بن الحجاج الخوالني. انظر: الترجمة )هذه اللفظة أطلقها الحافظ مسلمة على عدٍد كبير 11))
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 .(1)"مشهور" .(5). "كان عالما بالحديث"(4)"جليل القدر فقه" -
 ثانًيا: منهجه في إطالق هذه األلفاظ على الرواة:

بعد هذا العرض السريع لعامة ألفاظ التعديل المنقولة عن الحافظ مسلمة في حدود هذا البحث، 
ل إلى المعاني  يحسن بنا أن نقف معها؛ للنَّظر في مواضع إطالقها، والبحث عن مقاصده فيها، لَنصِّ

 ي تلك األلفاظ.الّدقيقة التي رامها ف
وقّلة ورود بعضها ُتضيق مسار القطع والجزم أمام من يروم الوصول إلى معرفة المراد منها 
على سبيل الّدّقة، وقد يستعين الباحث بالنَّظر إلى أقوال سائر العلماء في الرَّاوي، وهذا أمٌر ال محيد 

 عنه في مثل هذه المواضع.
 ة بوصٍف آخر دالٍّ على عدالة الراوي أو ضبطه.فمن األلفاظ: "ثقة" الصريحة المقرون-

 .(7)والثقة: من جمع بين العدالة والضبط، على االصطالح المشهور عندهم
فأعلى من عّدلهم الحافظ مسلمة من وثّقهم وقَرن بتوثيقهم وصًفا آخر كقوله: "ثقة حافظ"، 

 و"ثقة مأمون"، و"كان ثقًة فاضاًل مشهورًا في الحديث" ونحوها.
األلفاظ أطلقها مسلمة على رواة أغلبهم لم يقع في توثيقهم خالٌف أصاًل، أو اختلف  فهذه

فيهم لكنه خالٌف غير معتبر، فأكثر النقاد مجمعون على توثيقهم، بل جارى بعضهم مسلمة في 
 مبالغة توثيقهم، فقالوا مثل قوله أو نحوه.

                                 
 (.228(. وهارون بن محمد بن بكار. الترجمة )181ومحمد بن معاوية بن مالج. انظر: الترجمة ) =
 (.25قاله في إبراهيم بن المستمر الُهذلي الُعُروقي. انظر: الترجمة ) 1))
(. قال فيه ابن حجر: 38يل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه. انظر الترجمة )أطلق الحافظ مسلمة هذه اللفظة في إسماع 2))

(. وقد حكى 218"صدوق"، وهو المرّجح. وفي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، المعروف بابن حجر. انظر الترجمة )
 مسلمة خالفهم في توثيقه وتضعيفه، وأجاز حديثه، لكن حديثه أشبه بالمنكر من غيره.

(. وترجمة 1: ترجمة أحمد بن إبراهيم بن فِّيل، برقم )-مثاًل -فظة أطلقها الحافظ مسلمة في جملة من الرواة. انظر هذه الل 3))
(. وترجمة يعقوب بن 185(. وترجمة محمد بن موسى بن نفيع الَحَرشي، برقم )82سليمان بن عبد الله بن محمد، برقم )

 (.218) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حجر. انظر: الترجمة
 (. قال ابن حجر: "ثقة ثبت".17قاله في أبي خيثمة، زهير بن حرب بن شداد. انظر: الترجمة ) 4))
 (. قال ابن حجر: "ثقة عارف".172قاله في محمد بن مسعود بن يوسف النيسابوري. انظر: الترجمة ) 5))
 حجر: "ثقة". (. قال ابن28قاله في صفوان بن عيسى القرشي الزهري. انظر: الترجمة ) 1))
توجيه ، طاهر بن صالح(. و 11/ 1) د.ط، ،تدريب الراويالسيوطي، (. و 314/ 1) ،1ط ،النكت الوفية البقاعي،( انظر: 7)

 (.125/ 1) ،1ط ،النظر إلى أصول األثر
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"، و"ثقة نبيل" ونحوها، ويلتحق بهذه الفئة من قال فيهم: "ثقة صدوق"، و"ثقة مشهور
 زرًا يسيرًا جدًّا.فالرواة الموصوفون عنده بهذه األلفاظ متفق على توثيقهم أيًضا، إال نَ 

وعليه فإن الرواة الموصوفين بهذه األوصاف المتقّدمة في أعلى درجات التَّعديل عند 
ذلك، وقد تقّرر في مسلمة، فلذا قرن توثيقهم بوصٍف آخر دالٍّ على بلوغهم الدَّرجة القصوى في 

 قواعد الجرح والتعديل أنَّ الوصف المكّرر آكد من اللفظ المجرَّد.
قال العراقي في شرحه لأللفية: "فالمرتبة األولى: العليا من ألفاظ التعديل، ولم يذكرها ابن 

تبة أبي حاتم، وال ابن الصالح فيما زاده عليه؛ وهي: إذا ُكرِّر لفظ التوثيق المذكور في هذه المر 
األولى، إّما مع تباين اللفظين، كقولهم: "ثبت حجة"، أو "ثبت حافظ"، أو "ثقة ثبت"، أو "ثقة 

 .(1)متقن" أو نحو ذلك، وإما مع إعادة اللفظ األول، كقولهم: "ثقة ثقة"، ونحوها"
وعّلل السخاوي ذلك فقال: "ألنَّ التأكيد الحاصل بالتكرار، فيه زيادٌة على الكالم الخالي 

 .(2)وعلى هذا فما زاد على مرَّتين مثاًل يكون أعلى منها" منه،
وعليه فإّن صنيع مسلمة يدّل داللًة صريحة على أن هذا المفهوم مقّرٌر عنده، ولذا برز من 

 خالل تصنيفه الرواة، فكان بذلك موافًقا لعاّمة الّنقاد في هذا الباب.
المجردة، وهي أكثر ألفاظ التعديل الواردة ومن ألفاظ التعديل عند مسلمة لفظة "ثقة" الصريحة  -

 عنه في البحث، وقد أطلقه على جمٍع غفيٍر من الرواة، فوافقه النقاد في أكثرهم، ونوزع في بعضهم.
 عند الحافظ مسلمة على ثالثة أقسام: هؤالء والثقات

عن  قسم ذهب جميع النقاد المتكّلمين فيهم إلى توثيقهم، ولم يقع بينهم خالف، أو ورد -
 بعضهم خالف يسيٌر غير معتبٍر وال مؤثٍر، وهذا قدر كبير جدًّا، بل هو غالب من وثَّقهم.

 وقسم اختلف النقاد في توثيقهم، لكن الراجح أنهم ثقات. وهؤالء أيًضا ُكثر. -
وقسم اختُلف في توثيقهم، وبعد الدراسة ترّجح أنهم دون درجة الثقات. وهذه طائفة  -

 رن بالقسم الذي قبله، فضاًل عن القسم األول.يسيرة جًدا، ال تقا
جميع الرواة الذين جاء توثيقهم على  أن ظهر ليوبعد استقراء تاٍم لعامة مفردات البحث، 

لسان مسلمة بلفٍظ صريٍح سواء كان توثيًقا مجرًدا، أو مقرونًا بوصف آخر بلغ عددهم: سبعًة 

                                 
 (.147) ،3ط ،الرفع والتكميلاللكنوي، عبد الحي (. وانظر: 372/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي،  1))
 (.115/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي،  (2)
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 (.147وأربعين ومئة راٍو )
ك الرواة، وجدُت أنَّ الذين ترّجح توثيقهم بلغ عددهم اثني عشر ومئة وبعد دراسة أحوال أولئ

 .(1)(112راٍو )
(، وثَّقهم الحافظ مسلمة، وبعد دراسة أحوالهم ترجَّح أنهم 35وثمة خمسٌة وثالثون راويًا )

 .(2)دون رتبة الثقات
ن الربع، بينما وعلى كلٍّ فإنَّ مسلمة لم يخالف جّل النقاد في التوثيق إال فيما هو أقّل م

 وافقهم في أكثر توثيقاتهم.
، وهذا مما يستحّقونومع ذلك فإنَّ التساهل وارٌد عليه في أولئك الذين أعطاهم درجة أعلى 

 توسُّع ظاهٌر في باب التوثيق!
نعم، قد تختلف وجهات أنظار النقاد، وتختلف اجتهاداتهم في الحكم على الرواة، ورّب 

د بعضهم، لكن الملفت للّنظر في توثيقات مسلمة التي لم يترّجح فيها خالٍف كان ناتًجا عن تشدّ 
،  أقوالهم غالًبا في مواطن الخالف الذين يصار إلى ّنقد المعتدلينأئمة ال في بعضها قوله، أنه خالف

، فقد وثَّقه مسلمة، وخالف فيه أبا (3)كما هو الحال في ترجمة أبي مصعب المدني راوي الموطأ
، وقد وافقه أبو حاتم في النقد عتدالهبا معروفٌ  أبو زرعةو  لذي جعله في رتبة الصدوق،ا زرعة الرازي

 في حكمه على الراوي.

                                 
 ( في النسبة المئوية.٪ 71.12( هذا العدد يساوي )1)
 ، وفيما يلي توضيح هاتين النسبتين بالرسم البياني:( في النسبة المئوية٪ 23.81( هذا العدد يساوي )2)

 
 ( من هذا البحث.4انظر الترجمة )( 3)

عامة املوثّقني عند مسلمة

نسبة الذين وثّقهم مسلمة وترّجح فيهم قوله نسبة الذين وثَّقهم مسلمة وترّجح فيهم قول غيره 
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مخالفا وثَّقه مسلمة،  ، فقد(1)ترجمة الحسن بن بشر الكوفي ومثل ذلك أيًضا ما جاء في
كمه أبو اإلمام أحمد، حيث جعله األخير في رتبة دون رتبة الثقات، وقد وافقه على ح في ذلك

 حاتم والنسائي.
مسـلمة مــن إعضـاء بعـض الــرواة  فـي بعــض توثيـقوباإلضـافة إلـى الملحوظـة التــي ذكرتهـا 

َحكم عليهم بعض النقاد بالضَّـعف،  هأنَّ بعض أولئك الثقات عند درجًة أعلى مما تجدر بهم،
ومـن حالـه كـذلك  فهؤالء ولو لم يكن تضعيفهم قواًل راجًحا، إال أّن له أثًرا في تليين مرويـاتهم،

 يبعد أن يكون ثقة.
وورد في البحث راٍو جمع فيه مسلمة بين التوثيق ونفي البأس، وهذا دون التوثيق المجّرد  -

فيما يظهر، إال أن يريد به التأكيد، وهو بعيٌد في نظري؛ ألّن سائر النقاد صنَّفوا هذا الراوي في رتبة 
ه: "صدوٌق"، فلعّل مسلمة أراد بالتوثيق من حيث من دون الثقة، ولّخص ابن حجر عباراتهم بقول

 عدالة الراوي وديانته، فهو ثقة في نفسه، أما حديثه فوصفه بقوله: "ال بأس به".
، ونقل فيهم توثيق غيره حسبما نُقل إلينا وثمة رواٌة ذكرهم الحافظ مسلمة في كتابه -

، إْذ لم ُيصرّح بذلك، جزم بأنهم ثقات عندهة ال يمكن الالصريح ولم يتعقَّبه بما يناقضه، وهؤالء الروا
 مع أنَّ عادته الحكم على الرواة بنفسه، ويمكن توجيه صنيعه بما يأتي:

كبيَر جدوى، فنقل  -دون ُحكم ٍ -إما ألنه لم تتبّين له حالهم، ولم ير لمجرد ذكرهم  -1
 كالم غيره من النقاد؛ إتماًما للفائدة.

آثر إيراد كالم من هو أعلى منه قدرًا، كأحمد بن  وإما ألنّهم ثقاٌت عنده أصاًل، لكنْ  -2
 صالح، وبقي بن مخلد، فاكتفى بنقل أقوالهم.

فإذا كان لألول فإنَّه ال ُيحّمل من تلك األقوال شيًئا؛ لعدم تبّين أحوالهم عنده، وإن كان 
 لألخير فهو راٍض عن منقوله، وموافق لقائله.

تعقيب أو معارضة، يمكن االستئناس به على  وسواء كان هذا أو ذاك فإنَّ نقل قوٍل دون
رجحان المنقول عند ناقله، ال سّيما إذا كان في باب النقد، حيث يتأّكد في حّقه نقد الكالم الذي 

 ، دون نقد أو تعقيٍب.م صّحته، وال ينبغي له أن يمّشيهيظهر له ضعفه وعد
يدّل على أنهم ثقات عند  وأكثر مسلمة من حكاية رواية بقي بن مخلد لعّدٍة رجاٍل، ما -

                                 
 ( من هذا البحث.54انظر الترجمة )( 1)
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؛ لشرطه في الرواية  ، وهؤالء مثل الرواة الذين نقل فيهم توثيق غيره دون تعقيب.(1)بقيٍّ
ومرًة قال في راٍو: "كان كثير الحديث متقدًِّما فيه"، وبعد النظر في أقوال سائر النقاد  -

، فوْصُفه بأنه مقّدٌم دليل (2)أّوله؛ ألن مقّدمة الشيء وكأّن مسلمة يريد بقوله التوثيق تبين أنه ثقة،
 على تبوُّئه منزلًة من الطبقة األولى في التعديل وهو طبقة الثقات.

وأغرب ما ورد عن مسلمة في التوثيق ما جاء في ترجمة محمد بن عبد الملك بن  -
ثيق !، فجمع بين التو (3)زنجويه البغدادي، أبي بكر الغزال، حيث قال: "ثقة ... وهو كثير الخطأ"

 وكثرة الخطأ في سياٍق واحٍد!
َمن جمع بين العدالة والضبط، وكثرة  -كما تقّدم-وهذان الوصفان مختلفان جدًّا، فالثقة 

 مع الضبط. -كليًّا-الخطأ تتنافى 
قال المعلمي: وهكذا كلمة "ثقة" معناها المعروف: التوثيق التام، فال تصرف عنه إال بدليل، 

، وإما قرينة حالية منقولة أو (4)ب: "ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق"إما قرينة لفظية كقول يعقو 
 .(5)مستدل عليها بكلمة أخرى عن قائلها

"وقال  ومعلوم أّن الراوي متى كثُر خطؤه صار من جملة الضعفاء، قال األمير الصنعاني:
 .(1)ه ال ُيحتّج به، وإن كان صوابه أكثر"ؤ المحدثون: متى كثر خط

 ول مسلمة في هذا الراوي ال يخلو من أمرين:وعليه فإن توجيه ق
إما أن ُيحمل على أنَّه أراد بالتوثيق من حيث صدق الراوي وديانته، وال يريد به المعنى  -1

االصطالحي المشهور، فيكون نظير قول يعقوب بن شيبة المتقّدم، وذلك لقرينة وصفه بكثرة 
 الخطأ.

توثيق وال تتنافى معه، فكون الراوي كثير أو ألن مسلمة يرى أنَّ كثرة الخطأ قد تجامع ال -2
 الخطأ ال يمنع من وصفه بالثقة!، وهذا بعيد، واألول أقرب.

                                 
 (.45/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، ( هو: أنه ال يروي إال عن ثقة. انظر: 1)
 (.722/ 2) د.ط، ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة، (. و 175/ 2) ،1ط ،جمهرة اللغةابن دريد، ( انظر: 2)
 (.114انظر: الترجمة ) 3))
 (.475/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب( انظر: 4)
 (. 212/ 1) ،2ط ،التنكيلالمعلمي، نظر: ( ا5)
 (. 515/ 2) ،1طشرح علل الترمذي، ابن رجب، (. وانظر: 311)، 1ط ،إسبال المطر على قصب السكرالصنعاني،  (1)
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؛ فقد وثَّقه النسائي وابن حبان وابن األخضر  وعلى كلٍّ فالراجح: أنَّ الراوي ثقة بال شكٍّ
 أيًضا.والخليلي وابن الجوزي وابن حجر، ولذا أَدرجته ضمن الموثَّقين عند الحافظ مسلمة 

قوله: "جليل القدر فقٌه"، وقوله: "كان عالما بالحديث". وقوله: "مشهوٌر"،  وجاء عنه -
فهذه العبارات غير صريحة في التوثيق، إال أنها جاءت في رواة كلهم أثبات، لم يقع فيهم خالٌف 

 معتَبر، ما يدل على أن تلك األلفاظ من أرفع عبارات التعديل عند مسلمة.
مسلمة وافق أهل العلم في إطالق لفظة "ثقة" على االصطالح المتعارف عندهم، وبعد: فإنَّ 

ولم يخالفهم في ذلك، وقد يختلف معهم في مفردات مواضع إطالقها، ووْصفِّ بعض الرواة بها، 
ينتج ذلك من خالل تباين وجهات الّنظر واالجتهاد، وألجل ذلك حصل له شيٌء من التوّسع في 

 عالى أعلم.باب التوثيق، والله ت
ومن ألفاظ التعديل الواردة عن مسلمة لفظة "صدوق" المجّردة، وكذا إذا أطلقها  -

مقرونة بوصف آخر مثلها، كقوله: "جائز الحديث صدوق"، و"ال بأس به صدوق"، ومعنى 
. فإذا أطلق على راٍو أريد به حطّه عن درجة (1)صدوق: "وصف بالصدق على طريق المبالغة"

 دوق من دون الثقة.الثقات، إذ الص
قال العراقي: "ويدلُّ على أنَّ التعبير بثقة أرفع؛ أنَّ عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا أبو 

 -وفي رواية وكان خيارًا-خلدة، فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقًا، وكان مأمونًا، وكان خيِّّرًا 
بول، ثم ذكر أنَّ هذا اللفظ يقال الثقة: شعبة وسفيان. فانظر كيف وصف أبا خلدة بما يقتضي الق

 .(2)لمثل شعبة وسفيان"
 -منهم المتأخرين وخصوًصا-المحّدثين  فظة "صدوق" جرى حملها عندعلى هذا فإن لو 

 .(3)َمن ُيحكم على حديث بالحسنعلى 
ونحو قوله: "صدوق" قوله: "أرجو أْن يكون صدوقًا" وإن كان األخير دون األول في  -

الراوي، إال أنه ملتحٌق به؛ لحصول الرجاء في ذلك، كما أنها وردْت في قطع الحكم في حال 

                                 
 (.118/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي،  (1)
 (.123) د.ط،نواع علوم الحديث، معرفة أ، (. وانظر: ابن الصالح375-374/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي،  (2)
 (.571/ 1) ،1ط ،تحرير علوم الحديث ،عبد الله بن يوسف الجديع :( انظر3)
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 .(1)راويين لم يختلف النقاد في كونهما صدوقين
وباالستقراء التام لمفردات هذا البحث، وبعد النظر إلى أحوال جميع الرواة الذين أطلق 

كالم غيره من النقاد في عليهم مسلمة لفظة "صدوق" تبّين أنهم في هذه الرتبة، وهو ما دل عليه  
 أوالء، فال أحد دونها وال أحد فوقها.

وعليه ُيحكم للحافظ مسلمة بأن معنى كلمة صدوق عنده جاٍر على ُعرف المحّدثين، ولم 
 يخالفهم في ذلك.

على المشهور  -قطًعا-وأما لفظ: "ال بأس به" فهو كلمة تعديل أيًضا، لكنه دون التوثيق  -
 (3)ابن أبي حاتم ، وهو قريب من لفظة "صدوق"، وعلى ذلك صنيع(2)عديلعند علماء الجرح والت

فقد صّنفوا كلمة "ال بأس به" أو "ليس به بأس" مع كلمة صدوق في رتبة  ،(5)والسخاوي (4)والذهبي
 واحدة.

ل لهذا المعنى ما ورد عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد  وذكر عمر -ويؤصِّّ
، فقال بيده يحرّكها كأنه ال يقّويه، قال علي: فاسترجعت أنا، فقال: ما َلك؟ قلت -يَّ نِّّ بن الوليد الشَّ 

 .(1)إذا حرّكت يدك فقد أهلكته عندي، قال: ليس هو عندي ممن أعتمد عليه، ولكنه ال بأس به
وأكثر الحافظ مسلمة من استعمال هذه اللفظة، فقد أطلقها على ثمانية وثالثين راويًا في هذا 

                                 
 (.241(. ومعاوية بن صالح بن أبي عبيد الله األشعري، انظر: )ص:241( هما: سهل بن محمد بن عثمان، انظر )ص:1)
معين اصطالح خاص في كلمة "ال بأس به"، فقد ثبت عنه أنه قال: إذا قلت: "ليس به بأس" فهو ثقة. انظر:  ( وليحيى بن2)

 (.227/ 1) ،1ط ،التاريخ الكبيرابن أبي خيثمة، 
معرفة  ابن الصالح، قال ابن الصالح: "ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة".

 (.124)د.ط،  ،الحديث علومأنواع 
وقال العراقي: "ولم يقل ابن معين: إّن قولي: ليس به بأس، كقولي: ثقة، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال: إنَّ 

 (.374-373/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي، من قال فيه هذا فهو ثقة. 
با زرعة الدمشقي قال: "قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي وجاء عن دحيم ما يوافق اصطالح ابن معين، فإنَّ أ

ابن عساكر، بن حوشب الفزاري؟ قال: ال بأس به. قلت: ولِّم ال تقول: ثقة وال نعلم إال خيرًا؟ قال: قد قلُت لك: إنه ثقة. 
 (.458/ 41) د.ط، ،تاريخ دمشق

 (.37/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، ( انظر: 3)
 (.4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، ( انظر: 4)
 (.118/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، ( انظر: 5)
 (.132/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (1)
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 قال مسلمة. مثل، وراويان منهم قال فيهما (1)، وجّل هؤالء قال فيهم الحافظ ابن حجر "صدوق"البحث
ووّثق الحافظ ابن حجر ثمانية منهم، وقوله هو الراجح فيهم بعد دراسة أحوالهم، فكما يؤخذ 
على الحافظ مسلمة في رفع درجات رواٍة دون الثقات إلى رَتب الثقات، فكذلك يؤخذ عليه في 

 الثقات عن رتبهم. حطّ 
 ويمكن تعليل ذلك بأمور منها:

إما لقصور معرفته عن حقيقة أحوال أولئك الثقات، فيصّنفهم في درجة يستحّقون أعلى  -1
 منها، وال يخفى ما في هذا التوجيه من الطعن في إمامته في نقد الرجال.

 وإما أْن يقال: متشدٌد في التعديل تارة. -2
في كلمة "ال بأس به"، فأحيانًا يطلقها على الثقات، وال  وإما أْن يكون له مصطلح خاصٌّ  -3

يريد بذلك إنزالهم عن تلك الرتبة، كما كان ابن معين يطلقها ويريد بها التوثيق، وكذا عبد الرحمن بن 
 إبراهيم ُدحيم، وترجيح هذا القول يحتاج إلى مزيد بحٍث واستقراء تاٍم، والله أعلم.

سلمة في التعديل قوله: "أرجو أْن ال يكون به بأس"، إال ويلتحق بما مضى من أقوال م -
أنه دون سابقه في القّوة؛ لمجرد حصول الرجاء فيه، دون القطع بعلٍم ويقيٍن، وقد جعله الحافظ 
العراقي نظير قولهم: "إلى الصدق ما هو" و"صدوق إن شاء الله" و"صويلح"، و"ما أعلم به 

 .(2)بأًسا"
، (3)ذه اللفظة على راٍو حكم عليه النسائي بقوله: "صويلح"والحاصل أن مسلمة أطلق ه

 .(5)، وقال الذهبي وابن حجر: "صدوق"(4)وقال في موضع: "صدوق"
فيستخلص من هذا أن مسلمة أراد بقوله تصنيف الراوي في درجة من دون الثقات، ولعّله 

 منزَّل منزلة الصدوق، فيكون بذلك موافقا ألقوال سائر النقاد.

                                 
وجميع اختيارات الحافظ ابن حجر في هؤالء ، ( منهم21( أطلق الحافظ ابن حجر لفظة "صدوق" على ستة وعشرين )1)

 رّجح من خالل الدراسة أيًضا. الرواة هو الم
يعني من قولهم: ال أعلم به بأسا"؛ ألنه ال يلزم -أرفع  -يعني: ال بأس به-( هكذا جاء تصنيفه عند العراقي ثم قال: "واأُلولى 2)

 (373/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي، من عدم العلم حصول الرجاء بذلك". 
 (.11) ،1ط ،يتسمية مشايخ النسائالنسائي،  (3)
 (.72) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر،  4))
 (.24) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر(. و 225/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
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قوله: "جائز الحديث" غير مقرون بشيٍء فإنه قليل عنه، فمرة أطلقه على راٍو  وأما -
وصفه جلُّ النقاد بصدوق، ومرًة أطلقه على راٍو بعد أْن حكى خالف أهل الحديث في 

  جائز الحديث" (1)تضعيفه وتوثيقه فقال: "ورأيتهم يكتبون عنه فكتبت عنه، وهو عندي صالح
ا.الراوي ترّجح أنَّه  وبعد البحث عن حال، كذا قال  ضعيٌف جدًّ

وقد وردت هذه العبارة على لسان جملة من النقاد، وممن أكثر استخدامها العجلي في  
 كتابه "الثقات"، وكذا الحافظ الذهبي وباألخص في "الميزان".

ومن نظر إلى اشتقاق كلمة "جائز" ظهر له أنها من صيغ التعديل؛ ألنه إذا أجاز له الشيء 
 .(2)ونفّذه، وأمضاه سوّغ له،

 لكّن الجواز هنا هل هو جواز رواية حديثه واالحتجاج به، أم جواز كتابته لالستشهاد؟
وقد استعمل العجلي هذه العبارة لدالالت مختلفة، فقال في ترجمة عبد الرحمن بن 

، (3)إسحاق بن سعد بن الحارث أبو شيبة الواسطي "ضعيف جائز الحديث ُيكتب حديثه"
، وكذا في ترجمة فضيل بن (4)ترجمة عمرو بن محمد العنقزي "ثقة جائز الحديث"وقال في 

 .(5)مرزوق قال: "جائز الحديث ثقة، وكان فيه تشيع"
 فمرًة أطلقها على راٍو وضّعفه تضعيًفا يسيرًا يصلح لالعتبار، ومرة أطلقها على راٍو ووثّقه!

مندل بن علي الَعنزي: "جائز  في تعليقه على قول العجلي في-قال ابن عراق الكناني 
 .(7)قال: "وهذا من صيغ التعديل" -(1)الحديث يتشيَّع"

لكْن لأللباني رأٌي آخر في معنى العبارة، فقد نقلها عن العجلي في ترجمٍة ثم قال: "وهذا  
م كما ترى ليس صريًحا في التوثيق، بل إنَّ كلَّ من كان على علٍم بأقوال األئمة في الرجال، وتعابيره

                                 
 ( أما الصالح هنا فمحمول على جانب عدالة الراوي وديانته كما يظهر جليًّا.1)
 (.521) ،8ط ،القاموس المحيطالفيروزآبادي،  (2)
 (.72/ 2) ،1طرفة الثقات، معالعجلي،  (3)
 (.184/ 2) مصدر سابق،العجلي، ( 4)
 (.228/ 2) مصدر سابق،العجلي، ( 5)
 (.227/ 2) مصدر سابق،العجلي، ( 1)
 (. 228/ 2) ،1ط ،تنزيه الشريعة المرفوعةابن عراق،  (7)
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في التعديل والتجريح، لَيشعر معي أنَّ هذا القول من العجلي ليشير إلى أنَّ في الرجل ضعًفا ولو 
 .(1)يسيرًا، وحينئٍذ فال يجوز االعتماد عليه في توثيق عباد توثيًقا مطلًقا"

وعليه فالذي يترّجح في نظري أنَّ هذه العبارة دائرة بين أدنى مراتب التعديل وأخّف مراتب 
 والله أعلم. ،في األصل تعديلمع أنها ، الجرح

أما لفظة "صالح" المجردة فإنهم إذا أطلقوها أرادوا بها صالح الراوي في دينه ال في  -
، إال أنَّ الملحوظ في الرواة الذين وصفهم بها الحافُظ مسلمة أنهم جميًعا في درجة (2)حديثه

تصنيَفهم في  -بالصالح في ديانتهم إلى جانب وصفهم-"صدوق"، وعليه يمكن القول بأنه أراد 
 المراتب الدنيا من التعديل.

والخالصة: أنَّ الحافظ مسلمة وافق أئمة النقد في أكثر توثيقاته، لكْن وقع له نوع تساهٍل 
في رفع بعض الرواة إلى ما فوق الدرجة التي يستحّقونها، كما حّط البعض عن رتبهم، إال أنَّ عاّمة 

اردة عنه جارية على المعنى المألوف والمتعارف به عند علماء الجرح مصطلحات التعديل الو 
 والتعديل، والله تعالى أعلم.

 

                                 
 (.218/ 2) ،1ط ،سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباني،  (1)
السخاوي، (. و 182/ 2) ،1ط ،النكت على كتاب ابن الصالح كتاب ابن حجر،  تفسيره في( انظر: بيان هذا المعنى و 2)

 (.252/ 1) ،1ط ،فتح المغيث
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 الفصل الثاني: المجروحون عند مسلمة ومنهجه في جرحهم

 وفيـه مبحثان:

 المجروحون عند مسلمة ومقارنة حكمه بغيره من النقاد.األول:  مبحثال
 .ريحالثاني: منهج مسلمة في التَّجبحث الم
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 ومنهجه في جرحهم مسلمة الثاني: المجروحون عند فصلال
 المجروحون عند مسلمة ومقارنة حكمه بغيره من النقاد:األول:  مبحثال

 .(1)الرمليأحمد بن شيبان بن الوليد بن حيان الفزاري، أبو عبد المؤمن   (1) -881
ألحمد بن شيبان هذا حديث منكر رواه عن ابن عيينة، "قال مسلمة بن قاسم في )الصلة(: 

، والناس يروونه عن سالم عن «في سرية بعثنا رسول الله »عن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر: 
 .(2)"ابن عمر. وقال الحميدي وغيره: إنما رواه ابن عيينة عن أيوب، عن ابن عمر

                                 
/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، (. و 41/ 1) د.ط، ،المغني في الضعفاءو(. 385/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، انظر:  1))

 (.222/ 3) ،1ط، شذرات الذهبابن العماد، (. و 181
 (.351/ 1) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، 2) )

في سرية" رواه نافع، عن ابن عمر، وعن نافع أكثر من عشر  حديث ابن عمر المذكور في كالم مسلمة "بعثنا رسول الله 
 أنفس منهم:

سنن ، وعبيد الله بن عمر كما في (112/ 5صحيح البخاري )، وأيوب كما في (1318/ 3صحيح مسلم )مالك كما في 
، (78/ 3سنن أبي داود )، ومحمد بن إسحاق كما في (1318/ 3صحيح مسلم )، والليث كما في (72/ 3ي داود )أب

/ 1السنن الكبرى للبيهقي )، وشعيب بن أبي حمزة كما في (122/ 12مسند البزار )وعبيد الله بن األخنس كما في 
، (232/ 4مستخرج أبي عوانة )كما في ، أسامة بن زيد  (318/ 2مسند أحمد )، وموسى بن عقبة كما في (522

، (155/ 5المعجم األوسط )، وبرد بن سنان كما في (232/ 4مستخرج أبي عوانة )كما في  ومحمد بن الوليد الزبيدي
 .(124/ 12مسند أبي يعلى الموصلي )وجويرية كما في 

 .(25الفوائد المنتقاة )ص: ي اعثمان بن محمد السمرقندي كما ف اأما رواية أحمد بن شيبان المخالفة فقد رواه
وابن  ،(71المجالس الخمسة السلماسية )ص: والسلفي في  ،(181/ 2المهروانيات ) أبو القاسم المهرواني في اوأخرجه

 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب األصم. ارروه ،(847/ 2معجم )عساكر في ال
 من طريق محمد بن أحمد بن الوليد. (427/ 3ان )طبقات المحدثين بأصبهأبو الشيخ األصبهاني في  اوأخرجه
، ومحمد بن أحمد( عن أحمد بن شيبان بن الوليد، عن ابن عيينة، عن الزهري، : )عثمان السمرقندي، وأبو العباسثالثتهم

 .رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر
 أشار إلى ذلك الخطيب في )المهروانيات( تابع عثماُن بن يحيى القرقساني أحمَد بن شيبان على هذه الرواية، كماقد و 
بل إن الحاكم أبا عبد الله مثّل ، إال أنَّ أهل العلم أعلُّوا هذه الرواية بالتفرد والنكارة، كما قال مسلمة في كالمه، (181/ 2)

 :ني من األفرادوالنوع الثافقال:  (22)ص: في معرض كالمه على أنواع التفرد في كتابه معرفة علوم الحديث  ه الروايةبهذ
-حدثنا أبو العباس محمد يعقوب األصم، ....  من األئمة، ومثال ذلك ما عن إمامٍ  واحدٌ  أحاديث يتفرد بروايتها رجلٌ 
 .د به سفيان بن عيينة، عن الزهري، وعنه أحمد بن شيبان الرمليتفرَّ  -فساق السند والمتن ثم قال

 = .(181/ 2لمهروانيات )ن يحيى القرقساني عن سفيان، ووهما في ذلك". اوقال الخطيب بعد ذكر الرواية: "وتابعه عثمان ب
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 سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:أقوال 
 .(1)قال أبو حاتم: ]كتبت عنه مع أبي،[ وكان صدوقًا

 .(2)وقال العقيلي: لم يكن ممن يفهم الحديث، وحدَّث بمناكير
 .(3)ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ

 .(4)وقال الحاكم: ثقة
 .(5)وقال صالح الطرابلسي: ثقة مأمون، أخطأ في حديٍث واحدٍ 

 وقال: صدوق. (7).وذكره في )ميزان االعتدال( ورمز له ب)صح((1)وقال الذهبي: الصدوق
 .(8)قيل: كان يخطئ، فالصدوق يخطئ

  لم يختلف النقاد في أنَّ أحمد بن شيبان أخطأ في حديثه الذي ذكره مسلمة، ولذا قال
 .(2)ا القول"على هذ -يعني أحمد بن شيبان-الدارقطني عقب إيراد الحديث: "ولم يتاَبع 

 وقد اختلفوا في تصنيفه:
 ، والحاكم وصالح الطرابلسي.-ونّبه على خطئه-فوثَّقه ابن حبان 

                                 
 .، كما قال مسلمةوقد صّحت رواية ابن عيينة ال عن الزهري كما قال أحمد بن شيبان، لكْن عن أيوب، عن نافع به =

، كما كذلكعيينة  ، ورواها الحميدي أيًضا عن ابن (185/ 8) أحمد عن ابن عيينة كما في المسند وهذه الرواية أخرجها
 .(352/ 12علل )ذكر الدارقطني في ال

ابن (. وما بين المعقوفين زيادة ذكرها ابن حجر وابن قطلوبغا. انظر: 55/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر: 1) )
 (.351/ 1) ،1ط ،الثقاتابن ُقطُلوبغا، (. و 181/ 1) ،1ط ،لسان الميزانحجر، 

، (32/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب في ،ابن حجرأقف عليه في مطبوع الضعفاء الكبير، وإنما نقلته من كالم العقيلي لم 2) )
وعلى أية حاٍل فهو أشبه بالمبالغة في حقِّّ الراوي، فإني لم أقف له على ما يُنكر عليه غير حديثه المذكور في كالم مسلمة، 

ويعني به ذلك الحديث، ولعّل هذا أقرب إلى الصواب، والله وقد نصَّ صالح الطرابلسي على أنه أخطأ في حديٍث واحٍد 
 أعلم.

 (.42/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  3))
 (.81) ،1ط سؤاالت السجزي للحاكم،الحاكم، 4) )
 (.32/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.341/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، 1) )
 عمل على توثيق الرجل.هذا الرمز يدّل على أنَّ ال7) )
 (.123/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي،  8))
 (.352/ 12) ،1ط ،العللالدارقطني، 2) )
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 وصّنفه أبو حاتم والذهبي في رتبة صدوق.
ووصفه العقيلي بعدم فهم الحديث، كما أشار إلى روايته للمناكير، وهذا ما نّبه عليه ابن 

المضارع الدال على االستمرار، وفيه إشارة إلى تكرار حبان أيًضا في قوله: "يخطئ"؛ ألنه عّبر ب
 ذلك منه.

أما مسلمة والطرابلسي فقد أثبتا له حديثًا واحًدا منكرًا، ولعّل هذا هو اإلنصاف في حّقه، 
، وقد بحثُت عن تلك ، فهذا مجازفة وكالٌم غير دقيقالتعبير بما يوهم أنَّ له مناكير عديدةأما 

 قف إال على هذا الحديث، وإْن كان ذلك ليس دلياًل على نفيه بالجزم.المرويات المنكرة فلم أ
أن الراوي صدوق، كما قال أبو حاتم، وتبعه عليه الذهبي، فأبو  راجحوبعد: فإن القول ال

 حاتم أعرفهم بحاله لروايته عنه، والصدوق يجوز له أن يخطئ كما قال الذهبي، والله أعلم.
أحمد بن عيسى بن محمد بن ُعَبيد الله بن عسامة بن فرح، أبو العباس  (2) -889

 .(1)يسينِّّ الكندي الكتبي الصوفي المقرئ، المعروف بابن الوشاء التـَّ 
، كتبُت (2)ةٌ لم يأت بها غيره، شاذَّ  انفرد بأحاديث أنكرت عليه"قال مسلمة في )الصلة(: 

عنه حديثًا كثيرًا، وكان جامًعا للعلم، وكان أصحاب الحديث يختلفون فيه، فبعضهم يوثِّّقه، وبعضهم 
َئة، وقد نيف على  يضعِّفه، وخرجنا من مصر إلى األندلس يعني في حدود األربعين وثالث مِّ

 .(3)"المائة
 حاله: أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة

ذكر ابن حجر أن الدارقطني أورد له حديثًا في )غرائب مالك(، رواه عن: أبي بكر الشافعي 
وأحمد بن محمد بن إسحاق، كالهما عن محمد بن سهل العطار، عن أحمد بن عيسى 
الكندي المؤدب، عن عثمان بن عبد الله النصيبي، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة 

يا رسول كيف حّبك لي؟ قال: كعقدة الحبل. قالْت: فكنُت »قالت: قلت:  -رضي الله عنها-
 .(4)«أقول له: كيف العقدة؟ فيقول: على حالها

                                 
 (.571/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، انظر:  1))
 لم أقف على شيٍء من مروياته إال ما ذكر الدارقطني، وقد أوردتها عند ذكر أقوال سائر النقاد في الراوي.2) )
 (.571/ 1) ،1ط ،لسان الميزانحجر،  ابن3) )
 الحديث أخرجه الدارقطني في )غرائب مالك( من طريق أحمد بن عيسى المؤدب.4) )

 = من طريق محمد بن إسماعيل. (12/ 2) هفوائدوأخرجه تمام في 
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 .(1)قال الدارقطني: "هذا باطٌل، وَمن بين مالك وشيخنا ضعفاء كلهم سوى الشافعي"
ا من شيئً رها، َوال عَ ال يحل المرأة تؤمن بالله واليوم اآلخر تكشف شَ »: عن عائشة: وبه

 .(2)«ذلك فال أمانة لها فمن فعلتْ  ،درها عند يهودية، َوال نصرانية، َوال مجوسيةصَ 
 .(3)عن مالك ومن دونه متروكون : هذا أيًضا باطلٌ -يعني الدارقطني- وقال

دي، حدثني حْ  قال: حدثني مؤمل بن إهاب وَ ا باطاًل له حديثً  وقد وجدتُ قال ابن حجر: "
دي، دي، حدثني أبي وحْ دي، حدثني هشام بن عروة وحْ نا معمر وحْ دي، حدثعبد الرزاق وحْ 

 .(4)«النظر إلى علي عبادة»: دي قالت: قال رسول الله حدثتني عائشة وحْ 
 .(5)وقال الداني: مقرئ متصّدر

                                 
 من طريق محمد بن بشر المصري. (44/ 2) حليةالوأخرجه أبو نعيم في  =

 الله النصيبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.ثالثتهم عن أبي عمرو عثمان بن عبد 
/ 1) ،1ط ،لسان الميزان .قال الدارقطني: "متروك"ه على عثمان بن عبد الله النصيبي، وهو متكلَّم فيه. هذا الحديث مدار 

، فإن طريق الدارقطني لم من العلللم تسكما أن الطرق إليه . (15/ 7) مصدر سابقوقال ابن عساكر: "مجهول"  (.571
أما طريق أبي نعيم  "متروك". "ضعيف"، ومرة قال: متكّلم فيه، قال الدارقطني:وهو فيها أحمد بن عيسى صاحب الترجمة 

 مصدر سابق : "مجهوالن"في محمد هذا وفي شيخه عثمانالذي يرويها محمد بن بشر المصري فقد قال ابن عساكر 
 مام الذي فيها محمد بن إسماعيل فال أدري من هو.وأما طريق ت. (15/ 7)

 ، والله أعلم.هوردِّّ  الحكم على بطالنه العّلة التي في مدار الحديث، كافية في وعلى أي حاٍل فإنَّ 
. وابن (522/ 2) ذيل الآللئ المصنوعةوقد ذكر أصحاب الموضوعات هذا الحديث في مصنَّفاتهم، كالسيوطي في 

 .(122)ص:  تذكرة الموضوعات، والفتني في (215/ 2) ةتنزيه الشريععراق في 
 (.571/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 1) )
علة هذا الحديث هي علة الحديث الذي قبله، فإن المدار على عثمان بن عبد الله، فيقال فيه ما قيل في الحديث السابق، 2) )

. والسيوطي (132)ص:  تذكرة الموضوعات. والفتني في (215/ 2)تنزيه الشريعة  وقد أورد هذا الحديَث ابُن عراق في
 .(521/ 2) ذيل الآللئفي 

 (.571/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 3) )
 .هذا حديث موضوع، وقد ُروي من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم  4))

الفوائد الشوكاني، (. و 358/ 1) ،1ط ،اتالموضوعابن الجوزي، و (. 434) ،2ط ،تذكرة الحفاظابن القيسراني، انظر: 
 (.314/ 1) ،1ط ،الآللئ المصنوعةالسيوطي، و (. 352) د.ط، ،المجموعة

 مصدر سابق.ابن حجر،  5))
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  جاء في كالم مسلمة أن أحمد بن عيسى كان عالماً، كما أشار إلى اختالف العلماء في
 على َمن وثَّقه.تصنيفه، إال أنه لم ينّص 

وقد ظهر من كالمه أّن الراوي تفرَّد بأحاديث منكرة لم يشاركه أحد في روايتها، وحكم على 
تلك المرويات بأنها شاذة، وهذه سمة الضعفاء، ومتى طُعن في الراوي بسبب النكارة في حديثه  

ااًل فال يكون دّل ذلك على أن النكارة من جهته جزمًا أو احتم»كقولهم: "في حديثه مناكير" 
 .(1)«ثقة

 أما الدارقطني فقد ضّعفه أشّد أنواع التضعيف، حيث حكم عليه بقوله: "متروك".
 وكالم ابن حجر أيًضا يوحي إلى هذا المعنى؛ فقد حكم على حديثه بأنه باطل.

وعليه فإن الراجح في حال هذا الراوي أنه ضعيف جدًّا، ولعّل أحسن ما ذُكر فيه قول 
 تروك(؛ وذلك لكثرة مناكيره الشاّذة، والله أعلم.الدارقطني )م
 .(2)إبراهيم بن إسحاق الصحاف األطروش (3) -888

 .(3)"ليس بشيءٍ "قال مسلمة في )الصلة(: 
  هذا الراوي ذكره المزي ضمن الرواة عن علي بن حكيم بن ذبيان، وزاد في نسبته

بعد بحٍث وتنقيٍب لم أقف على ذكره في مصادر الحديث، وال في كتب الرجال . و (4))األطروش(
وغيرها، إال في )تهذيب الكمال( و)لسان الميزان(، ولم أقف على تعديل أحد له، سوى ما ورد عن 
الحافظ مسلمة، وهو جرٌح بال شك، وقد أورد الحافظ ابن حجر قوله في ترجمة الراوي، ولم يتعّقبه 

 .(5)فإّن القول فيه ما قال الحافظ مسلمةشيء، وعليه ب
إبراهيم بن عبد السالم بن محمد بن شاكر بن سعد بن قيس الوّشاء، أبو   (4) -883

 .(1)إسحاق البغدادي المكفوف، نزيل مصر

                                 
 (44/ 1) ،2ط ،التنكيلالمعلمي،  (1)
 (.237/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، و (. 415/ 22) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  2))
 در سابق.مصالذهبي، 3) )
 (.415/ 22) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  4))
( من هذا 231ألن إعمال قوله على أية حاٍل أولى من إهماله، فيكون الراوي مجهواًل. انظر كالم أهل العلم في )ص:  5))

 البحث.
 = ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيطني، الدارق(. و 13/ 2) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، انظر:  1))
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، وكان (1)ذكره مسلمة في )الصلة( وقال: هو صالح في الرواية، لكن يروي أحاديث منكرة"
                                 

 (.313/ 14) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 121) ،1ط =
 بعد البحث والتنقيب في األصول الحديثية وقفت للراوي على عدة أحاديث منها:1) )

ن نافع الطحان حدثنا إبراهيم بن عبد السالم البغدادي، ثنا محمد بقال:  (28)ص:  ما أخرجه الطبراني في الدعاء -9
يأمر  قال: سمعت رسول الله  المصري، ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة، ثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن البراء، 

 .... الحديث. رجال إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك
 به. دة، عن البراء وهذا الحديث متفق عليه، أخرجاه من طريق سعد بن عبي

 به. وأخرجه البخاري أيًضا من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء 
 به. ومن طريق العالء بن المسيب، عن أبيه، عن البراء 

حدثنا إبراهيم بن عبد السالم البغدادي، ثنا عبد الله بن قال:  (412الدعاء )ص: ومن حديثه ما أخرجه الطبراني في  -8
قال: قال رسول  حجاج الصواف، ثنا معدي بن سليمان، عن محمد بن عجالن، عن أبيه، عن أبي هريرة، محمد بن ال

كان في سورة ص مكتوب لو أن البن آدم واديا من مال سأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه سأل ثالثا، وال يمأل : »الله 
 .«ه وخر راكعا وأنابجوف ابن آدم إال التراب، ويتوب الله على من تاب، واستغفر رب

مثله، دون ذكر  من طريق العالء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة  (1415/ 2)وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه 
 سورة ص، ودون زيادة قوله: "واستغفر ربه ... إلخ". وهو حديث صحيح ورجاله ثقات، وقد صّححه العالمة األلباني.

مثل   عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن جده، عن أبي هريرةمن طريق  (441/ 11مسند )وأخرجه أبو يعلى في ال
 رواية ابن ماجه.

 قلت: كأن ثمة نكارة في حديث إبراهيم بن عبد السالم وهي ذكر سورة ص، والزيادة الواردة في آخر الحديث.
عبد السالم البغدادي، ثنا عبد الله بن حدثنا إبراهيم بن قال:  (412الدعاء )ص: ومن حديث ما أخرجه الطبراني في  -3

محمد بن الحجاج، ثنا معدي بن سليمان، عن محمد بن عجالن، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول 
 .«ال حول وال قوة إال بالله كنز من كنوز الجنة: »الله 

/ 2السنن الكبرى )، والنسائي في (282/ 1) همسند، وإسحاق في (535/ 11)وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند 
 . وهو حديث صحيٌح، وله شاهد من حديث أبي موسى في الصحيحين.، رووه من طرٍق عن أبي هريرة (142

حدثنا إبراهيم بن عبد السالم الوشاء البغدادي، قال:  (151/ 1المعجم الصغير )ومن حديثه ما أخرجه الطبراني في  -3
نجيح المصري، حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي، حدثنا مسعر بن كدام، عن عطية  حدثنا دليل بن خالد بن

لم يروه عن مسعر إال عبد الله بن « ذكاة الجنين ذكاة أمه: »قال: قال رسول الله  العوفي، عن أبي سعيد الخدري 
 .محمد بن المغيرة

(، وله عدة شواهد أخرى تقّدمت، 54ترجمة الحسن بن بشر برقم )في  -وقد تقدَّم حديثه-وهذا الحديث مرويٌّ عن جابر 
 فلينظر هناك.

أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن عبد السالم  قال: (424/ 1المستدرك )ومن حديثه ما أخرجه الحاكم في  -5
 = عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي الضرير، ثنا الجراح بن مخلد، ثنا أبو قتيبة، ثنا سفيان الثوري، عن عاصم األحول، عن 
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 .(1)"مكفوفًا
 .(2)قال الدارقطني: ضعيفٌ 

  لم أقف على أقوال عديدة في هذا الراوي، وقد أورده الذهبي في كثير من كتبه، لكن
 اكتفى بحكاية تضعيف الدارقطني له.

 ه، مع التنبيه على أحاديثه المنكرة.روايتَ  وحّسن مسلمةُ  وقد ضّعفه الدارقطني كما رأيت،
                                 

، وقد أوقفه شعبة، « هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه« . »ال صالة لمن لم يمس أنفه األرض»قال:  =
 .عن عاصم

، وقد صّححه الحاكم (152/ 2الكبرى ). والبيهقي في السنن (157/ 2) وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن
 .(172تمام المنة )ص: ححه األلباني أيًضا في ووافقه الذهبي، وص

ثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ، ثنا محمد بن قال:  (121/ 7حلية )ومن حديثه ما أخرجه أبو نعيم في ال -2
ثوري، أحمد بن نصر العطار الدوري، ثنا إبراهيم بن عبد السالم الضرير، ثنا عبد الله بن خبيق، ثنا يوسف بن أسباط، عن ال

غريب من حديث الثوري « أعتق صفية وجعل عتقها صداقها أن النبي »عن محمد بن جحادة، عن قتادة، عن أنس، 
 .عن محمد، لم نكتبه إال من حديث إبراهيم بن عبد السالم

 هذا الحديث ُروي من عدة طرٍق منها طريق قتادة، عن أنس:
 .عن معمر (212/ 7مصنف )فقد أخرجه عبد الرزاق في ال

 من طريق أبي عوانة. (488/ 3مسند )والطيالسي في ال
 .(472/ 21). ومن طريق همام (155/ 22)وأحمد في المسند من طريق سعيد بن أبي عروبة 

 من طريق منصور. (383/ 13مسند )والبزار في ال
 من طريق مسعر. (5/ 4المعجم األوسط )والطبراني في 

 م بن أبي مطيع.من طريق سالَّ  (15/ 2) هفوائدوتمام في 
وقد بحثُت في الكتب ولم أقف عليه من حديث الثوري عن محمد بن جحادة عن قتادة إال ما أورده سبعتهم عن قتادة به، 

 وهذا الحديث مما يُنكر على الراوي. الغرابة التي أشار إليها أبو نعيم صحيحٌة،أبو نعيم، ولذا فإن 
أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر، حدثني إسماعيل بن علي قال:  (58/ 7د )تاريخ بغداومن حديثه ما رواه الخطيب في  -7

حدثنا حسين بن األسود، حدثني فضيل، حدثنا عاصم بن   -أبو إسحاق الضرير-، حدثنا إبراهيم بن عبد السالم يالخطب
 أيام وضرسه مثل أحد".قال: "مقعد الكافر في النار مسيرة ثالثة  ، عن رسول الله  كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة

. وهو مخرٌّج «وغلظ جلده مسيرة ثالث ،ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحدوهذا الحديث ثابت عن أبي هريرة بلفظ: "
 .(2182/ 4) عند مسلم في الصحيح

 .من حديث أبي سعيد  (333/ 17)لكن يشهد للفظه ما رواه أحمد في المسند 
 (.312/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 1) )
 (.121) ،1ط ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطنيالدارقطني، 2) )
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وقد وقفت له ممن روى عنه في )الدعاء( وفي )المعجم الصغير(، وهو أحد شيوخ الطبراني، 
خالل البحث على سبعة أحاديث، متونها صحيحة، بل بعضها في الصحيحين كما رواها، وبعضها في 

 ع عليه.الصحيحين لكنه أغرب به عن شيخ ولم يتاب
وعلى كلٍّ فالذي يظهر من خالل أحاديثه أن يقال فيه: صدوق يخطئ، أو له مناكير، ونحو 
ذلك من األلفاظ الدالة على وقوع النكارة في بعضه مروياته، أما الحكم عليه بالضعف المطلق فهذا 

 بعيٌد والله أعلم.
 .(1)محمد بن هارون التميميإبراهيم بن  (5) -883

همذاني سكن عبادان، كتبُت عنه شيًئا يسيرًا، وكان ضعيًفا "قال مسلمة في كتاب )الصلة(: 
 .(2)"متشيّـًعا يجالس أهل البدع، وكان صدوقًا

  بعد بحٍث وتنقيٍب لم أقف على أحٍد تكّلم في هذا الراوي إال مسلمة، وقد أورد الحافظ
ن(، وذكر فيه قول الحافظ مسلمة، ولم يتعّقبه بشيٍء، وعليه فإن جرح ابن حجر الراوي في )اللسا

الحافظ مسلمة يُعمل به في حّق الراوي وال يُهمل؛ وألن إهماله يؤدي إلى بقاء الراوي في حيِّّز 
 .(3)الجهالة

 .(4)م النهرجوري البصري، نزيل مكة، يكنى أبا يعقوبإسحاق بن إبراهي (1) -885
لم يكن في الحديث بذاك، وهو رجل صالح صاحب رقائق، "قال مسلمة في )الصلة(: 

 .(5)"(327مات )سنة 
  لم أقف على من تكّلم في هذا الراوي غير الحافظ مسلمة، وثمة راٍو يسمى: إسحاق بن

 .(1)يعقوب اسنين كثيرة، ويكنى أيًضا: أب حرممحمد النهرجوري، شيخ الصوفية، جاور بال
وكأنهما واحٌد؛ لتوافقهما في جميع األوصاف إال في اسم األب، ويحتمل أن يُنسب في 

 إحدى الحالتين إلى جّده.
                                 

 (.342/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، انظر:  1))
 .مصدر سابقبن حجر، ا2) )
 ( من هذا البحث.231انظر كالم أهل العلم في )ص:  3))
 (.2/33) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، انظر:  4))
 .مصدر سابقبن حجر، ا 5))
البداية ابن كثير، و (. 22/ 14) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، (. و 281) ،1ط، طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن السلميانظر:  1))

 (.118/ 4) ،1ط، شذرات الذهبابن العماد، (. و 125) ،2ط ،طبقات األولياءابن الملقن، و (. 223/ 11) ،1ط ،والنهاية
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فإن كان شيخ الصوفية الذي ترجم له السلمي وابن الجوزي والذهبي وغيرهم، فإنهم لم 
خباره في التصوف، كما ذُكر بأنه صاحب الجنيد، ولم يستطردوا في سرد نسبه، بل اكتفوا بذكر أ

 .(1)أقف على من تعّرض لبيان حاله في الحديث
وإن كان روايًا آخر فإني لم أظفر بمن تكّلم عن حاله، إال ما نَقلُت عن مسلمة، فالراوي 

مبين ومن هذا حاله قُبل فيه الجرح ولو كان مجماًل غير  معروف عنده، وهو أحد أئمة هذا الشأن،
السبب، إذا صدر من عارف على المختار؛ ألنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، 

 .(2)وإعمال قول المجرح أولى من إهماله
وقد بحثُت في كتب الحديث والرجال والتواريخ والبلدان والرقائق وغيرها فلم أظفر بشيٍء من 

 حديث الراوي.
بن زيد بن علي الجهني موالهم، أبو  -آخره معجمة-أصبغ   ( )ل ت س ق(7) -882

 .(3)الله بن أبي منصور الواسطي الوراق، كاتب المصاحف عبد
 .(4)"]ليٌِّّن[، ليس هو بحجة"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(5)قال ابن سعد: كان ضعيًفا في الحديث

 .(1)وقال ابن معين: ثقة
 .(7)وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، ما أحسن رواية يزيد بن هارون عنه

 .(1)قال أبو زرعة: شيخ

                                 
 لمصادر السابقة.انظر ا 1))
 (.312/ 1) د.ط، ،تدريب الراويالسيوطي، (. و 182) ،3ط ،نزهة النظر ،ابن حجر2) )
فتح ابن منده، (. و 321/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 35/ 2) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  3))

 (.22/ 1) د.ط، ،المغني في الضعفاءالذهبي، و (. 481) ،1ط ،الباب
 (.311/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. وما بين المعقوفين زيادة من 242/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  4))
 (.227/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 5) )
 (.11) د.ط، ،)رواية الدارمي(و(. 125/ 1) ،1ط ،معرفة الرجال، )رواية ابن محرز(ابن معين، 1) )

تاريخ ابن معين )رواية ابن معين، ري: قلت ليحيى: كنُت أرى أن أصبغ بن زيد ضعيف، فقال: هو ثقة. وقال الدو 
 (.412/ 4) ،1ط ،الدوري(

 (.321/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  7))



 

296 
 

 .(2)وقال أبو داود: ثقة
 .(3)وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس

 .(4)ائي: ليس به بأسوقال النس
 .(5)قال ابن حبان: يخطئ كثيرًا، ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد

ثم قال: وهذه األحاديث ألصبغ غير محفوظة، يرويها عنه  ،(1)وذكر ابن عدي بعض مناكيره
                                 

 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  1)) =
 (.242/ 2، )1ط ،إكمال تهذيب الكمالنقله مغلطاي، وعزاه لسؤاالت أبي عبيد. انظر:  2))
 (.321/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (.322/ 3) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 4) )
 (.174/ 1) ،1ط، المجروحينابن حبان، 5) )
 من أحاديث أصبغ التي ذكرها ابن عدي: 1))

 رك وتعالى منه".حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "من احتكر طعاما فقد برئ الله تبا الحديث األول:
 المصنف، وابن أبي شيبة في (21)ص: جزء مؤمل في  ، ومؤمل بن إهاب(481/ 8) المسندالحديث أخرجه أحمد في 

/ 2) الكامل، وابن عدي في (212/ 8) المعجم األوسط، والطبراني في (14/ 12) المسند، والبزار في (322/ 4)
، (121/ 1) الحلية، وأبو نعيم في (252/ 1) المعجمفي عرابي ، وابن األ(117/ 12) المسند، وأبو يعلى في (124

، رووه من طرٍق، عن يزيد بن هارون، عن أصبغ، عن أبي بشر، عن أبي الزاهرية، عن  (28/ 3) أخبار مكة والفاكهي في
 .كثير بن مرة الحضرمي، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي 

 ر في إسناده، فعنده عن أصبغ عن أبي الزاهرية.أبا بش إال أنَّ ابن أبي شيبة لم يذكر
 ، من طريق عمرو بن الحصين، عن أصبغ به، عن أبي بشر، عن أبي الزاهرية به.(14/ 2) المستدركورواه الحاكم في 

، عن داود بن رشيد، عن محمد بن حرب، عن أبي مهدي، عن أبي (421/ 1) )بغية الباحث(ورواه الحارث في مسنده 
 .الزاهرية به

من أخرج الحديث عدا  على أبي الزاهرية، وعنه أبو بشر، كما رواه كلُّ يتبيَّن أن مدار إسناده هذا الحديث وعند النظر إلى 
 ابن أبي شيبة، الذي أسقط أبا بشر في إسناده، أما غيره فرووه جميًعا من طريق أبي بشر، عن أبي الزاهرية.

/ 5) تهذيب الكمالزي في تالميذ أبي الزاهرية فقال: "أبو بشر األملوكي" والحديث أُعّل بأبي بشر هذا، وقد أورده الم
421). 

روى  شاميٌّ  هذا رجلٌ  ،ليس هو جعفر بن أياس :في حديث أصبغ بن زيد عن أبي بشر قال أبي" قال عبد الله بن أحمد:
 .(178/ 2)العلل ومعرفة الرجال  ".عن أبي الزاهرية

/ 2)الجرح والتعديل . ونحوه قال في (115/ 3البن أبي حاتم ) علل الحديث". رفهوأبو بشر ال أعوقال أبو حاتم: "
347). 

 :فقال ؟صبغ بن زيدأروى عنه  يالذ ،الزاهرية أبيث عن يحدِّ  يبشر الذ أبيئل يحيى بن معين عن سُ  ابن أبي حاتم: قالو 
 = .(347/ 2) الجرح والتعديليء" ال ش
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عن أبي بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر في االحتكار، فال  وروى أصبغ بن زيد الوراققال المزي: " =

 .(77/ 33)تهذيب الكمال " أدري هو هذا أو غيره
. كذا قال، وذكره في موضع آخر في (772/ 2) المغني في الضعفاء "أبو بشر عن أبي الزاهرية ال شيءوقال الذهبي: "

 ن معين.ونسب هذا القول الب (773/ 2الكتاب )
 وأما ابن حجر فقد اضطربت مواقفه في هذا الراوي، فمرًة وثّقه وقّوى سند الحديث، ومرًة ضعَّفه!

وحديث معقل بن   قّوى سند الحديث، وذكر للمتن شواهد كحديث أبي هريرة (22-22ص: ) القول المسددففي 
بضم الحاء -ير دَ وأبو الزاهرية اسمه حُ  ،يخينأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية من رجال الش :تنبيه" ، ثم قال:يسار 

وكثير  ، منهما من صغار التابعينألن كالَّ  ؛ورواية أبي بشر عنه من باب رواية األقران ،بن كريب من رجال مسلم -المهملة
 ".ففي اإلسناد ثالثة من التابعين والله أعلم ،من رجال األربعة ،بن مرة تابعي ثقة باتفاق

فأما أبو بشر صاحب أبي الزاهرية فقد ذكر في ترجمة أبي بشر خالف ما تقدم حيث قال: " (121ص: ) التقريبأما في 
 ".من طبقته فضعيفٌ 

 .عرفهأال  :وقال أبو حاتم .اه يحيى بن معينوهَّ فقد ذكر أبا بشر وقال: " (418/ 2) تعجيل المنفعةوإلى نحو هذا مال في 
". انتهى كالمه. والله ق بينهما غير واحدٍ وقد فرَّ  ،رج له أبو داود في المراسيلخأإنه أبو بشر المؤذن الذي  :ووهم من قال

 المستعان.
علل ر". هذا حديث منكقال أبو حاتم: "قّدم، كما أّن الحديث متكّلم فيه، والخالصة: أن أبا بشر هذا متكّلم فيه كما ت

عات حين ذكره وما جاء في معناه ثم قال: "هذه وقد أدرجه ابن الجوزي في الموضو  .(115/ 3البن أبي حاتم ) الحديث
لكْن تعّقبه ابن حجر في إيراده في الموضوعات فقال:  .(243/ 2البن الجوزي ) الموضوعاتاألحاديث جميًعا ال تصح" 

 .(452/ 1) النكت" وهو كما قال شيخنا ،حهوأن الحاكم صحَّ  ،افقد ذكر شيخنا أن في الحكم بوضعه نظرً "
أبا بشر على هذا الحديث أبو مهدي، كما أخرجه الحارث في مسنده، فرواه أبو مهدي أيًضا عن أبي الزاهرية به، قلت: وقد تابع 

 . وقال الجوزجاني: "(321سؤاالت ابن الجنيد )ص:  إال أنَّ أبا مهدي هذا متكّلم فيه، بل قال ابن معين: "ليس بشيٍء".
منكر "وقال أحمد بن صالح المصري: . (282أحوال الرجال )ص: " لناسال تشبه أحاديث ا ،أحاديثه أخاف أن تكون موضوعة

وقال . (28/ 4) الجرح والتعديل ، منكر الحديث"ضعيف الحديث"وقال أبو حاتم: . (427/ 12) تهذيب الكمال" الحديث
 .(52)ص:  كونالضعفاء والمترو " متروك الحديث"وقال النسائي: . (478/ 3)التاريخ الكبير  "منكر الحديث: "البخاري

 ، والله أعلم.حكم على الحديث كما قال أبو حاتموعليه فإن هذه الطريق واهية جدًّا ال تصلح للمتابعة، فيبقى ال
ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ژ واقرؤوا إن شئتم  ،الصالة كفارات الخطايا": مرفوًعا أبي هريرة  حديث الثاني:الحديث 

 [.114هود: ] ژۇ  ۆ
من طريق أصبغ بن زيد، عن يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن  (124/ 2) الكاملعدي في هذا الحديث أخرجه ابن 

 .عن أبيه، عن أبي هريرة  َموَهب،
ومحمد بن نصر  ،(317/ 1)له  الزهد، ومن طريقه نعيم بن حماد في (21)ص:  همسندوأخرجه عبد الله بن المبارك في 

 ويه ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله به.، ير (147/ 1) تعظيم قدر الصالةالمروزي في 
من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي،  (415/ 2) الترغيب والترهيبوأخرجه أبو القاسم األصبهاني الملقب بقّوام السنة في 

 يحيى بن عبيد الله به. عن
 = .من العلماءمدارها على يحيى بن عبيد الله، وقد تكّلم فيه غير واحد  -كما تقّدمت-وجميع هذه الطرق 
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 .(1)يزيد بن هارون"
 .(2)وقال الدارقطني: واسطي ثقة عندي، يروي عن ثور بن زيد، وقد ُتكلِّّم فيه

                                 
 "كان يحيى، يعني القطان، يحدث عن يحيى بن عبيد الله، ثم تركه، وقال: هو ضعيف الحديث"قال عمرو بن علي:  =

سمعت أبا بكر "وقال أبو حاتم:  المصدر نفسه. "فهكان ابن عيينة يضعِّ "وقال أبو حاتم: . (117/ 2)الجرح والتعديل 
وقال ابن  .(118 )ص: المصدر نفسه "فقال: كان غير ثقة في الحديث -ييموذكر يحيى بن عبيد الله الت-شيبة بن أبي 

سمعت أبي يقول: يحيى بن عبيد الله منكر  :قال أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليَّ " أبي حاتم:
ا كثر روايته عن أبيه ما فلمَّ  ،وأبوه ثقة ،يروي عن أبيه ما ال أصل لهوقال ابن حبان: " .المصدر نفسه "الحديث، ليس بثقة

 (.3/121) المجروحين" االحتجاج به ليس من حديثه سقط عن حدِّ 
.  وعليه فإن هذا اإلسناد تالٌف بال شكٍّ

. ومن طريق  عن أبيه، عن أبي هريرة ،عند مسلم وغيره من طريق العالء بن عبد الرحمن وقد ثبت حديث أبي هرير 
 عن أبيه عن أبي هريرة ،. ومن طريق عمر بن إسحاق مولى زائدة ن، عن أبي هريرةهشام بن حسان، عن محمد بن سيري

 :وزاد عمر مولى زائدة في الصالة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر"، لكْن بلفظ "
 .(222/ 1)، الصحيح مسلمانظر:  روايته: "ورمضان إلى رمضان".

 .يقول إذا قام يصلي من الليل؟" يث عائشة رضي الله عنها لما سئلت: "ما كان رسول الله حد الثالث:الحديث 
، (84/ 3) األوسط، وابن المنذر في (322/ 2) السنن الكبرى، والنسائي في (37/ 42) أخرجه أحمد في المسند

ٍق عن األصبغ، عن ثور بن ، رووه من طر (125/ 2) الكامل، وابن عدي في (211/ 8) المعجم األوسطوالطبراني في 
 يزيد، عن خالد بن معدان، عن ربيعة الجرشي، عن عائشة رضي الله عنها.

، ومن (43/ 1) المصنف، وابن أبي شيبة في (228/ 3) المجتبى، والنسائي في (223/ 1) السننوأخرجه أبو داود في 
، (181/ 3) مسند الشاميينالطبراني في ، و (337/ 1) الصحيح، وابن حبان في (431/ 1) السننطريقه ابن ماجه في 

رووه من طرٍق عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن أزهر بن سعيد، عن عاصم بن حميد، عن عائشة رضي الله 
 عنها.

)ص:  عمل اليوم والليلة، وابن السني في (322/ 2) الكبرى، والنسائي في (322/ 4) السننوأخرجه أبو داود في 
 ن طرٍق عن عمر بن ُجعثُم، عن أزهر بن عبد الله الحراني، عن شريف الهوزني، عن عائشة رضي الله عنها.، رووه م(187

إلى هذا الحديث من طريق يزيد بن هارون الذي ذكره ابن عدي، والذي يرويه أصبغ بن زيد يظهر جليًّا أن إسناده  لو نظرنا
ثقة كما قال ابن معين وأبو داود فال أقّل من أن يكون صدوقًا.  مسلسل بالثقات ما عدا أصبغ هذا، وهو أيًضا إن لم يكن

أصل صفة صالة في  سناد بذاتهوعليه فإن إسناده على أقل األحوال أنه حسٌن، وقد ذهب األلباني إلى تصحيح هذا اإل
  (1 /217.)النبي 
ن عائشة علهوزني، وعاصم بن حميد، كالهما ا شريفٌ  ة يرويها ربيعة الجرشي، وقد تابع ربيعَة في روايتهالمتقدم أصبغ وطريق

 هذه المتابعة تتقّوى بها الطريق األولى، والله أعلم. رضي الله عنها، وال ريب أنَّ 
 (.125/ 2) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  (1)
 (.17) ،1ط ،سؤاالت البرقاني للدارقطنيالدارقطني، 2) )
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 .(1)قال ابن حجر: صدوق يُغربو 
  وأبو  -في عدة روايات عنه-اختلف النقاد في شأن أصبغ بن زيد، فذهب ابن معين

 داود والدارقطني، ذهبوا إلى توثيقه.
 وصنَّفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حجر، في رتبة من دون الثقة.

 وابن حبان وابن عدي. (2)وضّعفه ابن سعد ومسلمة
ن و فيهم أئمة معتدل يوجدذا من أشد أنواع االختالف بين النقاد؛ ألن كل فريق وه

 ن، فالقول األول قال به ابن معين وهو متشدد، بينما أبو داود والدارقطني ليسا كذلك.و ومتشدد
والقول الثاني قال به أبو حاتم والنسائي وهما متشددان، بينما أحمد وأبو زرعة وابن حجر 

 ليسوا كذلك.
لقول األخير قال به ابن حبان وهو متشدد في الجرح، بينما ابن سعد ومسلمة وابن عدي وا

 ليسوا كذلك.
ولعل الراجح ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه؛ لكثرة قائليه وقّوتهم في ميزان النقد، كما أنه 

نه، فهو القول الوسط الذي ال تشدد فيه وال تساهل، وبه قال النسائي الذي أخذ عن الراوي وروى ع
من أعرفهم بحاله، كما يؤخذ من قول ابن عدي أّن الراوي له بعض يُنكر، وهذا ما لّخصه الحافظ 

 ابن حجر في كالمه المتقّدم، والله أعلم.
 .(3)بوران بن محمد (8) -887

ذكره مسلمة بن قاسم في كتاب )الصلة( وقال: ضعيٌف، روى حكاية دلَّت على "
 .(4)"ضعفه

  ،لم أقف على ذكر هذا الراوي إال في )اللسان(، وهو من زيادات ابن حجر على الذهبي
 ما قال، والله أعلم.على فيه  عمدةوقد نقل فيه كالم مسلمة، الذي يُفيد ضعفه، فال

                                 
 (.113) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
(. وكالم الحافظ 4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدال( قولهم: "ليس بحجة" من أخف مراتب الجرح عندهم، كما ذكر الذهبي في 2)

 مسلمة هنا جاٍر على ذلك؛ ألنه قرنه بجرٍح آخر مثله.
 (.372/ 2) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، انظر:  3))
 مصدر سابق.ابن حجر، 4) )
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 .(1)الترمذي، أبو معاذ، وأبو داود الجارود بن معاذ السلمي  ( )د ت(2) -882
 .(2)"كان يميل إلى اإلرجاء وليس هناك"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال النسائي: ثقة، ]إال أنه كان يميل إلى اإلرجاء[

 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث
 .(5)ذهبي: ثقةوقال ال

 .(1)وقال ابن حجر: ثقة رمي باإلرجاء
  إن كالم الحافظ مسلمة في هذا الراوي انصبَّ في جانب عدالته، ولم يتعّرض لبيان حاله

من حيث الضبط، ويظهر في كالمه أنه يريد الطعن في الراوي؛ ألن المرجئة أحد الفرق الضالة التي 
العقيدة، فهم من المبتدعة، والرمي بمذهبهم ذمٌّ وليس خالفت أهل السنة والجماعة في بعض أبواب 

أنه نفى توّغله في هذه الطائفة، فكأّن الراوي كان  عند تدقيق النظر في كالمه يُعلممدًحا، لكْن 
يميل إلى بعض ما عند المرجئة، ولم يتبنَّ جميع معتقداتهم، وعلى كلٍّ فهو مائل إليهم، ولهذا 

 تكّلم فيهم، وإال فإنه ثقة كما تقّدم في أقوال غيره من النقاد.السبب أدرجت الراوي ضمن الم
 والخالصة: ما ذكره الحافظ ابن حجر في قوله: "ثقة ُرمي باإلرجاء".

 .(8)الفقيه (7)الحسين بن علي بن يزيد، أبو علي الكرابيسي  (12) -881
                                 

(. 288/ 1(. ولكاشف )471/ 4) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 111/ 8) ،1ط ،اتالثقابن حبان، انظر:  1))
 (.1225/ 5) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، و 

 (.53/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 151/ 3، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
(. 1225/ 5) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، ادة من (، وما بين المعقوفين زي82) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 3) )

 (.53/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرو 
 (.111/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.288/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.137) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
 (.355/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، قال الذهبي: "الكرابيس: الثياب الغالظ". ا 7))
ابن الجوزي، (. و 122) ،1ط ،طبقات الفقهاءأبو إسحاق الشيرازي، (. و 121) د.ط، ،االنتقاءابن عبد البر، انظر:  8))

/ 2) ،2ط ،طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، و (. 115/ 2) ،1ط ،مرآة الجناناليافعي، (. و 14/ 12) ،1ط ،المنتظم
 (.13/ 1) ،1ط ،طبقات الشافعيةابن قاضي و (. 117
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كان الكرابيسي غير ثقة في الرواية، وكان يقول بخلق القرآن، "في )الصلة(: قال مسلمة بن قاسم 
 .(1)"وكان مذهبه في ذلك مذهب اللفظية، وكان يتفقَّه للشافعي، وكان صاحب حجة وكالم

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
ما أحوجه أن  قيل ليحيى بن معين: إن حسينا الكرابيسي يتكّلم في أحمد بن حنبل. قال:

 .(2)يضرب
وقال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي: سمعت يحيى بن معين، وقيل له: إن حسينا 
الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، قال: ومن حسين الكرابيسي؟! لعنه الله، إنما يتكّلم في الناس 

 .(3)أشكالهم، ينطل حسين ويرتفع أحمد. قال جعفر: ينطل يعني ينزل
 .(4)أعرفه بالحديث، وال بغيره قال أحمد: ال

وقال أبو الطيب الماوردي: جاء رجل إلى أبي علي الحسين بن علي الكرابيسي، فقال: 
ما تقول في القرآن؟ فقال حسين الكرابيسي: كالم الله غير مخلوق. فقال له الرجل: فما تقول 

أبي عبد الله  في لفظي بالقرآن؟ فقال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق. فمضى الرجل إلى
أحمد بن حنبل فعرفه أن حسينا قال له: إن لفظه بالقرآن مخلوق، فأنكر ذلك، وقال: هي 

الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل لذلك وقوله:  بدعة. فرجع الرجل إلى حسين
 "هذا بدعة"، فقال له حسين: تلفظك بالقرآن غير مخلوق فرجع إلى أحمد بن حنبل فعرفه

رجوع حسين، وأنه قال تلفظك بالقرآن غير مخلوق فأنكر أحمد بن حنبل ذلك أيضا، وقال: 
هذا أيضا بدعة، فرجع الرجل إلى أبي علي حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل، وقوله: هذا أيضا بدعة، فقال حسين: أيش نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا: مخلوق. قال: 

قلنا: غير مخلوق قال: بدعة؟ فبلغ ذلك أبا عبد الله فغضب له أصحابه فتكلموا في  بدعة، وإن
 .(5)حسين، وكان ذلك سبب الكالم في حسين والغمز عليه بذلك

                                 
 (.127/ 3) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 1) )
 (.111/ 8) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
 .مصدر سابقالخطيب،  3))
 (.242/ 3) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 4) )
 (.111/ 8) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب5) )



 

302 
 

وقال أبو جعفر محمد بن الحسن بن هارون الموصلي: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد 
موصل والغالب على أهل بلدنا الجهمية، وفيهم بن حنبل، فقلت: يا أبا عبد الله أنا رجل من أهل ال

أهل سنة نفر يسير يحبونك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي نطقي بالقرآن مخلوق؟ فقال لي أبو عبد 
 الله: إياك إياك وهذا الكرابيسي ال تكلمه وال تكلم من يكلمه، أربع مرات أو خمس مرات.

ب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا  قلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول عندك فما تشاغ
 .(1)كله من قول جهم

 (2)وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: مات بشر المريسي
 .(3)وخلفه حسين الكرابيسي

 .(4)وسئل عنه مرة فقال: مبتدع
وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف ممن يحسن الفقه والحديث، ولكن أفسده قلة 

ه، فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير حتى صار علما يقتدى به، ووضع من شاء مع العلم عقل
 .(5)الكثير حتى صار ال يلتفت إليه

وقال ابن عدي: له كتب مصنفة ذكر فيها اختالف الناس من المسائل، وكان حافظًا لها، 
ث، والذي حمل أحمد بن وذكر في كتبه أخبارًا كثيرة، ولم أجد منكرًا غير ما ذكرت من الحدي

                                 
 مصدر سابق.، الخطيب(. و 241/ 3) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 1) )
 هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي، أبو عبد الرحمن المريسي، أحد أئمة الجهمية. 2))

قال الخطيب: اشتغل بالكالم، وجرد القول بخلق القرآن، وُحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة، أساء أهل العلم 
 قولهم فيه بسببها، وكفره أكثرهم ألجلها.

أحمد بن حنبل: أنه سمع ابن مهدي أيام ُصنع ببشر ما صنع يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى، وروى أبو داود عن 
 يستتاب، فإن تاب، وإال ضربت عنقه.

 وقال أبو بكر األثرم: سئل أحمد عن الصالة خلف بشر المريسي؟ فقال: ال تصّل خلفه.
عيد الدارمي الحافظ، فصنَّف مجلًدا في الرد عليه، وهو وقال قتيبة: بشر المريسي كافر. وقد وقع كالمه إلى عثمان بن س

 همي العنيد، فيما افترى على الله من التوحيد".جمطبوع باسم: "نقض عثمان بن سعيد، على المريسي ال
 (.45، 222 -122/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 531/ 7) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر: 

 (.8/111) ،1ط ،غدادتاريخ ب، الخطيب 3))
 مصدر سابق.الخطيب،  4))
 (.182/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
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 .(1)حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسا
 .(2)وقال األزدي: قال األزدي ساقط ال يُرجع إلى قوله

وقال ابن عبد البر: كانت بينه وبين أحمد بن حنبل صداقة وكيدة، فلما خالفه في القرآن 
 .(3)ٍد منهما يطعن على صاحبهعادت تلك الصداقة عداوة، فكان كل واح

ًما عالما فقيها، وله تصانيف كثيرة في الفقه وفي األصول تدل على  وقال الخطيب: كان َفهِّ
 .(4)حسن فهمه، وغزارة علمه

وقال أيًضا: حديث الكرابيسي يعز جدًّا؛ وذلك أن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب 
 .(5)فتجنب الناس األخذ عنه لهذا السبب مسألة اللفظ، وكان هو أيًضا يتكلم في أحمد،

 .(1)وقال الجوزقاني: هو ضعيف الحديث، ال يحتج بحديثه
 .(7)وقال ابن الجوزي: ال يحتج بحديثه

 .(8)وقال الذهبي: كان متضلًعا في الفقه واألصول والحديث ومعرفة الرجال
 في الفقه، وقد  تبّين مما سلف أن الحسين الكرابيسي كان متضلًعا بالعلم، ومتمّكًنا

 صحب اإلمام الشافعي وأخذ عنه، وكان عالما باختالف الناس في المسائل.
قال ابن حجر: ووقفت على كتاب القضاء للكرابيسي في مجلد ضخم، فيه أحاديث كثيرة 

 .(2)وآثار ومباحث مع المخالفين، وفوائد جمة تدّل على سعة علمه وتبّحره
ي مسائل العقيدة، ما أدَّى إلى طعن اإلمام أحمد وقد كان خالف كثير من السلف معه ف

فيه، فبّدعه وبدّع قوله في اللفظ بالقرآن، وحّذر منه ومن مكالمته، وبّين أّن قول الكرابيسي من قول 
جهم، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث صرّح بأن الحسين الكرابيسي هو الذي خلف بشر 

                                 
 (.243/ 3) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  1))
 (.211/ 1) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونابن الجوزي، 2) )
 (121) د.ط، ،االنتقاءابن عبد البر، 3) )
 (.111/ 8) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب4) )
 مصدر سابق.الخطيب، 5) )
 (.541/ 1) ،4ط ، األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير،الجورقاني 1))
 (.333/ 1) ،2ط ،العلل المتناهيةابن الجوزي، 7) )
 (.355/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، 8) )
 (.127/ 3) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 2) )
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 المريسي.
وّسعت دائرته، فكان أحمد يتكّلم فيه، وكان هو أيًضا يتكّلم واشتّد خالفه مع اإلمام أحمد، وت

 في أحمد، فتجّنب الناس األخذ عنه لهذا السبب، كما قال الخطيب.
ولم يكن هذا الخالف محصورًا بينه وبين أحمد فقط، فهذا ابن معين يلعنه، ويقول: ما 

 غزارة علمه. أحوجه أن ُيضرب!. كما أشار ابن حبان إلى أن قّلة عقله أفسده، مع
أحمد  عأما من حيث الرواية: فقد ذكر الخطيب أن حديثه عزيز جدًّا، وعّلل ذلك بخالفه م

 في مسألة اللفظ، ما أدى إلى اعتزال الناس عن األخذ عنه، وقد اختلفوا فيه إلى قولين:
 فضّعفه األزدي، والجوزقاني، وابن الجوزي.

منكرًا إال حديثا ذكره، وكالُمه يقتضي تصنيفه  أما ابن عدي فنّص على أنه لم يجد له حديثًا
 في رتبة صدوق أو قريًبا من ذلك.

وأما مسلمة فقال: "غير ثقة في الرواية"، وال يلزم من قوله التضعيف كما هو ظاهر، وغاية ما 
 فيه نفي التوثيق عنه، فقد ال يكون ثقة ويكون صدوقًا، وقد يعني به التضعيف.

 أرى غيره: أنه صدوق في الرواية لعدة أمور منها: والقول الذي أرّجحه وال
أن كونه مخالًفا للسلف في بعض مسائل العقيدة ال يلزم منه تضعيفه في الراوية، كما  -1

هو معلوم في جمع غفير من الرواة، فهذا أبان بن تغلب الكوفي، شيعيٌّ جلد كما قال الذهبي، لكن 
 .(1): "لنا صدقه، وعليه بدعته"قال فيهمع ذلك 
أن كالم أحمد فيه كان بسبب قوله في اللفظ بالقرآن، فيجب أن يبقى هذا الطعن  -2

 محصورًا في هذه الدائرة.
أنه ولو ُحكم عليه باالبتداع، فإن روايته تدخل في )باب الرواية عن المبتدع(، ولم يذكره  -3

اية المناكير، فعالم أحد بأنه كان داعًيا لبدعته، ولم يّتهمه أحد في لهجته، بل نفى عنه ابن عدي رو 
 ُيحكم على مروياته بالضعف إذن؟؟

قال الذهبي: "فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحّد الثقة العدالة واإلتقان؟ فكيف 
 يكون عداًل من هو صاحب بدعة؟

                                 
 (.5/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 1) )
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 وجوابه: أنَّ البدعة على ضربين:
في التابعين وتابعيهم  فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بال غلو وال تحرف، فهذا كثير -1

 مع الدين والورع والصدق. فلو رُّد حديث هؤالء لذهب جملة من اآلثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.
ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله  -2

 عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع ال يحتج بهم وال كرامة.
حضر اآلن في هذا الضرب رجاًل صادقًا وال مأمونًا، بل الكذب شعارهم، وأيضًا فما أست

 .(1")والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يُقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكال
قلت: وليس الحسين الكرابيسي من الضرب الثاني قطًعا، وغاية ما يمكن تصنيفه به أن يُعّد 

 في الضرب األول.
 ه في تصنيفه ما ذكره ابن عدي حيث قال:وأخيرًا فإن أعدل قول رأيت

"ولم أجد منكرًا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل 
 اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأًسا". والله أعلم.

بن زياد  -بضم أوله والراء وسكون المهملة بعدها مثناة-ُدُرْست   )د ق( (11) -831
العنبري، أبو الحسن، ويقال: أبو يحيى البصري القزاز، ويقال: القشيري، وكان ينزل في بني 

 .(2)قشير
 .(3)"ضعيف"بن قاسم في )الصلة(:  قال مسلمة

 :أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله
 .(4): ال شيءنقال ابن معي

 .(1)وقال البخاري: حديثه ليس بالقائم
                                 

 مصدر سابق.الذهبي، 1) )
 ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 52) ،1طالضعفاء الصغير، و(. 253/ 3) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  2))

(. 437/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 38) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونالنسائي، و (. 221/ 1)
ابن و (. 324/ 3) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 152/ 2) د.ط، ،نالضعفاء الضعفاء والمتروكو الدارقطني، و 

 (.222) ،2ط ،تذكرة الحفاظالقيسراني، 
 (.271/ 4، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  3))
 (.437/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  4))
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 .(2)وقال أبو زرعة: واهي الحديث
وقال أبو حاتم: شيخ حديثه ليس بالقائم، عامة حديثه عن يزيد الرقاشي، ليس يمكن أنه 

 .(3)يعتبر بحديثه
 .(4)وقال أبو داود: ضعيف

 .(5)وقال النسائي: ليس بالقوي
: كان منكر الحديث جدًّا، يروي عن مطر وغيره أشياء تتخايل إلى من وقال ابن حبان

 .(1)يسمعها أنها موضوعة، ال يحلُّ االحتجاج بخبره
 .(7)وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به

 .(8)وقال ابن شاهين: ال شيء
 .(2)وقال ابن القيسراني: متروك الحديث

 .(12)وقال ابن حجر: ضعيف
  توهينه، وقد نفى عنه النسائي كامل القوة، وليس ذلك تضعيًفا األكثرون على تضعيفه و

 .(11)مطلًقا، كما مّشاه ابن عدي
والصحيح الراجح: أنه ضعيف، وبه قال ابن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود 

 .ريبٍ ومسلمة وابن حبان وابن شاهين وابن القيسراني وابن حجر، فهو ضعيٌف بال أدنى 
صـــالح بـــن زيـــاد بـــن عبـــد اللـــه بـــن الجـــارود السوســـي، أبـــو شـــعيب   )س( (12) -839

                                 
 (.52) ،1طر، الضغفاء الصغيبخاري، (. وال253/ 3) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، 1) ) =
 (.438/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 2) )
 مصدر سابق.ابن أبي حاتم،  3))
 (.15/  4) ،1ط ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديلأبو داود،  4))
 (.38) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونالنسائي، ا5) )
 (.223/ 1) ،1ط، المجروحينابن حبان، 1) )
 (.578/ 3) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 7) )
 (.87) ،1، ط ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابينابن شاهين،  8))
 (.222) ،2ط ،تذكرة الحفاظابن القيسراني، 2) )
 (.221) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر12) )
 (.384/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، اه ابن عدي". قال الذهبي: "وّهاه أبو زرعة، ومشَّ  11))
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 .(1)المقرئ، نزيل الرقة
 .(2)"تأليفه ضعيف"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 ة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ودراس
 .(3)قال أبو حاتم: : صدوق

 .(4)وقال النسائي: ثقة
 .(5)وقال ابن أبي عاصم: ثنا صالح بن زياد وكان خيارًا

 .(1)وقال مطين: حدثّنا صالح بن زياد السوسي بالرقة، وهو أفضل من رأيته
 .(7)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(8)وقال ابن حجر: ثقة
 كان خيارًا فاضاًل، وقد اختلف النقاد في تصنيف رتبته،   ذُكر في ترجمة صالح بن زياد أنه

فوثَّقه النسائي وابن حبان وابن حجر. وصّنفه أبو حاتم في رتبة دون تلك، وهي رتبة صدوق. وضّعفه 
 مسلمة.

أما تضعيف مسلمة فإنه مردوٌد؛ لتفّرده ومخالفته سائر النقاد، خصوًصا النسائي الذي 
بحاله، ولذا ردَّ عليه ابن حجر بقوله: "وضعَّفه مسلمة بن  سمع منه وروى عنه، فهو أعرف

 .(2)قاسم األندلسي بال مستند"
فإنه مرجوٌح؛ لما ُعلم من  -وإن ثبت سماعه وروايته عن الراوي-وأما قول أبي حاتم 

                                 
ابن حبان، (. و 423/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءالدوالبي، (. و 424/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 ،1طمعرفة القراء الكبار، الذهبي، (. و 382/ 12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، (. و 312/ 8) ،1ط ،الثقات
 (.332/ 1) د.ط، ،غاية النهايةابن الجزري، و (. 115)

 (.332/ 1، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.424/ 4) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.142) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 4) )
 (.322/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.414/ 5) ،1طشعب اإليمان، البيهقي، 1) )
 (.312/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  7))
 (.272) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر8) )
 (.322/ 4) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر2) )



 

308 
 

تشدُّده في نقد الرجال؛ وألنه جرت عادته في إطالق هذه اللفظة على الثقات، وقد خالفه 
أيًضا ممن ثبت سماعه من الراوي، فذهب إلى توثيقه، ووافقه على ذلك ابن النسائي، وهو 

 حبان وابن حجر، وهو القول الراجح.
عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسين،   )خ ت ق( (13) -838

 .(1)ويقال: أبو الحسن التميمي موالهم، أخو الحسن
كثير المناكير"بن قاسم األندلسي في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة  .(2)"ضعيف ٌ

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال ابن سعد: كان ثقة، وليس بالمعروف بالحديث، ويكثر الخطأ فيما حدَّث به

. وقال أيًضا: علي بن عاصم ليس بشيء، وال ابنه عاصم، وال (4)وقال ابن معين: ليس بشيء
 .(1). وقال أيًضا: كذاب ابن كذاب(5)ابنه الحسن

. وقال ابن الغالبي: سألت يحيى بن معين، عن عاصم بن (7)وقال أيًضا: كان عاصم ضعيًفا
 .(8)علي فذمه واتهمه

من أشر قوم: المحبر بن  وقال الحسين بن فهم: ثالثة أبيات كانت عند يحيى بن معين
 .(2)قحذم وولده، وعلي بن عاصم وولده، وآل أبي أويس، كلهم كانوا عنده ضعافًا جدًّا

وقيل البن معين: احمد الله يا أبا زكريا، لقد أصبحت سيد الناس. قال له: اسكت ويحك، 
                                 

(. 322) ،1ط ،في جرح الرواة وتعديلهم سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبلبن حنبل،  أحمدانظر:  1))
اإلرشاد في الخليلي، و  (.414/ 2) ،1ط ،الكنى واألسماءالدوالبي، (. و 141) ،1ط ،تاريخ واسطبحشل، و 

ذكر أسماء الذهبي، (. و 221/ 3) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، (. و 583/ 2) ،1ط ،معرفة علماء الحديث
 (.271) ،1ط ،من تكلم فيه وهو موثق

 (.7/111، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.222/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، 3) )
 (.412، 383) ،1ط ،بن معينت ابن الجنيد السؤاالابن معين، 4) )
 (.337/ 3) ،1ط ،الضعفاء الكبيرالعقيلي، 5) )
 (.427/ 1) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 1) )
 (.172/ 14) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب7) )
 مصدر سابق.الخطيب،  8))
 مصدر سابق.الخطيب،  2))
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 .(1)أصبح سيد الناس عاصم بن علي بن عاصم، في مجلسه ثالثون ألف رجل
 .(2): عاصم بن علي بن عاصم سيد المسلمينوقال أيًضا

وقال أحمد: حديثه حديث مقارب حديث أهل الصدق، ما أقل الخطأ فيه، ولكن أبوه كان 
 .(3)يهم في الشيء، قام من اإلسالم بموضٍع، أرجو أن يثيبه الله به الجنة

 .(4)وقال أيًضا: قد ُعرض علّي حديثه فرأيت حديثًا صحيًحا
لت أبي عن عاصم بن علي؟ فقال: لقد ُعرض علي حديثه، وهو أصح وقال عبد الله: سأ

 .(5)حديثا من أبيه
وقال المروذي: سألته عن عاصم بن علي فقلت: إن يحيى بن معين قال: كل عاصم في الدنيا 

 .(1)ضعيف. قال: ما أعلم منه إال خيرًا، كان حديثه صحيًحا، حديث شعبة والمسعودي ما كان أصّحها
حسن الميموني عن أحمد بن حنبل: صحيح الحديث، قليل الغلط، ما كان وقال أبو ال

 .(7)أصح حديثه، وكان إن شاء الله صدوقًا
 .(8)وقال أبو حاتم: صدوق

 .(2)وقال ابن نمير: يصدق وليس بصاحب حديث
وقال العجلي: شهدت مجلس عاصم، فحزروا من شهده ذلك اليوم ستين ومائة ألف، وكان 

 .(12)ان ثقة في الحديثرجاًل مسوًدا، وك
وقال ابن عدي: حدثنا عنه جماعة فلم أر بحديثه بأًسا إال فيما ذكرت، وقد ضعَّفه ابن 

 .(11)معين، وصدَّقه أحمد بن حنبل، وصدَّق أباه وأخاه
                                 

 (.427/ 1) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 1) )
 (.172/ 14) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب2) )
 (.323-322) ،1ط ،في جرح الرواة وتعديلهم سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، 3) )
 (.524/ 1) ،2، ط)رواية ابنه عبد الله( العللأحمد بن حنبل، 4) )
 (.172/ 14) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب5) )
 (.27-21) ،1، ط)رواية المروذي(العلل د بن حنبل، أحم 1))
 (.511/ 13) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 7) )
 (.348/ 1) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 8) )
 (221/ 2) ،1ط ،معرفة الرجال، )رواية ابن محرز(ابن معين،  2))
 (.2/ 2) ،1طمعرفة الثقات، العجلي،  12))
 (.422/ 1) ،1ط ،عفاء الرجالالكامل في ضابن عدي، 11) )
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 .(1)وقال النسائي: ضعيف
 .(2)وقال ابن قانع: كان ثقة

 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات
. وقال أيًضا: ثقة مكثر، لكن ضعَّفه ابن معين، (4)صاحب سنة وقال الذهبي: كان ثقًة حجةً 

 .(1). وذكر مثل هذا في )المغني(، إال أنه قال: صدوق(5)وأورد له ابن عدي أحاديث منكرة
 .(7)وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم

 :اختلف النقاد في شأن عاصم بن علي إلى مذاهب 
، أما توثيق ابن سعد فإنه محمول على (8)وثَّقه العجلي وابن قانع وابن حبان والذهبي -1

جانب ديانة الراوي وصالحه في نفسه، فيكون المقصود به جانب العدالة، أما جانب الضبط فقد 
 بّينه بقوله: "ويكثر الخطأ فيما حّدث به"؛ والثقة في اصطالحهم ال يكون حاله كذلك.

، وكذا أبو (2)ولة عنهوذهب أحمُد إلى أنه في رتبة صدوق على اختالف األقوال المنق -2
 حاتم وابن نمير وابن عدي وابن حجر.

وضعَّفه ابن معين والنسائي ومسلمة، وذهب ابن معين إلى أبعد من ذلك، فذمَّه  -3
 واتهمه وكّذبه.

 أما توثيقه فإنه غير سائغ مع ما ُوصف به من رواية المناكير، وكثرة الخطأ في الحديث.
                                 

 (.111/ 7، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))
 مصدر سابق.مغلطاي،  2))
 (.521/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  3))
 (.321/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، 4) )
 (.522/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.321/ 1) د.ط، ،المغني في الضعفاءالذهبي، 1) )
 (.281) ،1ط، تقريب التهذيب ،رابن حج7) )
اختلف فيه قوال الذهبي: فمرة وثقة، ومرة قال: صدوق، واألول أرجح؛ ألنه أكثر ما ورد عنه، كما في العبر والكاشف، ومما  8))

 (.271) ،1ط ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقأنه أدرج الراوي ضمن كتابه  أيًضا يمكن االستئناس به
اإلمام أحمد فيه، لكن يؤخذ من مجموعها أنه جعله في رتبة صدوق؛ وذلك مأخوذ من نّص كالمه، وكما  تنوَّعت عبارات 2))

 تدل عليه قوله أيضا: "حديث مقارب"، و"حديث أهل الصدق".
أما ما دلَّ على خالف ذلك فيمكن استنباطه من قوله: "رأيت حديثه حديثًا صحيًحا" وما جاء في هذا المعنى، فإن 

 ل على أن الراوي ثقة، والمنطوق مقدم على المفهوم.مفهومه يد
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 مرويات المنكرة، فتعّنت فيه بعضهم من أجل ذلك.وأما تضعيفه فيمكن حمله على تلك ال
ولعل القول العدل فيه أنه إلى الضعف ما هو، ال لتهمة في دينه، فهو صدوق في نفسه، 

 لكْن لكثرة ما عنده من األحاديث المنكرة، التي أثبتها له بعض النقاد، والله تعالى أعلم.
عبد الرحمن بن واقد بن مسلم البغدادي، أبو مسلم الواقدي، يقال:   ( )ت ق(14) -833
 .(1)أصله بصري

 .(2)"بغدادي فيه ضعف")الصلة(:  كتابفي   قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)لحديثقال ابن عدي: حدَّث بالمناكير عن الثقات وسرق ا
 .(4)ذكره ابن حبان في الثقات

 .(5)وقال الذهبي: وثِّّق
 .(1)وقال ابن حجر: صدوق يغلط

  ،لم أقف على أكثر من هذه األقوال في أبي مسلم الواقدي، وقد تفرَّد ابن حبان بتوثيقه
ونصَّ مسلمة على أنَّ فيه ضعًفا، ووصفه ابن عدي برواية المناكير عن الثقات، وهذا من سيمة 

 الضعفاء، وأشدُّ من ذلك أنه اتَّهمه بسرقة الحديث.
ولعلَّ أحسن ما ذُكر فيه قول مسلمة، وهو ال يتناقض كثيرًا مع قول ابن حجر، ألن الذي 

في نفسي منه شيء، وهو في -كما في كالم ابن حجر-يغلط كثيرًا فيه ضعف، إال أنَّ كونه صدوقًا 
، والحال أنه معارٌض بجرح له في الثقات ابن حبان رذكالحقيقة يحتاج إلى مبّرر أقوى من مجرد 

 ، واعتمد في جرحه على مثال واقٍع، والله أعلم.(7)ابن عدي، الذي اتَّسم باالعتدال في منهجه
-بن سعيد بن حصن الهبَّاري  -بفتح وتخفيف-واب محمد بن ث  )ق( (15) -833

                                 
المزي، و (. 513/ 5) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، (. و 383/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))

 (.71/ 2) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، و (. 474/ 17) ،1ط ،تهذيب الكمال
 (.248/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  2))
 (.513/ 5) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  3))
 (.383/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.148/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.352) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر1) )
 .ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال زهير عثمان علي نور، انظر: 7))
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 .(1)، أبو عبد الله الكوفي-بتشديد الموحدة
 .(2)"ضعيفٌ "قال مسلمة في كتاب )الصلة(: 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)قال أبو حاتم: صدوق

 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(1)قة. وقال أيًضا: كان ث(5)وقال الذهبي: صدوق

 .(7)وقال ابن حجر: صدوٌق، ضعَّفه مسلمة بال حجَّة
  تبّين مما سلف أن النقاد مختلفون في تصنيف هذا الراوي، فوثَّقه ابن حبان، والذهبي-
 . وضعَّفه مسلمة!-في قولٍ -. وصّنفه أبو حاتم وابن حجر، والذهبي -في قول

في ذلك سائر النقاد، وفيهم أبو أما تضعيفه فقد تفّرد به مسلمة، ولم يبين سببه، وخالف 
 حاتم الذي روى عنه وعرفه أكثر من غيره. ولذا ردَّ عليه ابن حجر بقوله المتقدِّم.

 وأما توثيقه فقد تفّرد به ابن حبان، ولم يوافقه أحد.
وهو أحد قولي الذهبي الراجح عنه في نظري،   حاتم وابن حجر، أما كونه صدوقًا فبه قال أبو

 ف الراجح في حق هذا الراوي، فهو صدوٌق كما قالوا، وليس ثقة وال ضعيًفا.كما أنه التصني
بن معاوية بن بحير بن  (8)محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن عبد الله  (11) -835
 .(2)بكر الكالعي ريسان، أبو

                                 
ابن ماكوال، (. و 123/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 218/ 7) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.512/ 24) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، و (. 512/ 1) ،1ط ،اإلكمال
 (.87/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 2))
 (.218/ 7) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  3))
 (.123/ 2) ،1ط ،قاتالثابن حبان،  4))
 (.111/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 5) )
 (.118/ 1) ،1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي، 1) )
 (.471) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر7) )
 (: "عبد الرحمن" بدل "عبد الله".121/ 3) ،1ط ،ميزان االعتدالوقع في  8))
 =(. 151/ 1) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل فالدارقطني، (. و 547/ 7) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، انظر:  2))
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 .(1)"( وكان كذابًا222مات )سنة "قال مسلمة في )الصلة(: 
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال ابن يونس: متروك الحديث
 .(3)وقال ابن عدي: روى عن الثقات بالمناكير، وعن أبيه عن مالك بالبواطيل
وعة، كــان بمصــر وقــال الــدارقطني: يــروي عــن أبيــه، عــن مالــك والثــوري أحاديــث موضــ

 .(4)يضع الحديث
 .(5)وأخرج له حديثًا في )غرائب مالك( وقال: "تفرّد به محمد وهو منكر الحديث، وهذا باطل"

 .(1)وقال الخليلي: روى عن أبيه عن مالك أحاديث أنكروها أشد اإلنكار
 .(7)وقال الخطيب: كذاب

ا اإلسناد عن مالك، ومحمد وذكر له ابن عبد البر حديثًا عن مالك ثم قال: "ال يصّح هذ
 .(8)بن عبد الله بن بحير وأبوه يُتهمان بوضع األحاديث واألسانيد"

  ذهب بعض النقاد إلى أنه متروك الحديث، وأنه روى البواطيل عن الثقات، واّتهمه غير
 واحد بوضع الحديث، وهو الراجح.
 فالصحيح أنه وّضاع كما قالوا.

هالل بن العالء بن هالل بن عمر بن هالل بن أبي عطية الرقي، أبو   )س( (17) -832
 .(2)عمر الباهلي

                                 
 (.121/ 3) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، و (. 237) ،1ط، الكشف الحثيثسبط ابن العجمي، و  =
 (.282/ 7) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 1) )
 (.455/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 2) )
 (.547/ 7) ،1ط ،رجالالكامل في ضعفاء الابن عدي، 3) )
 (151/ 1) ،1ط ،المؤت ل ف والمخت ل فالدارقطني، 4) )
 (.281/ 7) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 5) )
 (.422/ 1) ،1ط ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثالخليلي، 1) )
 (.237) ،1ط، الكشف الحثيثسبط ابن العجمي، 7) )
 (.121/ 7) د.ط، ،التمهيدابن عبد البر، 8) )
 = ،تاريخ الرقةالقشيري، و (. 248/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 72/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  2))
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روى عن أبيه أحاديث منكرة، أنبأ عنه محمد بن "بن قاسم في كتاب )الصلة(:  مسلمة قال
 .(1)"أيوب الصموت

 ل سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:أقوا
 .(2)قال أبو حاتم: صدوق

. (3)وقال النسائي: ال بأس به، روى أحاديث منكرة عن أبيه، ال أدري الريب منه أو من أبيه
 .(4)وقال أيًضا: صالح

 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(1)وقال الذهبي: صدوق

 .(7)وقال ابن حجر: صدوق
  صدوق، ونبَّه النسائي ومسلمة على  في رتبة إلى أنَّ هالل بن العالءذهب أكثُر النقاد

روايته للمناكير، وقد تورّع النسائي في نسبتها له، وتفّرد ابن حبان بتوثيقه، والقول األول أصحُّ، وبه 
 قال: أبو حاتم والنسائي والذهبي وابن حجر، فهو صدوق له مناكير.

يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد بن مسلم بن عبيد بن مسلم   )خ ت( (18) -837
 .(8)الجعفي، أبو سعيد الكوفي المقرئ، نزيل مصر

                                 
الصفدي، (. و 425/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 423/ 1) د.ط، ،العبرالذهبي، و  (.182) ،1ط =

 (.218/ 27) د.ط، ،الوافي بالوفيات
 (.172/ 12، )1ط تهذيب الكمال،إكمال مغلطاي، 1) )
 (.72/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  2))
 (.72) ،1ط ،تسمية مشايخ النسائيالنسائي، 3) )
 (.313) ، د.ط،المعجم المشتملابن عساكر، 4) )
 (.248/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 5) )
 (.342/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.571) ،1ط، ذيبتقريب الته ،ابن حجر7) )
ابن أبي (. و 317/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، (. و 282/ 8) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  8))

القاضي عياض، (. و 1222/ 3) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، (. و 154/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلحاتم، 
 (.183/ 4) ،1ط ،ترتيب المدارك
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 .(2)"مناكير رواها ، وله أحاديث(1)ال بأس به، وكان عند العقيلي ثقة"الصلة(: في ) قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)قال أبو حاتم: شيخ
 .(4)وقال النسائي: ليس بثقة

 .(5)وقال العقيلي: ال يصح حديثه
 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب

 .(7)وقال الدارقطني: ثقة
 .(8)وقال ابن حجر: صدوق يخطئ

 يف يحيى بن سليمان إلى أقوال:اختلف النقاد في تصن 
فذهب أبو حاتم ومسلمة وابن حجر إلى تصنيفه في رتبة صدوق. ووثَّقه الدارقطني وابن 
حبان، ونّبه األخير على بعض إغرابه. ونفى عنه التوثيق كلٌّ من النسائي والعقيلي، وكالمهما 

 ليس دقيًقا في تحديد رتبته.
الدقيق أيًضا. أما توثيقه فإنه مرجوٌح، ولم يقل به إال  والراجح: القول بأنه صدوق، وهو القول

ابن حبان والدارقطني، أما سائر النقاد فعلى نقيضه، سواء الذين نّصوا على كونه صدوقًا، أو الذين 
 اكتفوا بنفي التوثيق ولم يحّدّدوا رتبته، فهو إذن صدوق عنده بعض الغرائب.

يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي موالهم، أبو زكريا المصري،   )خ م د( (12) -832

                                 
 يلي تناقض قوله في الضعفاء كما سيأتي بعد أسطر.هذه الحكاية عن العق 1))
تهذيب  ،ابن حجر(. و 588) ،1ط ،المعلمابن خلفون، (. وانظر: 324/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )

 (.227/ 11) ،1ط، التهذيب
 (.154/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 .(371/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 4) )
 (.428/ 4) ،1ط ،الضعفاء الكبيرالعقيلي، 5) )
 (.213/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  1))
 (.325/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  7))
 (.521) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 8))
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 .(1)وقد يُنسب إلى جده
يُتكلم فيه؛ ألن سماعه من مالك إنما كان بعرض "بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة

 .(2)"حبيب، وعرض حبيب عندهم ضعيف
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(3)قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: يحيى بن بكير أحفظ، وأبو صالح أكثر كتًبا
وفي كتاب الساجي عن ابن معين: سمع الموطأ بعرض حبيب كاتب مالك، وكان شر 

وسألني عنه أهل مصر؟  عرض، وكان حبيب يقرأ على مالك خطوط الناس، ويصفح ورقتين وثالثة.
 .(4)فقلت: ليس بشيء

وقال ابن شاهين: ... عن حسين بن فهم قال: سمعت يحيي بن معين: وسئل عن يحيي 
بن عبد الله بن بكير؟ فقال: ال صّلى الله عليه، دخلت عليه مسجده، فلما رآني سجد وقال: ما  

 .(5)حدٍ كنت أرى أنك تأتيني، وأُراه قال: ما حدَّث عنه بغير حديٍث وا
 .(1)قال أبو حاتم: ُيكتب حديثه وال ُيحتج به، كان يفهم هذا الشأن

 .(7)وقال يعقوب الفسوي: ثقة
 .(2). وقال أيًضا: ليس بثقة(8)وقال النسائي: ضعيف

وقال أبو أحمد بن عدي: كان جار الليث بن سعد، وهو أثبت الناس في الليث، وعنده عن 

                                 
غنية الخطيب، و (. 725/ 2) ،1ط ،الهداية واإلرشادالكالباذي، (. و 482) ،2ط ،تاريخال بن خياط، خليفةانظر: 1) )

 ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 1212/ 3) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، (. و 425) ،1ط ،الملتمس
 (.347/ 1) ،1ط ،حسن المحاضرةالسيوطي، (. و 352/ 2) د.ط، ،الديباج المذهب ابن فرحون،و (. 242/ 1)

 (.12/331، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.334/ 12) ،مصدر سابقاي، مغلط 3))
 (.331-335/ 12) ،مصدر سابقمغلطاي، 4) )
 (.125) ،1، ط ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابينابن شاهين، 5) )
 (.115/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.347/ 1) ،2ط ،المعرفة والتاريخالفسوي، 7) )
 (.127) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونالنسائي، 8) )
 (.423/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 2) )
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 .(1)الليث ما ليس عند أحد
 .(2)ساجي: هو صدوق، روى عن الليث فأكثروقال ال

 .(3)وقال ابن قانع: مصري ثقة
 .(4)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(5)وقال الخليلي: ثقة
وقال الباجي: قد تكلَّم أهل الحديث في سماعه الموطأ من مالك؛ ألنه إنما سمع بقراءة 

 .(1)حبيب كاتب مالك، وهو ثبت في الليث
 .(7)كير فقيه الفقهاء بمصر في زمانهوقال الكندي: كان ابن ب
 .(8)وقال الذهبي: ثقة حافظ

 .(2)وقال ابن حجر: ثقة في الليث، وتكلَّموا في سماعه من مالك
  أي الحديث-ذُكر في ترجمة يحيى بن بكير أنه كان حافظًا، وكان يفهم هذا الشأن- ،

، وكان أحد كبار الفقهاء وكان أثبت الناس في الليث، وعنده عن الليث ما ليس عند أحد غيره
بمصر في زمانه، كما تكلَّموا في سماعه الموطأ من مالك؛ ألنه كان بعرض حبيب كاتب مالك، 

 وكان شر عرض.
كالمه مقيًدا   جاءأنه لم يجرح الراوي جرًحا مطلًقا، وإنما  ناكالم مسلمة وجد  ولو نظرنا

 يف كما تقّدم.بسماعه من مالك، وهذا مما لم ُيختلف فيه، فسماعه منه ضع
 وقد اختلفوا في تصنفيه إلى أقوال:

 فضعَّفه ابن معين وما حّدث عنه غير حديث واحد، وضّعفه أبو حاتم والنسائي كذلك.
                                 

 (.335/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 مصدر سابق.مغلطاي، 2) )
 مصدر سابق.مغلطاي،  3))
 (.212/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 4) )
 (.212/ 1) ،1ط ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثالخليلي،  5))
 (.1213/ 3) ،1ط ،يحالتعديل والتجر الباجي، 1) )
 (.312/ 3) ،1ط ،ترتيب المدارك وتقريب المسالكالقاضي عياض،  7))
 (.545) ،1ط ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقالذهبي، (. و 732/ 2) د.ط، ،المغني في الضعفاءالذهبي،  8))
 (.522) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
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ووثّقه يعقوب الفسوي وابن قانع وابن حبان والخليلي والذهبي، وكذا الباجي وابن حجر 
 وقيداه في الليث.

 وقال فيه الساجي: صدوق.
ن القائلين به أئمة كبار مقدَّمون في باب الجرح والتعديل، لكن يالحظ أما تضعيفه: فإ

فيهم أنهم متشّددون في النقد، فلذا يجب التأني في قبول جرحهم إذا عارض تعديل غيرهم،  
كما يمكن حمل تضعيفهم على روايته عن مالك، وقد ورد تخصيص هذه الحيثية في بعض  

 ي مطلًقا.كالم ابن معين، وإن كان تضعيفه للراو 
وقد تعقَّب الذهبي اإلمام النسائي في تضعيفه له فقال: "كان غزير العلم، عارفًا بالحديث 
وأيام الناس، بصيرًا بالفتوى، صادقًا ديًنا، وما أدري ما الح للنسائي منه حتى ضعفه؟ وقال مرة: ليس 

 .(1)رًا حتى أوردهوهذا جرح مردود، فقد احتجَّ به الشيخان، وما علمت له حديثًا منك بثقة!
 وقد يكون النقاش في روايته عن غير الليث ومالك.

والذي يترجَّح عندي: أنه ضعيف في سماعه للموطأ، وثقة ال سّيما في حديث الليث، فإن 
 له نوع اختصاص به، والله أعلم.

ونبَّه الحافظ ابن حجر على أن البخاري كان ينتقى حديث شيوخه، ولهذا ما أخرج عنه عن 
 .(2)ك سوى خمسة أحاديث مشهورة متابعة، ومعظم ما أخرج عنه عن الليثمال

 .(3)يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي موالهم، أبو زكريا المصري  )ق( (22) -831
ع، وكان صاحب وراقة، يحدِّث من غير كتبه كان يتشيَّ " :بن قاسم في )الصلة( وقال مسلمة

 .(4)"فطُعن فيه ألجل ذلك
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

                                 
 (.114 /12) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، 1) )
 (.452/ 1) د.ط، ،فتح الباريابن حجر، 2) )
غنية الخطيب، (. و 352) ،1ط ،فتح البابابن منده، و (. 175/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  3))

 ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقالذهبي، (. و 358/ 12) ،1ط ،المنتظمابن الجوزي، و (. 442) ،1ط ،الملتمس
 (.342/ 1) ،1ط ،حسن المحاضرةالسيوطي، و  (.541) ،1ط

 (.257/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 347/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  4))
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 .(1)قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكتب عنه أبي، وتكلَّموا فيه
وقال ابن يونس: كان عالما بأخبار البلد، وبموت العلماء، وكان حافظًا للحديث، وحّدث 

 .(2)يوجد عند غيره بما لم يكن
 .(3)وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله

 .(4)وقال أيًضا: حافظ أخباري له ما يُنكر
 .(5)وقال ابن حجر: صدوق رُمي بالتشيع، وليَّنه بعضهم لكونه حدَّث من غير أصله

  هذا الراوي متكلَّم فيه، وسببه أنه يحدث من غير كتبه، وهذا جرح مفسٌَّر، وُرمي بالتشّيع
 ا كما في كالم مسلمة.أيضً 

مستندهما في  عرفوأما تصنيفه في رتبة صدوق فقد قال به الذهبي وابن حجر! وال أ
فهما إمامان في الجرح والتعديل،  على كل حالٍ ر. و ذلك؟، على أنَّ الذهبي أثبت للراوي ما يُنكَ 

 فلقولهما اعتبار في هذا الباب.
 ر، ورمي بالتشيُّع.نكَ وعليه فالذي يترّجح عندي: أنه صدوق له ما يُ 

يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محمد،   )بخ م د ت ق( (21) -831
، -اء والخاء المعجمةبالف-الفاخوري  -بالجيم ورائين-التميمي النهشلي، أبو زكريا الكوفي الجرار 

 .(1)نزيل الرملة
 .(7)"ال بأس به، وفيه ضعفٌ "الصلة(: في ) قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3). وقال أيًضا: كان ضعيًفا(2). وقال أيًضا: ليس بشيءٍ (1)قال ابن معين: ما هو بشيءٍ 

                                 
 (.175/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 1) )
 (.528-527/ 1) ،1ط ،تاريخ ابن يونس المصريابن يونس، 2) )
 (.321/ 4) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 3) )
 (.371/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  4))
 (.524) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
أبو زرعة الدمشقي، و  (.87)د.ط، ، أحوال الرجالالجوزجاني، (. و 221/ 8) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  1))

(. 345) ،1ط ،فتح البابابن منده، . و (157) د.ط، (،أبي الميمون بن راشد )رواية تاريخ أبي زرعة الدمشقي
 (.547) ،1ط ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقالذهبي، و 

 (.213/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 353/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 7) )
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 .(4)وقال أيًضا: ضعيف ال يكتب حديثه
. وسئل عنه مرة (1)، كوفي سكن الرملة، مرَّ بالكوفة حاجًّا(5)أقرب حديثه قال أحمد: ما

 .(7)فقال: ما أدري
 .(8)وقال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل: أنه أحسن الثناء عليه

قال أحمد بن سنان: سمعت أبا معاوية، وكان يحيى بن عيسى الرملي عنده قاعًدا في 
 .(2)دخل قال: اكتبوا عنه؛ فطالما رأيته عند األعمشدهليزه، فلما أراد أبو معاوية ي

 .(12)وقال الجوزجاني: يروي أحاديث ينكرها الناس
 .(11)وقال العجلي: ثقة سكن الرملة، وكان فيه تشيع

 .(12)وقال النسائي: ليس بالقوي كوفي
وقال ابن حبان: كان ممن ساء حفظه وكثر وهمه، حتى جعل يخالف األثبات فيما يروي 

 .(13)قات، فلما كثر ذلك في روايته بطل االحتجاج بهعن الث
 .(14)وقال ابن عدي: وعامة رواياته مما، ال يتابع عليه

 .(15)وقال الذهبي: صويلح
                                 

 (.232) د.ط، ،تاريخ ابن معين )رواية الدارمي(ابن معين،  1)) =
 (.285/ 3) ،1ط ،معين )رواية الدوري(تاريخ ابن ابن معين، 2) )
 (.127/ 3) ،1ط، المجروحينابن حبان، 3) )
 (.12/ 2) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 4) )
( يعني: ما أقرب حديثه من حديث المقبولين، فهو نظير قولهم: "مقارب الحديث" بكسر الراء، وبفتحها، وقد تقدم تفسير 5)

 .(231)صهذا اللفظ، انظر: 
 (.42/ 3) ،2ط، )رواية ابنه عبد الله( العلل ومعرفة الرجالأحمد بن حنبل، 1) )
 (.488/ 2) مصدر سابق،أحمد بن حنبل،  7))
 (.422/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  8))
 (.178/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  2))
 (.87).ط، د، أحوال الرجالالجوزجاني،  12))
 (.355/ 2) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، 11) )
 (.128) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونالنسائي، 12) )
 (.121/ 3) ،1ط، المجروحينابن حبان، 13) )
 (.12/ 2) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، 14) )
 (.548) ،1ط ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقالذهبي، 15) )
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 .(1)وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، ورمي بالتشيع
  ،لو نظرنا إلى حال هذا الراوي من حيث العدالة فقد أحسن اإلمام أحمد الثناء عليه

 ى ما فيه من تشيٍُّع.وأشار العجلي إل
أما من حيث الرواية فقد نصَّ الجوزجاني وابن عدي على روايته للمناكير، وما ال يتابع عليه، 

 وقد وقع خالفهم في تحديد رتبته:
 فضّعفه ابن معين وابن حبان.

 وجعله أحمد والنسائي ومسلمة والذهبي وابن حجر في رتبة صدوق.
 مرجوٌح. كالمهوخالف فيه سائر النقاد، فأما توثيقه فقد انفرد به العجلي، 

وأما تضعيفه فقد قال به ابن معين وابن حبان، وكالهما متشّدٌد في الجرح؛ أما ابن معين 
متشّدد في الجرح، كما تقدَّم في كالم  فإنه أيًضافإنَّ تشدُّده مشهور جدًّا. وأما ابن حبان 

 ، وال أُبعد أن يكون هذا ناتجا من ذلك.(2)الذهبي
أما الجوزجاني فإن تشدُّده في أهل الكوفة معلوٌم؛ لشدة انحرافه في النصب، وشهرة أهلها و 

 .(3)بالتشيع، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر
الذي اعتدل منهجه في -والقول الوسط فيه ما ذهب إليه جلُّ النقاد، وفي مقّدمتهم أحمد 

على بعض أخطائه. فالراجح: أنه صدوق  ، والنسائي ومسلمة والذهبي وابن حجر، مع التنبيه-النقد
 أو مقارب الحديث، عنده مناكير.

يحيى بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب المخزومي، أبو سلمة   )ت( (22) -839
 .(4)المدني

له مناكير الحديث حدَّث بها، أنبا عنه  مكي ليس بالقوي،"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة
 .(5)"أبو يزيد المخزومي

                                 
 (.525) ،1ط، التهذيب تقريب ،ابن حجر 1))
 (.22انظر: )ص:  2))
 (.212/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  3))
 اللطائف،أبو موسى المديني، (. و 311) ،1ط ،فتح البابابن منده، و (. 121/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  4))

 (.281/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (. و 518/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 411) ،1ط
 (.318/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 5) )
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 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(1)قال أبو حاتم: صدوق ثقة

 .(2)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب، كان يتفقَّه على مذهب مالك
 .(3)وقال الذهبي: ثقة

 .(4)وقال ابن حجر: صدوق
 ن حبان والذهبي إلى توثيق هذا الراوي، وأشار ابن حبان إلى إغرابه، ذهب أبو حاتم واب

 وجعله ابن حجر في رتبة صدوق.
. وقد (5)من ألفاظ الجرح كما هو معلوم -في األصل-وأما قول مسلمة: "ليس بالقوّي" فإنه 

« ليس بالقوي»، وهذا ما أشار إليه الزركشي فقال: "وقولهم: (1)يراد به نفي الدرجة الكاملة في القوة
 .(7)يحتمل أْن يراد به انحطاطه عن الدرجة العالية"« وال بالحافظ»

أّن مسلمة فّسره بقوله: "له مناكير حدث بها"، وعلى كلٍّ  -هنا-لكن يؤيّد المعنى األول 
 فإنه تفّرد بجرح الراوي، وخالفه سائر النقاد.

ه، فإن أبا حاتم من أعلم الناس ومن نظر إلى القول األول وجده قويًّا جدًّا من حيث قائلي
، لكن ليس محااًل أن يخفى عليه شيء من حاله ويعرفه (8)بحال الراوي، فقد روى عنه كما قال ابنه

                                 
، واألقرب أن يكون "صدوق فقيه"قال:  (الجرح والتعديل)هكذا نقل المزي والذهبي وابن حجر عن أبي حاتم. وفي مطبوع 1) )

الء األئمة على نقل الخطأ. لكْن يؤيّد ما ورد في مطبوع الجرح أّن ابن ما في مطبوع الجرح خطأ مطبعيًّا، لُبعد تواطؤ هؤ 
 حبان ذكر في ترجمة الراوي ما يدل على عنايته بالفقه حيث قال: "كان يتفّقه على مذهب مالك". فالله أعلم.

ذهبي، الو (. 572/ 31) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 121/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر: 
 (.233/ 1) ،1ط ،تاريخ اإلسالم

 (.211/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 2) )
 (.377/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  3))
 (.527) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 4))
العراقي، (. و 4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، (. و 127) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح، ( انظر: 5)

 (.128/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، و (. 378/ 1) ،1ط ،تبصرة والتذكرةشرح ال
 (.442/ 1) ،2ط ،التنكيلالمعلمي،  (1)
 (.431/ 3) ،1ط ،النكت على مقدمة ابن الصالحالزركشي،  (7)
 (.121/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  8))
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غيره، وهو ما يظهر في حال هذا الراوي، فإن مسلمة وابن حبان كليهما اتَّفقا على وقوع النكارة في 
 مروياته، وعليه فالذي عرف حجة على من لم يعرف.

واألقرب في حقه أن يكون صدوقًا؛ ألن من كانت له مناكير يُوصف بها فمن البعيد أن 
 يكون ثقة، ومثله ال يرتقي إلى تلك الرتبة، والله أعلم. 
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 :الثاني: منهج مسلمة في التَّجريحبحث الم
ال تقُصر أهمية الجرح عن التعديل؛ ألنَّ تمييز ضعيف األخبار وموضوعِّها من صحيحها مطلٌب 

 شرعّي، وقد ُعني به أهل العلم في تواليفهم عن الرواة والمرويات.
 .(1)قال يحيى بن معين: "كتبنا عن الكذابين، وسجرنا به التـَّنُّور، وأخرجنا به خبزًا نضيًجا"

ومن المقّرر أن معرفة أحوال األحاديث منوطة بمعرفة أحوال رواتها، وقد دأب النقاد على 
بيان الثقات، فجاءت مصنَّفاتهم متنّوعة، فمنهم من صنَّف في الثقات بيان الضعفاء كعنايتهم ب

، ومنهم من جمع بينهما في مصنَّف (3)، ومنهم َمن صنَّف في الضعفاء والمجروحين خاصة(2)خاصة
لته ، وكان كتاب مسلمة )التاريخ(4)واحدٍ  ( من هذا النوع األخير؛ وقد احتوى على جمٍع غفيٍر وصِّ

لى اختالف أحوالهم وطبقاتهم ودرجاتهم، فاحتّل بذلك منزلة عند علماء الجرح من رجال السّتة، ع
 والتعديل خصوًصا المتأخرين منهم.

والتضعيف والردِّّ  (5)شامل لكلِّّ صيغ التليين الحديث عن منهج مسلمة في هذا المطلبو 
 .(1)الواردة عنه؛ ألن جميعها مندرج تحت مسمى الجرح عند المحدثين

 صيغ التجريح عند المصنِّّف من خالل البحث فيما يأتي: وتنحصر عاّمة
 .(2). "ليس هو بحجة"(8). "ليس بالقوّي"(7)"لم يكن في الحديث بذاك، وهو رجٌل صالٌح" -

                                 
 (.213/ 11) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب (1)
 هـ(.354هـ(. و)الثقات( البن حبان )211ثل: )الثقات( للعجلي )( م2)
 هـ(.354هـ(. و)المجروحين( البن حبان )322( مثل: )الضعفاء( للعقيلي )3)
 هـ(.277هـ(. و)المعرفة والتاريخ( للفسوي )251( مثل: )التاريخ الكبير( للبخاري )4)
 لذا اهتّم العلماء َبَكْتبِّ حديثه.و وقُبل، فهو صالح لالعتبار،  حديثُه نجبربع اوالراوي المليَّن ضعيٌف ضعًفا يسيرًا، ولذا لو تو  (5)

جواب الحافظ المنذري، . قال المنذري: "وإذا أجابوا في الرجل بلّين الحديث، فهو ممن ُيكتب حديثه ويُنظر فيه اعتبارًا"
(. وابن 53) ،1ط، التقريب والتيسير في (. ومثله قال النووي53) د.ط، المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل،

يقول ابن عدي: "هو من جملة الضعفاء الذين ُيكتب  مثل هؤالء الرواة(. وفي 15) ،2ط ،المنهل الرويُّ في  جماعة
 (.53/ 4و) ،(212، 128/ 2) ،1ط الكامل في ضعفاء الرجال،ابن عدي، حديثهم". انظر مثاًل 

 (.23) ،1ط ،ضوابط الجرح والتعديل بد اللطيف،عبد العزيز العانظر تعريف الجرح عند  (1)
 (.225( قاله في إسحاق بن إبراهيم النهرجوري، انظر: الترجمة: )7)
 (.241( قاله في يحيى بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب المخزومي، الترجمة: )8)
 (.221( قاله في أصبغ بن زيد الجهني موالهم، انظر: الترجمة )2)
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 .(2). "يُتكلَّم فيه"(1)و"يحدِّث مِّن غير كتبه، فطُعن فيه ألجل ذلك"
 .(3)"كان يميل إلى اإلرجاء وليس هناك" -
. "يروي (5). "انفرد بأحاديث أنكرت عليه لم يأت بها غيره، شاّذٌة"(4)"له حديٌث منكٌر" -

 .(1)أحاديث منكرة"
 .(7)"ال بأس به، وفيه ضعٌف" -

 .(2). "ضعيٌف كثير المناكير"(8)"ضعيٌف"
 .(12)"ليس بشيٍء" -
 .(11)"كان كّذابًا" -

 أما قوله: "لم يكن في الحديث بذاك، وهو رجٌل صالٌح": -
قولهم: "ليس بذاك"، وقد استخدمها النقاد كثيرًا؛ وهي من ألفاظ التجريح، وهذه اللفظة مثل 

 .(11)في أخّف مراتب الجرح (15)والسخاوي (14)والعراقي (13)والذهبي (12)وعّدها ابن الصالح
                                 

 (.232جمة يحيى بن عثمان بن صالح المصري، رقم )( انظر مثاًل: تر 1)
( قاله في يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي موالهم، المصري، وبقية كالمه قال: " ألن سماعه من مالك إنما كان 2)

 (.238بعرض حبيب، وعرض حبيب عندهم ضعيف"، انظر: الترجمة )
 (.228: الترجمة )( قاله في الجارود بن معاذ السلمي الترمذي، انظر3)
 (.222( قاله في أحمد بن شيبان بن الوليد الفزاري، انظر: الترجمة )4)
 (.221( قاله في أحمد بن عيسى بن محمد المعروف بابن الوشاء التنيسي، انظر: الترجمة )5)
 (.223( قاله في إبراهيم بن عبد السالم نزيل مصر، انظر: الترجمة )1)
 (.242لرحمن النهشلي، انظر: الترجمة )( يحيى بن عيسى بن عبد ا7)
 (.227( قاله في عّدة رواة، انظر مثاًل: بوران بن محمد، الترجمة )8)
 (.232( قاله في عاصم بن علي بن عاصم الواسطي، انظر: الترجمة )2)
 (.222( قاله في إبراهيم بن إسحاق الصحاف، انظر: الترجمة )12)
 (.235حير بن عبد الله، انظر: الترجمة )( قاله في محمد بن عبد الرحمن بن ب11)
 (.127) ، د.ط،معرفة علوم الحديثانظر: ابن الصالح، ( 12)
 (.4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، انظر: ( 13)
 (.378/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي، انظر: ( 14)
 (.128/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، انظر: ( 15)
 (.143) ،3ط ،الرفع والتكميلاللكنوي، عبد الحي (. و 117/ 2) ،1ط ،توضيح األفكار الصنعاني،( انظر: 11)
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 .(1)قال أبو إسحاق األبناسي: "ألين ألفاظ الجرح فالٌن ليس بذاك، ..."
ط بأّي اعتباٍر، وحيث وقع استعمالها فيما يتردَّد وعلى كلٍّ فإنَّ هذه اللفظة ال تعني السقو 

في الدرجات المتفاوتة احتجاًجا واعتبارًا، فال يصح عّدها سبًبا لرّد حديث الموصوف بها، حتى 
 .(2)يحّدد معناها بغيرها

وقد نّبه الحافظ مسلمة على أنه يريد بجرحه جانب ضبط الراوي وبيان درجته في الحديث،  
ه بقوله: "في الحديث"، أما عدالته فال مطعن فيها عنده، لذلك استظهره كما هو منصوص علي

 بقوله: "وهو رجل صالح".
وهذه العبارة لم ترد في كالم مسلمة إال في حّق راٍو واحٍد، وهو خاٍل من أقوال األئمة 
 اآلخرين في بيان حاله، ويظهر من كالم مسلمة أن الراوي مجروٌح عنده من قبل ضبطه ال من قبل

 عدالته، كما أنه هدَف إلى المعنى الذي درج عليه علماء النقد في إطالق هذا اللفظ، والله أعلم.
 وأما قوله: "ليس بالقوّي": -

 .(3)فهو نظير سابقه، ويقال أيًضا: "ليس بذاك القوي" أو "بالمتين"
 ولو تفّحص الناظر فيها َلَعلِّم أنها ال تقتضي الجرح في جميع الحاالت.

 .(4)إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة"« ليس بالقوي»مي: "وكلمة قال المعل
فمن نُفيت عنه الدرجة الكاملة في القوة، لم تـُْنف عنه القوة مطلًقا كما هو واضٌح، وقد 

ليس »"وباالستقراء، إذا قال أبو حاتم:  استخدمها بعض األئمة لهذا المعنى، قال الذهبي:
 .(5)الشيخ لم يبلغ درجة القوّي الثبت"، يريد بها: أنَّ هذا «بالقوي

يحتمل « وال بالحافظ« »ليس بالقوي»وإلى نحو هذا أشار الزركشي حيث قال: "وقولهم: 
 .(1)أْن يراد به انحطاطه عن الدرجة العالية"

 وعليه فإن معناها يحتمل مجرّد نفي بلوغ الراوي درجة كمال القوة، وال يكون في حّقه جرًحا مطلًقا.
                                 

 (. 271/ 1) ،1، طالشذا الفياح ،األبناسي (1)
 (.527/ 1) ،1ط ،تحرير علوم الحديث ،عبد الله بن يوسف الجديع( انظر: 2)
 (.128/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، ( انظر: 3)
 (.442/ 1) ،2ط ،التنكيلالمعلمي،  (4)
 (.82) ،2ط ،الموقظة في علم مصطلح الحديثالذهبي،  (5)
 (.431/ 3) ،1ط ،النكت على مقدمة ابن الصالحالزركشي،  (1)
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، واحُتجَّ به، وهذا النسائي قد قال «ليس بالقوي»لذهبي: "وقد قيل في جماعات: وقال ا
ليس بجرٍح « ليس بالقوي»، ويخرج لهم في كتابه. قال: "قولنا: «ليس بالقوي»في عدة: 

 .(1)مفسٍد"
لكْن مع ما تقدَّم فإنَّ أهل العلم أدرجوا هذه اللفظة ضمن ألفاظ الجرح، وعّدوها في أخف 

 ما أنَّ ثمة أئمة استخدموها لمعنى يقتضي الجرح في حق الراوي.مراتبه، ك
 .(2)، ويريد أنه: ضعيٌف"«ليس بالقوي»قال الذهبي: "والبخاري قد يطلق على الشيخ: 

في أخف مراتب  (1)والسخاوي (5)والعراقي (4)والذهبي (3)وقد عّدها كلٌّ من: ابن الصالح
 .(7)ألفاظ الجرح

اللفظة على راٍو في هذا البحث، ويتجّلى من خالل النظر أنه ما وأطلق الحافظ مسلمة هذه 
أراد به إال الجرح، ويزيد هذا المعنى يقيًنا ما في تتّمة الكالم حيث قال: "له مناكير الحديث حدَّث 
بها"، فهذا الوصف غير محتمٍل، بل هو دالٌّ بنّصه ومعناه على القدح في الراوي، بحيث لو اقتصر 

 ، فكيف وقد قرنه بجرٍح آخر.(8)ا بذاتهعليه لكان جرحً 
وعليه فهذه اللفظة عند مسلمة جارية على ما تعارف عليه علماء الجرح والتعديل، وإطالقها 

 عنده على الجاّدة وهي الجرح ال غير.
 وأما قوله: "ليس بحجة": -

 ، وقد يرد في سوق كالم(2)فهو من أخّف ألفاظ الجرح عند أهل العلم، كما ذكر الذهبي
أحدهم مقرونًا بلفظ التعديل، فال يريد به جرًحا مطلًقا، وإنما يريد به نفي الدرجة األعلى من 

                                 
 (.82) ،2ط ،الموقظة في علم مصطلح الحديثالذهبي،  (1)
 (.83)مصدر سابق، لذهبي، ( ا2)
 (.127) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح، ( انظر: 3)
 (.4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، ( انظر: 4)
 (. 378/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي، ( انظر: 5)
 (.128/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي،  (1)
 (.143) ،3ط ،الرفع والتكميلاللكنوي، عبد الحي (. و 117/ 2) ،1ط ،توضيح األفكارالصنعاني، ( وانظر: 7)
 (.88م: "روى مناكير"، والفرق بينه وبين قولهم: "منكر الحديث" في )ص: ( انظر معنى قوله8)
 (.4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، ( انظر: 2)
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موسى بن عبيدة  ه فيالتعديل؛ ألنَّ الحجة عندهم فوق الثقة، كما جاء ذلك عن ابن سعد في قول
 .(1)بن نشيط الربذي، قال: "وكان ثقة كثير الحديث وليس بحجة"

سألت أبا داود عن سليمان بن بنت شرحبيل؟ فقال: ثقة يخطئ  وقال أبو عبيد اآلجري: 
 .(2)كما يخطئ الناس. قلت: هو حجة؟ قال: الحجة أحمد بن حنبل

 .(3)قال السخاوي: "فكالم أبي داود يقتضي أنَّ الحجَّة أقوى من الثقة"
 جرًحا مطلًقا.فإذا قال أحدهم: "ليس بحجة" ثم أثبت له درجة في التعديل، دّل على أنه ال يريد به 

ومن أمثلة ما ورد في ذلك: قول يحيى بن معين حين سئل عن محمد بن إسحاق أحّب 
إليك أو موسى بن عبيدة؟ فقال محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صدوق ولكنه ليس 

 .(5). ومثله قوله في أبي أويس: "أبو أويس صدوٌق، ليس بحجة"(4)بحجة
لى راٍو، يظهر من خالل سوق كالمه أنه أراد به وقد أطلق الحافظ مسلمة تلك اللفظة ع

الجرح، يفّسر ذلك إقرانه بجرٍح آخر صريٍح حيث قال في الراوي نفسه: "لّيٌن"، كما يؤخذ من كالمه 
 أنه ما أراد به جرًحا مفسًدا.

 وأما قوله: "يحدِّث مِّن غير ُكتبه، فطُعن فيه ألجل ذلك": -
صحيحة، لكن في حفظه شيٌء بحيث ال يضبط  (1)هذه العبارة يُطعن بها َمن عنده أصولٌ 

، ومن  (7)حديثه بصدره، فال يُحكم لحديثه بالصحة إال إذا حدَّث من كتبه أو من نسخة مطابقة له
كان على هذه الحال وال يرجع إلى كتبه وقت التحديث كثر خطؤه، أما من كان ضابطًا لحديثه، 

 ه حال التحديث.فإنه ال ُيشترط لصحة تحديثه أن يعتمد على كتاب
فظ الكتاب والتحديث منه ليس مذموًما وال طعًنا في الراوي، بـل كـان اإلمـام أحمـد يّقـدم  وحِّ

                                 
 (.453/ 5) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد،  (1)
 (.32/ 12) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  (2)
 (.117/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي،  (3)
 (.122/ 7) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (4)
 (.22/ 5) مصدر سابق،ابن أبي حاتم، ( 5)
 ( أعني بها كتب مروياته.1)
 (.11) ،1ط ،خالصة التأصيلحاتم العوني، ( انظر: 7)
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؛ ألنَّ صــاحب الكتــاب (1)مــن كــان يعتمــد علــى كتابــه وقــت التحــديث علــى مــن كــان يحــّدث حفظًــا
ل مـــن شـــيوخه حفظًـــا يـــأتي  بالحـــديث أتـــّم، وال يقـــع منـــه الخلـــل الـــذي يقـــع ممـــن يكـــون تحّمـــ

ـا إلــى حفــظ المعنــى دون اللفــظ، أو عــدم ذكــر اإلخبــار فــي موضــعه، وإْن كــان و  يضــطر آحيانًـ
 .(2)صاحب الكتاب دونه في الحفظ

 ومتى طُعن في الراوي ألجل تحديثه من غير كتبه، كان ذلك تضعيًفا لحديثه.
قال الذهبي في ترجمة محمد بن العباس، أبو بكر الجرجاني المسعودي الفقيه: "وفيه 

 .(3)؛ لكونه حدَّث من غير كتابه"ضعفٌ 
وعلى كلٍّ فإّن هذه العبارة يراد بها تليين الراوي أو تضعيفه، وهو المعنى الذي رامه الحافظ 

 مسلمة كما جاء في سوق كالمه.
 وأما قوله: "يُتكلَّم فيه": -

 ويقال أيًضا: "ُتكلِّّم فيه"، و"تكلَّموا فيه".
غير بيان سبب كالمهم فيه، وتارة يطلق على الراوي وهذا اللفظ تارة يُطلق على الراوي من 

، وهو في األصل يُراد به الجرح (4)مع تفسيره؛ كما هو الشأن في الراوي الذي أطلقه عليه مسلمة
ضمن أخفِّّ مراتبه، وعليه دلَّ  (7)والسخاوي (1)والعراقي (5)الخفيف في الراوي، وقد أدرجه الذهبي

 مرين:صنيع مسلمة، وقد أفادت عبارته أ
أحدهما: أّن الكالم الموّجه لهذا الراوي إنما هو محصوٌر بروايته عن شيٍخ معّين، وليس 

                                 
سياه، وقال: هؤالء قوم  ( "قال عبد الله: كان أبي يتبع حديث قطبة بن عبد العزيز، وسليمان بن قرم، ويزيد بن عبد العزيز بن1)

تهذيب المزي، ، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم". هم أصحاب كتبثقات، وهم أتّم حديثًا من سفيان وشعبة، 
 (.53-52/ 12) ،1ط ،الكمال

 (.521/ 1) ،1ط ،منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث بشير علي عمر،( انظر: 2)
 (.312/ 8)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  (3)
( ذكر هذا القول في يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وتتمته قال: " ألن سماعه من مالك إنما كان بعرض حبيب، 4)

 (.238وعرض حبيب عندهم ضعيف" انظر: الترجمة )
 (.4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي،  (5)
 (. 378/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي،  (1)
 (.122/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي،  (7)
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 الكالم في جميع مروياته.
واآلخر: بيَّن فيها سبب الكالم في الراوي، والذي هو أحد موجبات ضعفه، فمن لم يصّح 

 تحّمله لم يصّح حديثه.
ة، فقد يُطلقها على راٍو ضعيٍف جدًّا، فيكون ولإلمام البخاري اصطالٌح خاصٌّ في هذه العبار 

 .(1)مراده منه جرًحا شديًدا؛ والسبب في ذلك أنه "لطيف العبارة في التجريح"
 وأما قوله: "كان يميل إلى اإلرجاء وليس هناك": -

فإنه طعن في جانب عدالة الراوي الموصوف به، فالمرجئة أحد الفرق الضالّة، وهم من 
يهم أحكام أهل العلم في رواية المبتدعة. ويُفهم من قول مسلمة أنه أراد به المبتدعة، فتنطبق عل

إن ثبت عندهم هذا -جرح الراوي، وإْن كان قد بّين عدم توّغله في اإلرجاء، وكأّن سائر النقاد 
 لم يعّدوه سبًبا موجًبا لجرح الراوي، فلم يتوانوا في توثيقه، كالنسائي وابن حبان والذهبي وابن -الميل

 حجر.
وعلى كلٍّ فإنَّ االكتفاء بذكر جانب الجرح للراوي له داللة، فهذه العبارة أحد ألفاظ التجريح 

 عند الحافظ مسلمة وإن لم يكن جرًحا شديًدا، والله أعلم.
 وأما قوله: "فيه ضعٌف": -

ن ضم (5)والسخاويّ  (4)والعراقيّ  (3)والذهبيّ  (2)فإنه طعٌن في الراوي، وقد جعله ابن الصالح
 أخّف ألفاظ الجرح.

فالٌن »، وهو في الجرح أقّل من قولهم: «فالٌن فيه أو في حديثه ضعفٌ "»قال ابن الصالح: 
 .(1)«"ضعيف الحديث

فتبّين من قول ابن الصالح أّن الراوي الموصوف بهذا القول ال يلزم أن يكون جميع مروياته 
                                 

 (.121)، 2ط ،اختصار علوم الحديثابن كثير،  (1)
 (. 127) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح،  (2)
( نّص كالم الذهبي قال: "في حديثه ضعٌف"، ولم يذكر قولهم: "فيه ضعٌف"، وقد سّوى ابن الصالح بين العبارتين. انظر: 3)

 (. 4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، و . قمصدر سابابن الصالح، 
 (.378/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي،  (4)
 (.131/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي،  (5)
 (.127) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح،  (1)
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 مشار إليه في بعض أحاديثه.ضعيًفا، لكْن يُتنبَّه ألفراد أحاديثه؛ لوجود الضعف ال
والملحوظ أّن المعنى الذي ذكره الحافظ ابن الصالح مقرٌَّر عند مسلمة أيًضا، وإطالق تلك 

 العبارة عنده جاٍر على قواعد علماء الجرح والتعديل بال ريٍب.
ومما يؤيّد هذا التقرير أّن مسلمة أطلق هذا اللفظ على راويين، قال ابن احجر في أحدهما: 

 .(2)، وقال في اآلخر: "صدوق يخطئ"(1)وق يغلط""صد
 :(3)وأما قوله: "له حديٌث منكٌر" -

من قولهم: "له مناكير"؛ ألنَّ الذي أخطأ في حديث ليس   -بكثيرٍ -فهذه العبارة أخّف 
كالذي َدَأب على الخطأ وأكثر منه، والعبارة وإن كان ظاهرها جرًحا؛ ألن نسبة رواية المنكر للراوي 

جرًحا مفسًدا للراوي؛ ألن الخطأ  -بحّد ذاتها-ا بل هي ذمٌّ في حّقه، إال أنها ال تكون ليست مدحً 
ال يسلم منه إنساٌن، بل هو طبيعة البشرية، ولذا لم يشترط أهل العلم انتفائه فيمن حّق َمن تُقبل 

 روايته، وال يطعنون فيمن أخطأ مرة أو مرتين، وإنما يطعنون فيمن كثر خطؤه.
ي عند تعليقه على كالم الخطابي في حّد الصحيح: "وال شك أنَّ ضبط الراوي ال قال العراق

 .(4)بّد من اشتراطه؛ ألّن من كثر الخطأ في حديثه، وفحش؛ استحّق الترك، وإن كان عداًل"
فالطعن في الراوي بسبب الخطأ إنما يحصل في حّق من كثر، وقول مسلمة هنا ليس من 

، فكالم (5)الم غيره مؤّكًدا بأّن الراوي إنما وقع له الخطأ في حديثٍ هذا القبيل قطًعا، بل جاء ك

                                 
 (.352)، 1ط تقريب التهذيب،ابن حجر، ( انظر: 1)
 (.525) مصدر سابق،ابن احجر، ( 2)
 (.227( نص كالم مسلمة قال: "ألحمد بن شيبان هذا حديث منكر؛ رواه عن ابن عيينة ...". انظر: )ص: 3)

والعبارة فيها طعن في الراوي، وإن لم يكن جرًحا مفسًدا، كما سيأتي تفصيله، وقد أدرجتها في هذا القسم ألن الحافظ 
 في ترجمة الراوي باإلشارة إلى روايته المنكرة التي ذكرها، ولم يُنقل عنه قوٌل آخر فيه. اكتفى -حسب المنقول عنه-مسلمة 

 (.123/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي،  (4)
قال البقاعي: "قوله: )وفحش( في قوله: )من كثر الخطأ في حديثه وفحش( تأكيد للكثرة، وقد يقال: إنه تأسيٌس، ويكون 

أمرًا نسبيًّا، فمن حفظ ثالثة آالف مثاًل، فأخطأ في خمسين منها، فقد أخطأ في كثيٍر، لكْن لم يفحش غلطه المراد بالكثرة 
 بالنسبة إلى ما حفظ.

قوله: )استحق الترك، وإن كان عدال(، أي: في دينه، وهذا مسلٌَّم، لكن من كان فاحش الغلط ال يصفه المحدثون بأنه 
 (.81/ 1) ،1ط ،النكت الوفية البقاعي،م كما مضى تحقيقه". عدل، هذا هو الموجود في استعماله

 (.32/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر( قال صالح الطرابلسي في الراوي: "ثقة مأمون، أخطأ في حديٍث واحٍد". 5)
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 مسلمة مطابق لكالم غيره من النقاد.
 وأما قوله: "يروي أحاديث منكرة": -

قال المعلمي: "يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارٌة، وال ذنب له في النكارة، بل 
ن المبالغين في التنقي والتوّقي، الذين ال يحّدثون الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى: أنه ليس م

 .(1)مما سمعوا إال بما ال نكارة فيه، ومعلوم أن هذا ليس بجرح"
وكأّن هذا المعنى هو المقرَّر عند الحافظ مسلمة أيًضا، وهو عدم اعتبار هذه اللفظة 

الكالم نفسه:  ذلك أّن الراوي الموصوف بها عند مسلمة قال في سياق ويؤيّدوحدها جرًحا؛ 
 "هو صالح في الرواية".

وعلى كلٍّ فإن رواية األحاديث الضعيفة والمنكرة وإن كان راويها مجرد ناقٍل فيما يزعم، فإنها 
 ، والله أعلم.(2)دالّة على عدم توقّيه في التحديث، وقد تكّلم أهل العلم في هذا الباب بما فيه ٌغنية

ن قولهم: "منكر الحديث"، إذ األول ال يلزم منه رّد وفـُّرق بين قولهم: "روى مناكير"، وبي
حديثه مطلًقا؛ ألّن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصًفا الزًما لجميع مروياته، أما الثاني فإنه وصٌف 

 .(3)الزم لجميع أحاديثه
وأما قوله: "انفرد بأحاديث أُنكرْت عليه لم يأت بها غيره، شاّذة": فهو نظير قولهم:  -

، ومتى ذُكر الراوي بأّن "في (4)، والمعنى: أنه تفّرد بما ال ُيحتمل تفّرده به«مناكيرفي حديثه »
حديثه مناكير" فهذه العبارة "تُقال فيمن تكون النكارة من جهته جزًما أو احتمااًل، فال يكون 

 .(5)ثقة"
ة في والـُممعِّن في حال الراوي الموصوف بهذه العبارة عند مسلمة، يتبّين له أّن النكار 

 أحاديثه بّينٌة ظاهرٌة، فإطالق هذه العبارة عليه مناسٌب جدًّا، وموافق لما اصطلح عليه علماء النقد.
                                 

 (.44/ 1) ،2ط ،التنكيلالمعلمي،  (1)
الجامع والخطيب، (. 12/ 1) د.ط، م )المقدمة(،مسلصحيح  مسلم،( انظر كالم أهل العلم في الرواية عن الضعفاء: 2)

شرح ابن رجب، (. 51) ،1ط ،أدب االمالء واالستمالءالسمعاني، (. و 82/ 2) د.ط، ،ألخالق الراوي وآداب السامع
 (.382/ 1) ،1ط، علل الترمذي

 (.132/ 2) ،1ط ،فتح المغيث( انظر كالم ابن دقيق العيد بخصوص هذا في 3)
ارة على مجرد التفّرد دون وقوع المخالفة، قال ابن حجر: "وأحمد وغيره يطلقون المناكير على األفراد ( قد ُتطَلق النك4)

 (.322/ 1) د.ط، ،فتح الباريابن حجر،  .المطلقة"
 (. 44/ 1) ،2ط ،التنكيلالمعلمي،  (5)
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 وأما قوله: "ضعيٌف": -
حديث الراوي الموصوف به، وقد أطلق  صحة أو ُحسنفهو صريح في داللته على عدم 

في بعضهم، وخالفوه في لم ، وافقه أهل الع(1)الحافظ مسلمة هذا القول على جملٍة من الراوة
 عنده على ما تعارف عليه علماء النقد. لكن داللة المصطلحبعضهم،
 وأما قوله: "ضعيٌف كثير المناكير": -

ففيه جمٌع بين جرحين؛ هما: الضعف، وكثرة المناكير، وال شك أنَّ الجمع بينهما أبلغ من 
، ويمكن أن يقال: لحافظ مسلمةالوصف بأحدهما، وتُعّد هذه العبارة من أشّد أنواع الجرح عند ا

 إن الوصف الثاني تفسيٌر وبياٌن لسبب الضعف.
 وأما قوله: "ليس بشيٍء": -

، وقد (2)فهو من ألفاظ الجرح الشديد عند أهل العلم، على اختالفهم في تحديد درجته
راد به أطلقه الحافظ مسلمة على راٍو واحٍد في هذا البحث، ولم يرد فيه قول أحٍد غيره، وكأنه ما أ

 إال الجرح الشديد، جريًا على المألوف والمقّرر عند أهل العلم.
 وأما قوله: "كان كّذابًا": -

فهو أردى ما ورد عن الحافظ مسلمة من ألفاظ الجرح، وهو أيًضا أشّد أنواع الجرح عند 
 .(4)، قال الذهبي: "وأردى عبارات الجرح: دجاٌل، كذاٌب"(3)أهل العلم

راٍو اّتهمه غير واحد بالوضع في الحديث، ولذا فإّن الحافظ مسلمة  وقد أطلقه مسلمة على
 جارى علماء النقد في هذا االصطالح، واستعمله للمعنى المعروف عندهم، والله تعالى أعلم.

( راويًا، ممن 22وبالنظر إلى عاّمة من أوردُتهم في هذا المبحث وعددهم: اثنان وعشرون )
ختالف ألفاظه فيهم، وعلى تفاوت درجات ضعفهم، إضافة إلى تكّلم فيهم مسلمة بجرٍح على ا

                                 
 ( أطلقه على ستِّّ رواٍة، ترّجح قوله في ثالٍث، والبقية لم يترّجح فيهم قوله.1)
ابن جعله ابن الصالح والسخاوي في المرتبة الثالثة من مراتب الجرح، وجعله الذهبي والعراقي في المرتبة الثانية. انظر: ( 2)

شرح التبصرة العراقي، و (. 4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، (. و 127) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،الصالح، 
 (.127/ 2) ،1ط ،مغيثفتح الالسخاوي، (. و 377/ 1) ،1ط ،والتذكرة

العراقي، و (. 4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، و (. 121) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح، ( انظر: 3)
 (.125/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، (. و 371/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرة

 (.4/ 1) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي،  (4)
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 (1)(17الذين أشار إلى وجود علل معّينة في مروياتهم، وبعد الدراسة والترجيح ظهر أنَّ سبعة عشر )
 رواٍة فقط ممن لم يترّجح فيهم قوله. (2)(5راويًا ترّجح فيهم قول مسلمة، بينما نجد خمسة )

الجرح الواردة عن الحافظ مسلمة موافقة لما اصطلح عليه علماء  والخالصة: أّن عاّمة ألفاظ
على خالف ما تعارفوا عليه،  -من خالل هذا البحث-الجرح والتعديل، كما أنه لم يستخدم لفظة 

وقد يخالفهم في بعض أحكامه بناًء على اختالف وجهات النظر واالجتهاد، أما من حيث العموم 
لنقاد في الجرح، كما أنّه توّسم في هذا الباب باالعتدال والوسط، فإن منهجه مطابق لمنهج عامة ا

 الذي ال تفريط فيه وال شطط.
 

                                 
 ( في النسبة المئوية.٪ 77.27ي )هذا العدد يساو  (1)
 ، وفيما يلي توضيح هاتين النسبتين بالرسم البياني:( في النسبة المئوية٪ 22.73هذا العدد يساوي ) (2)

 

عامة اجملروحني عند مسلمة يف البحث

نسبة الذين جرحهم مسلمة وترّجح فيهم قوله نسبة الذين جرحهم مسلمة وترّجح فيهم قول غيره
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 الفصل الثالث: المجهولون عند مسلمة ومنهجه في تجهيلهم

 وفيـه مبحثان:

 المجهولون عند مسلمة ومقارنة حكمه بغيره من النقاد.األول:  بحثالم
 .لتجهيالالثاني: منهج مسلمة في  بحثالم
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 الثالث: المجهولون عند مسلمة ومنهجه في تجهيلهم فصلال
 المجهولون عند مسلمة ومقارنة حكمه بغيره من النقاد:األول:  بحثالم

 .(1)أحمد بن إبراهيم بن خالد، أبو علي الموصلي، نزيل بغداد  )د فق( (1) -838
 .(2)"مجهول"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  ل مسلمةقا

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(4). وقال مرًة: ثقة صدوق(3)قال ابن معين: ليس به بأس

 .(5)وقال أبو زكريا يزيد بن محمد األزدي: ظاهر الصالح والفضل، كثير الحديث
 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(7)في الثقاتوذكره ابن شاهين 
 .(8)وقال الذهبي: اإلمام الثقة
 .(2)وقال ابن حجر: صدوق

  يؤخذ من كالم أبي زكريا األزدي أن أحمد بن إبراهيم الموصلي كان صالًحا فاضاًل، كثير
 الحديث، وقد تفّرد مسلمة بتجهيله، ولم يوافقه في ذلك أحد من النقاد، وكالمه هذا مردوٌد.

 معين، فمرة صنّفه في رتبة ثقة، ومرة جعله في رتبة صدوق.وقد اختلف فيه قوال ابن 
 وذهب ابن حبان وابن شاهين والذهبي إلى توثيقه. وقال فيه ابن حجر: صدوق.

 فإذا ما ترّجح عن ابن معين توثيقه؛ لموافقته قول األكثرين، فالذي يترّجح في نظري أن

                                 
 ،تاريخ بغداد، الخطيب(. و 25/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 32/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.182/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 245/ 1) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، و (. 8/ 5) ،1ط
 (.2/ 1، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 2) )
 (.32/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 3) )
 (.321) ،1ط ،بن معينسؤاالت ابن الجنيد الابن معين، 4) )
 (.241/ 1) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  5))
 (.25/ 8) ،1ط ،الثقات ابن حبان،1) )
 (.42) ،1ط ،تاريخ أسماء الثقاتابن شاهين، 7) )
 (.35/ 11) ،3ط ،سير أعالم النبالءالذهبي، 8) )
 (.77) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 2))
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 ثقة، وبه قال األكثرون، والله أعلم. الراوي
 .(1)أحمد بن إبراهيم بن منصور البصري (2) -833

 .(2)"مجهول"قال مسلمة في )الصلة(: 
  لم أقف على ذكر هذا الراوي إال عند الحافظ ابن حجر في )لسان الميزان(، وهو مما

 ا قاله، والله أعلم.زاده على الحافظ الذهبي، ولم ينقل فيه غير كالم الحافظ مسلمة، فالقول فيه م
أحمد بن أسد بن عاصم بن مغول البجلي، أبو عاصم الكوفي، وهو ابن ابنة   (3) -833

 .(3)مالك بن مغول
 .(4)"مجهول"في )الصلة(:  قال مسلمة

 راوي ودراسة حاله:أقوال سائر النقاد في ال
 .(5)ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عنه أبو زرعة، وروى عنه محمد بن عبد الله الحضرمي مطين

 .(1)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه يعقوب بن سفيان وأهل بلده، وكان قديم الموت
شيبة،  وقال الخطيب: روى عنه أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ومحمد بن عثمان بن أبي

 .(7)وأبو حصين محمد بن الحسين الكوفي
ونقل عن القاضي أبي العالء محمد بن علي: أن أحمد بن أسد بن عاصم البجلي كان رأسا 

 .(8)في السنة، حسن الفهم لحديثه، ثقةً 
  لقد حكم مسلمة على أحمد بن أسد بالجهالة، وهذا خالف ما يظهر من حاله، فقد

ثّقه ابن حبان والقاضي أبو العالء، وإن كان األخير غير معدوٍد ضمن روى عنه جماعة كما تقّدم، وو 
                                 

 (.422/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، و (. 12/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))
 (.422 /1) مصدر سابق،ابن حجر، 2) )
الكنى الدوالبي، (. و 5/ 2) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، و (. 371/ 1) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد، انظر:  3))

 (.41/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 122/ 2) ،1ط ،واألسماء
 (.425/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  4))
 (.41/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  5))
 (.22 -12/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 1) )
 (.113/ 1) ،1ط ،المتفق والمفترقالخطيب، 7) )
 (.114/ 1) مصدر سابق،الخطيب،  8))
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كما قال الذهبي، بل روى   (1)من يعتمد قوله في الرجال، فقد "ذكر الخطيب أشياء توجب ضعفه"
 !!(2)حديثًا مسلساًل بأخذ اليد، واتَّهمه الخطيب بوضعه

باب االستئناس، وألن والمقصود أّن كالمه هنا ليس عمدة الترجيح، لكني ذكرته من 
الخطيب أيًضا ذكره في ترجمة الراوي، فإذا ثبت أّن أحمد بن أسد وثَّقه ابن حبان والقاضي محمد 

 بن علي، فال ُيحكم عليه بعد ذلك بالجهالة.
اطّلع على من روى عن أحمد بن أسد، إال أنه لم  يقال: إنه مسلمة بأنويمكن االعتذار ل

هـ( الذي وثَّقه معاصره، أما القاضي أبو العالء 354نَّ ابن حبان )ت: يجد فيه كالًما لمن قبله؛ أل
 هـ( فإنه متأخر عنه.431)ت: 

 قال مسلمة، والله أعلم.خالفًا لما ليس مجهواًل  الراوي أنَّ  فالراجحومع ذلك 
 .(3)دانيأحمد بن بشير الهمْ  (4) -835

 .(4)"مجهول"قال مسلمة في )الصلة(: 
  هذا الراوي ورد في )لسان الميزان(، وهو من زوائد الحافظ ابن حجر على الذهبي، وقد

 ذكره بالسياق المتقدِّم، واكتفى في ترجمته بقول مسلمة فقط.
 ، أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه.(5)وثمة راٍو يسّمى: أحمد بن بشير الكوفي
 .(1)داني الكوفي"بن بشير الهمْ  وقد جمعهما ابن ماكوال فقال: "أحمد

وجاء في كالم المزي ما يلمح إلى ذلك، فقد قال في ترجمة أحمد بن بشير الكوفي: 
 .(7)داني""ويقال: الهمْ 

                                 
 (.512/ 2)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  1))
 (.112/ 4) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 2))
 (.412/ 1) ،1ط ،لسان الميزانحجر،  ابن(. و 222/ 1) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، انظر:  3))
 (.412/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 4) )
التاريخ البخاري، انظر ترجمته في:  ( هو: أحمد بن بشير، أبو بكر، مولى آل عمرو بن حريث المخزومي القرشي الكوفي".5)

/ 1) ،1ط ،الهداية واإلرشادباذي، الكالو (. 42/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 1/ 2) ط،د. ،الكبير
 (.314/ 1) ،1ط ،التعديل والتجريحالباجي، (. و 27

 (.78) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجرقال فيه ابن حجر: "صدوق له أوهام". 
 (.222/ 1)، 1طاإلكمال، ابن ماكوال،  1))
 (.273/ 1) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  7))
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يُلحظ أنه ذُكر في شيوخ الكوفي: مجالد بن سعيد، ومحمد بن إسماعيل، ومسعر بن  و 
ن هؤالء، وهي موجودة عند الطبراني في داني ع، وقد وقفُت على روايات الهمْ (1)كدام، وأبو البالد

 .(4)، وكذا عند الحاكم في )المستدرك((3)، و)المعجم األوسط((2))الدعاء(
، وقد وقفُت على (5)كما ذُكر في تالميذ الكوفي أبو موسى األنصاري، ويحيى بن سليمان

 .(7)، والحاكم(1)داني كذلك، وهي موجودة عند الطبرانيروايتهما عن الهمْ 
فقد زاده الحافظ ابن حجر على  كلٍّ ؤيّد احتمال كونهما واحًدا، وعلى  تذه األمور كّل ه

الذهبي، مع أنه لما ذَكر أحمد بن بشير الكوفي في )تهذيب التهذيب( قال تبًعا للمّزي: "ويقال: 
ليس ذهواًل، بل كان أنه )اللسان(  واألشبه في إيراد ابن حجر هذا الراوي في، (8)داني"الهمْ 

أقف على كالم أحٍد من  لمداني بشير الهمْ  ، وهذا يدعم ما ذهب إليه مسلمة، وأحمد بنامقصودً 
 علماء الجرح والتعديل فيه غير مسلمة، فالمعّول عليه قوله، والله أعلم.

 .(2)إبراهيم بن الجنيد الرقي (5) -832
 .(12)"مجهول"قال مسلمة في )الصلة(: 

 لراوي لم أقف على ذكره إال في )لسان الميزان(، وهو مما زاد به ابن حجر على هذا ا
الذهبي، وقد نقل في ترجمته قول مسلمة هذا، ثم قال: "فأما إبراهيم بن الجنيد الختلي البغدادي 

 .(11)فثقة من أصحاب يحيى بن معين"
 تعالى.وعليه فالقول فيه ما قاله الحافظ مسلمة رحمه الله 

                                 
 مصدر سابق.المزي، انظر:  1))
 (.418) ،1ط، الدعاءالطبراني، انظر:  2))
 (.54/ 4. و)(82، 51/ 1) ، ط.د،المعجم األوسط للطبرانيالطبراني، انظر:  3))
 (.735/ 3) ،1طالمستدرك، الحاكم، انظر:  4))
 (.1/274) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، انظر:  5))
 (.155/ 2)و(. 54/ 4)(. و82، 51/ 1) ، ط.د،المعجم األوسط للطبرانيالطبراني، انظر:  1))
 (.735/ 3) ،1طالمستدرك، الحاكم، انظر:  7))
 (.18/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر (8)
 (.212/ 1) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، انظر:  2))
 مصدر سابق.ابن حجر،  12))
 مصدر سابق.ابن حجر، 11) )
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 .(1)إبراهيم بن محمد بن أيوب الخراساني( 1) -837
 .(2)"مجهول"في )الصلة(:  قال مسلمة

  لم أقف على ذكر هذا الراوي إال عند الحافظ ابن حجر في )لسان الميزان(، وهو من
قول فيه ما قاله، والله زوائده على الحافظ الذهبي، وقد اكتفى فيه بنقل كالم الحافظ مسلمة، فال

 أعلم.
 .(3)إسحاق بن أبي طلحة الدمياطي (7) -832

 .(4)قال مسلمة في )الصلة(: مجهول
  لم أقف على ذكر هذا الراوي إال في )لسان الميزان(، وهو مما زاده الحافظ ابن حجر

ط ونسبه إليه، ولم يزد على ذلك شيًئا، فالمعوَّل على الحافظ الذهبي، وقد نقل فيه كالم مسلمة فق
 عليه كالم مسلمة، والعلم عند الله.

 .(5)إسماعيل بن إبراهيم البالسي  )ق( (8) -831
 .(1)"مجهول ال أعرفه"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال الحافظ مسلمة

 ة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ودراس
 .(7)ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث

 .(8)وقال الذهبي: صدوق
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة

                                 
 (.341/ 1) مصدر سابق،ابن حجر، 1) )
 مصدر سابق.ابن حجر، 2) )
 (.12/ 2) ،لسان الميزانابن حجر، انظر:  3))
 مصدر سابق.ابن حجر، 4) )
المزي، و (. 1114/ 4) د.ط، ،بغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم، (. و 124/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان،  انظر: 5))

 (.31/ 3) ،1ط ،تهذيب الكمال
 (.282/ 1) ،1ط، يب التهذيبتهذ ،ابن حجر(. و 151/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))
 (.124/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 7) )
 (.243/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 8) )
 (.125) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر2) )
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  لقد تفّرد الحافظ مسلمة بتجهيل هذا الراوي. وخالفه غيره من النقاد، فوثَّقه ابن حبان
 وابن حجر، وصنَّفه الذهبي في رتبة صدوق.

يقه من المتقّدمين، وقد جرت عادة الحافظ ابن حجر وهذا الراوي ممن تفّرد ابن حبان بتوث
، لكّنه وّثق هذا الراوي، ولعّله لم ير له (1)في إطالق لفظة "مقبول" على من تفّرد ابن حبان بتوثيقه

والجمهور على أنَّ من  " ما يُنكر عليه من الحديث، وقد أشار الذهبي إلى هذا األمر حيث قال:
 .(2)"اعة، ولم يأت بما يُنكر عليه، أن حديثه صحيحكان من المشايخ قد روى عنه جم

وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرّح به أحد من أئمة "وعّلق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: 
 .(3)"النقد إال ابن حبان، نعم هو حق في حق من كان مشهورًا بطلب الحديث واالنتساب إليه

"مستقيم الحديث"، ولم يكتف بمجرد  أن ابن حبان نّص على توثيقه بقوله: لَحظكما يُ 
، أفاد فيه أن توثيقه على درجاته، فالدرجة (4)ذكره فقط، وقد تقّدم كالم المعلمي في توثيق ابن حبان

، ومّثل له بقوله: "مستقيم الحديث" أو نحو ذلك، قال: وهذا -يعني التوثيق-األولى: أْن ُيصرح به 
 .(5)علها أثبت من توثيق كثير منهمال تقلُّ عن توثيق غيره من األئمة، بل ل

 قال مسلمة.لما  خالفًافالراوي ليس مجهواًل  حالٍ  أيةوعلى 
 .(1)إسماعيل بن حصن البغدادي (2) -851
 .(7)"مجهول"مسلمة في )الصلة(:  قال
  اد به على لم أقف على من ذكر هذا الراوي إال ابن حجر في )لسان الميزان(، وقد ز

 الذهبي، ونقل فيه قول مسلمة، وهو المعتمد في حق الراوي، والله أعلم.
 .(8)بشير بن مسلم الكندي، أبو عبد الله الكوفي  )د( (12) -859

                                 
 (.172/ 5) ،1ط ،سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباني، انظر:  1))
 (.421/ 3) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 2) )
 (.432/ 1) ،1ط ،يزانلسان المابن حجر،  3))
 انظر: )ص:(. 4))
 (.112/ 2) ،2ط ،التنكيلالمعلمي، انظر: 5) )
 (.113/ 2) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 1) )
 مصدر سابق.ابن حجر، 7) )
 =الجرح ابن أبي حاتم، (. و 472/ 1) ،1ط ،الكنى واألسماءمسلم، و (. 124/ 2) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، انظر:  8))
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 .(1)"مجهول"كتاب )الصلة(: في   قال مسلمة
 ة حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ودراس

 .(2)قال البخاري: لم يصح حديثه
 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(4)وقال المزي: روى له أبو داود حديثًا واحًدا 
 .(5)وقال ابن حجر: مجهول

  هذا الراوي روى عن: عبد الله بن عمرو بن العاص. وقيل: عن رجل، عن عبد الله بن
 .-رضي الله عنهما-عمرو 

 .-رضي الله عنها-ن عائشة وعن: كثير بن عقبة، ع
 وروى عنه: بشر أبو عبد الله، شيخ لمطرف بن طريف.

 وقيل: عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله الكندي، عن عبد الله بن عمرو.
 .(1)وقيل: عن مطرف، عن بشير بن مسلم الكندي: أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو

أبو عبد الله، وقيل: مطرف، على  فتبّين من هذا أنه لم يرو عن بشير بن مسلم إال بشر
، وأما بشر هذا فقد قال ابن (7)اختالف شديٍد، أما مطّرف فهو ابن طريف الكوفي "ثقٌة فاضٌل"

                                 
 (.271/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، (. و 283/ 1) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 378/ 2) ،1ط، ديلوالتع =
 (.417/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 421/ 2، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.125/ 2) ط،د. ،التاريخ الكبيرالبخاري، 2) )
 (.122/ 1) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.174/ 4) ،1ط ،تهذيب الكماللمزي، ا4) )

حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، قال أبو داود: 
ال يركب البحر إال حاج، أو معتمر، أو غاز في سبيل الله، فإن تحت : »عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 

 (.282/ 1) ،2ط ،تحفة األشرافالمزي، و (. 1/ 3)د.ط،  ،السننأبو داود،  «وتحت النار بحرا البحر نارا،
/ 2ضعيف أبي داود )" إسناده إسناده ضعيف؛ بشير بن مسلم مجهول، وقد اْضطُرِّب عليه فيوقد أعلَّه األلباني فقال: "

222). 
 (.125) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.174/ 4) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 378/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلتم، ابن أبي حاانظر:  1))
 (.534( تقريب التهذيب )7)
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 .(1)حجر: "وقرأت بخطَّ الذهبي: ال يكاد يُعرف"
طرفًا، لم تـَنـَْتفِّ الجهالة عن بشير وهذا الخالف قائٌم في الراوي عنه، فإذا كان هذا الراوي مُ 

على ما -سلم؛ ألنه لم يُنقل فيه تعديل أحٍد من أئمة النقد، إال ذِّكر ابن حبان له في الثقات، بن م
، وفي مقابل ذلك نجد -ذكرهاكتفى بمجّرد  ال سيما وقد، منهجه من توثيق المجاهيلُعرف من 

اية أبو عبد الله، فهو رو  مسلمة وابن حجر قد جّهال بشير بن مسلٍم، وإن كان الراوَي عنه بشرُ 
مجهوٍل عن مثله، وعلى أيِّّ حاٍل فالذي يترّجح من خالل النظر لحال الراوي أنه مجهوٌل كما قال 

 مسلمة وابن حجر، والعلم عند الله.
 .(2)ثابت بن نعيم بن هشام، أبو معن الهوجي (11) -858

 .(3)": مجهول، حدَّثنا عنه يعقوب بن إسحاق بن حجرذكره مسلمة بن قاسم في )الصلة( وقال"
 (4)هذا الراوي روى عنه يعقوب بن إسحاق، كما يفيده كالم مسلمة، وروى عنه الطبراني  

، وأبو الميمون محمد بن عبد الله بن (5)أيًضا، وأحمد بن محمد بن عبيد بن آدم ابن أبي إياس
 .(7)، وهشام بن إسحاق الشعرتاني(1)مطرف العسقالني

 وبهذا ُعلم أنّه لم يَتفّرد واحٌد بالرواية عنه، بل أخذ عنه جماعة.
وبعد بحٍث لم أقف على أحٍد تكّلم فيه بجرح أو تعديل، إال ما نُقل عن الحافظ مسلمة، 

 فالقول فيه ما قاله، والله أعلم.
و معـن أبـ"وكأنه يميل إلـى تجهيلـه، فقـد ذكـر لـه حـديًثا فقـال:  أيًضا وقد رأيت األلباني

 .(8)"هذا لم أعرفه

                                 
 (.412/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر (1)
إكمال ابن نقطة، و  (.17) ،2ط ،تحريم نكاح المتعةأبو الفتح، في نسبه "هشاًما". انظر:  نصر بن إبراهيمزاد أبو الفتح 2) )

 (.323/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، . و (424/ 4) ،1طال اإلكم
 (.321/ 2) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر،  3))
مكارم األخالق (. و123/ 1) ،1ط ،مسند الشاميينو (.272) ،2ط ،األحاديث الطوالالطبراني، انظر:  4))

 (.352) ،1ط ،للطبراني
 (.231/ 3) د.ط، ،التمهيدابن عبد البر، انظر:  5))
 (.152/ 23) مصدر سابق،ابن عبد البر، انظر:  1))
 (.312) ،1ط ،ريةاآلثار المروية في األطعمة السَّ ابن بشكوال، انظر: 7) )
 (.347/ 1) ،1ط ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني،  8))
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 .(1)جعفر بن صبيح الحمصي المؤذن (12) -853
 .(2)"مجهول"قال مسلمة في الصلة: 

  ال على -أورد ابن أبي حاتم جعفر بن صبيح، ولم يذكر فيه جرًحا وال تعدياًل. وقد روى عنه
 ، وذكره ابن حبان في الثقات.(4)، وعمرو القرشي(3)هيمأبو أمية الطرسوسي محمد بن إبرا -وجه الحصر

ويمكن توجيه قول مسلمة بأنَّه لم تتبين له حال الراي، ولم يقف على كالم َمن قبله مِّن 
النقاد؛ ألنَّ ابن حبان من معاصريه، كما أن مجرد ذِّكره الراوَي في كتابه دون تنصيٍص على توثيقه، 

 ول الحافظ ابن حجر: "مقبول"، أي: إذا توبع، وإال فال.ليس له كبير قّوة، و في مثله يق
 وعليه فإن حكم الحافظ مسلمة على الراوي غير بعيٍد، والعلم عند الله.

 .(5)الحسن بن بكر بن عبد الرحمن المروزي، أبو علي، نزيل مكة  ( )ت(13) -853
 .(1)"مجهول"بن قاسم في كتاب )الصلة(:  مسلمةقال 

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 : صدوق.(7)قال ابن حجر في )التقريب(

 ، واكتفى بنقل قول مسلمة فيه.(8)وذكره في )لسان الميزان(
  قلت: كالم الحافظ مسلمة صحيٌح، كما أنه جاٍر على قواعد المحّدثين؛ ألن الراوي إذا

كما هو حال -عنه اثنان فأكثر، ولم ينّص أحٌد من أئمة الحديث على تعديله وال تجريحه  روى
 .(2)فإنه مجهول الحال -هذا الراوي

                                 
تهذيب المزي، (. و 152/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، (. و 482/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر:  1))

 (.454/ 2) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، و (. 315/ 2) ،1ط ،الكمال
 (.454/ 2) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 2) )
 (.482/ 2) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، انظر: 3) )
 (.152/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر: 4) )
 ،الكاشفالذهبي، (. و 12/ 1) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 3/ 3) ،1ط، لالجرح والتعديابن أبي حاتم، انظر:  5))

 (.31/ 3) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، و (. 321/ 1) ،1ط
 ،ابن حجرتصّحف اسم مسلمة إلى "مسلم".  وعند ابن حجر(. 18/ 4، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  1))

 (.257/ 2) ،1ط، تهذيب التهذيب
 (.152)، 1طقريب التهذيب، تابن حجر، 7) )
 .(31/ 3)مصدر سابق، ابن حجر،  8))
 (.147/ 2) ،1ط ،اليواقيت والدررالمناوي، و (. 121) ،3ط ،نزهة النظر ،ابن حجرانظر:  2))
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 وعليه فإنَّ قول مسلمة صحيٌح بهذا االعتبار، وال مطعن فيه.
أما تعديل ابن حجر له: فلعله لرواية جماعة من الثقات عنه، وقد ذكرهم في )تهذيب 

 .(1)قال في )التقريب(: صدوق"، والله أعلم ثم التهذيب(،
الحكم بن موسى بن أبي زهير شير زاد البغدادي، أبو   )خت م مد س ق( (14) -855

 .(2)صالح القنطري، نسائي األصل
الحكم بن موسى أبو صالح "ي كتاب )الصلة(: بن قاسم األندلسي ف قال مسلمة

 .(3)"مجهول
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(4)قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، ... وكان رجاًل صالًحا ثبًتا في الحديث
 .(1). وقال أيًضا: ليس به بأس(5)قال ابن معين: ثقة

 .(8)ل موسى بن هارون، وأبو القاسم البغوي. ومثله قا(7)وقال ابن المديني: الشيخ الصالح
 .(2)وقال العجلي: ثقة

 .(12)وقال أبو حاتم: صدوق
 .(11)وقال صالح جزرة: الثقة المأمون

 .(1)وقال ابن قانع: كان ثقة
                                 

 (. 72/ 1) ،1ط ،أصل صفة صالة النبي األلباني، (. و 325/ 1) ،2ط ،إرواء الغليلاأللباني، انظر:  1))
ابن (. و 128/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 248/ 7) ،1ط ،لطبقات الكبرىاابن سعد، انظر:  2))

 (.2871/ 1) د.ط، ،بغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم، (. و 183/ 11) ،1ط ،المنتظمالجوزي، 
 (.4/122، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 3) )
 (.248/ 7) ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد،  4))
 (.122/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، (. و 121) د.ط، ،تاريخ ابن معين )رواية الدارمي(ابن معين، 5) )
 (.132/ 7) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي،  1))
 (.57/ 15) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، 7) )
 (.132/ 7) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 121/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر: 8) )
 (.313/ 1) ،1طمعرفة الثقات، العجلي، 2) )
 (.122/ 3) ،1ط، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، 12) )
 (.121/ 2) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيب 11))
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 .(2)وقال األزدي: ليس به بأس
 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات

 .(4)وقال ابن حجر: صدوق
   كان رجاًل صالًحا، كما ُوصف باألمانة أيًضا.ذكر غير واحد أن الحكم بن موسى 

 واختلفوا في تصنيفه إلى أقوال:
، والعجلي وصالح جزرة وابن -في قوله الموافق لألكثرين-فوثَّقه ابن سعد وابن معين 

 قانع وابن حبان.
 وذهب أبو حاتم واألزدي وابن حجر إلى تصنيفه في رتبة صدوق.

 لما تقّدم من أقوال غيره.وشّذ مسلمة فجّهله!، وقوله مردوٌد 
 والراجح في نظري أنه ثقة كما قاله غير واحد من النقاد، وهو قول األكثرين، والله أعلم.

يا البصري، ويقال له: الخليل بن زكريا الشيباني، ويقال: العبدي، أبو زكر   )ق( (15) -852
 .(5)ارأبو زكَّ 

الخليل بن زكريا صاحب الطعام بصري "بن قاسم في كتاب )الصلة(:  قال مسلمة
 .(1)"مجهول

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(7)وقال جعفر الصائغ: سمعت الخليل بن زكريا، وكان ثقة مأمونًا

 .(1)كذابوقال القاسم بن زكريا المطرز: هو والله  
                                 

 (.128/ 4، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) ) =
 (.12) ،1ط ،تاريخ أسماء الثقاتابن شاهين، 2) )
 (.125/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.171) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر 4))
الذهبي، و (. 522/ 3) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، (. و 22/ 2) ،1ط ،الضعفاء الكبيرالعقيلي، انظر:  5))

نزهة ابن حجر، و (. 112) ،1ط، الكشف الحثيثسبط ابن العجمي، (. و 214/ 1) د.ط، ،المغني في الضعفاء
 (.212/ 2) ،1ط ،باأللباب في األلقا

 (.224/ 4، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.335/ 8) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 7) )



 

347 
 

وقال ابن السكن: قدم بغداد وحدَّث بها عن ابن عون وحبيب بن الشهيد أحاديث مناكير 
 .(2)لم يروها غيره

 .(3)وقال العقيلي: يحدِّث بالبواطيل عن الثقات
 .(5). وقال: عامة أحاديثه مناكير(4)وقال ابن عدي: عامة حديثه ما لم يتابعه أحد عليه

 .(1)وقال األزدي: متروك الحديث
 .(7)وقال صالح بن محمد: ال يكتب حديثه

 .(8)وقال ابن القيسراني: الخليل منكر
 .(2)وقال الذهبي: متهم

 .(12)وقال ابن حجر: متروك
  ذهب أكثر النقاد إلى الطعن في خليل بن زكريا، وتضعيفه تضعيًفا شديًدا جدًّا، وتنّوعت

المناكير عن الثقات، فصار بذلك متروًكا، وبالغ ألفاظهم في ذلك، وقد ُرمي بالتفرد برواية البواطيل و 
 فيه القاسم بن زكريا فقال: كذاب.

وتفّرد جعفر الصائغ بتوثيقه، كما تفّرد مسلمة أيًضا بتجهيله، وكال القولين مردوٌد؛ 
 لمخالفتهما سائر أقوال جمٍع من النقاد.

 والصحيح: أنه متروك كما قالوا، والله أعلم.
 .(11)الربيع بن محمد بن عيسى الكندي، أبو الفضل الالذقي  )س( (11) -857

                                 
 (.214) ،1ط للدارقطني، سؤاالت حمزة السهميالدارقطني،  1)) =
 (.117-111/ 3) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر 2))
 (.22/ 2) ،1ط ،الضعفاء الكبيرالعقيلي، 3) )
 (.522/ 3) ،1ط ،الكامل في ضعفاء الرجالي، ابن عد 4))
 مصدر سابق.ابن عدي،  5))
 (.257/ 1) ،1ط ،الضعفاء والمتروكونابن الجوزي،  1))
 (.224/ 4، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  7))
 (.423/ 1) ،1ط ،ذخيرة الحفاظابن القيسراني،  8))
 (.375/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 2) )
 (.125) ،1ط، قريب التهذيبت ،ابن حجر12) )
 =الذهبي، (. و 121/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، (. و 77/ 18) د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، انظر:  11))
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 .(1)"مجهول"تاب )الصلة(: في ك قال مسلمة
 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:

 .(2)قال النسائي: ال بأس به
 .(3)وقال الذهبي: صدوق

 .(4)هوقال ابن حجر: ال بأس ب
  قال مسلمة، فقد ذكر المزي  خالفًا لماتبّين مما سبق أن الربيع بن محمد ليس مجهواًل

، وعّدله بقوله: "ال (5)تسعًة رووا عنه، من بينهم اإلمام النسائي الذي أخرج له في سننه غير حديثٍ 
 بأس به"، فهو معروٌف، وصدوق كما قال الذهبي، والله أعلم.

 .(7)المقدسي (1)سالم بن محمد بن ناهض، ويقال: سالم، أبو بكر الترياقي (17) -852
 .(8)"ذكره مسلمة بن قاسم في )الصلة( فنسبه لجدِّه وقال: مجهول"

 .(2)قال ابن حجر: وهو كذلك في المعجم للطبراني، فعلى هذا هو بالتخفيف
 سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:أقوال 

ذكر ابن حجر أن الدارقطني حّدث عنه في )غرائب مالك( فساق إسناده إليه، ثم قال 
الدارقطني: "ال يصحُّ عن مالك، وهو صحيٌح عن محمد بن عمرو، وأبو مقاتل ومن دونه 

 .(12)]وفيهم سالم هذا[ضعفاء"

                                 
 (.174/ 1) ،1ط ،الكاشف =
 (.251/ 3) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر(. و 344/ 4، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي، 1) )
 (.121/ 2) ،1ط ،تهذيب الكمالالمزي، 2) )
 (.322/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي،  3))
 (.227) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر4) )
 (.312، 231/ 12(، و )142/ 7) ،1ط ،السنن الكبرىالنسائي، ( انظر: 5)
 (.322/ 3) ،1ط ،مغاني األخيارالعيني، نسبة إلى عمل الترياق.  -بضم التاء، وكسرها-قال العيني: التُّرياقى: 1) )
ابن ناصر الدين، (. و 72/ 73ر )د.ط، ،تاريخ دمشقابن عساكر، و (. 422/ 4) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، انظر:  7))

 (. 723/ 2) د.ط، ،تبصير المنتبهر، ابن حج(. و 218/ 5) ،1ط ،توضيح المشتبه
 (.123/ 4) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 8) )
 مصدر سابق.ابن حجر،  2))
 (.17/ 8)ر سابق، مصدابن حجر، انظر: 12) )
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 .(1)د ضعيف ومن دونه"وذكر له الدارقطني إسنادا آخر ثم قال: "ومخل
 وأبو طالب أحمد بن نصر (2)هذا الراوي روى عنه: محمد بن فارس الصوفي ،
بن  مرو بن عبد الخالق البزار، وجعفر، وأحمد بن ع(4)والطبراني وسّماه سالمة ،(3)الحافظ
 محمد

 .(5)بن الحسن الفريابي
ه بروايتهم عنه، وبقيْت جهالة فتبّين بهذا أن جمًعا من الرواة رووا عنه، فارتفعْت جهالة عين

حاله، وعلى هذا يمكن حمل تجهيل مسلمة له، وحكمه في الراوي وجيٌه؛ ألني لم أقف على أحٍد 
هـ( 385هـ(، وال أحد تكّلم فيه من معاصريه، أما الدارقطني )ت 353تكّلم فيه قبل مسلمة )ت 

 الذي ضّعف الراوي فإنه متأّخر عن مسلمة.
ى الراوي قول الدارقطني؛ ألنَّ من عرف حّجة على من لم يعرف، والراجح في الحكم عل

 فيقدَّم قوله، كما أنَّ إعماله في هذا المقام أولى من إهماله؛ فيبقى الراوي مجهواًل.
 فالخالصة: أنه ضعيٌف كما قال الدارقطني، والله أعلم.

عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن محمد بن يزيد، أبو   )د( (18) -851
 .(1)-بجيم وموحدة، وزن الجعفري-الله األشجعي الدمشقي الَجْوبَرِّي  عبد

 .(7)"مجهول")الصلة(:  في كتاب قال مسلمة
 حاله:أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة 

 .(8)ذكره ابن حبان في الثقات

                                 
 .مصدر سابقابن حجر، 1) )
 (.141/ 13) ،1ط ،تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  2))
 (.422/ 4) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، انظر:  3))
 (.382) ،1ط، الدعاءو(. 38/ 1) ،1ط ،مسند الشاميينو(. 145/ 8)، 2ط ،المعجم الكبيرالطبراني، انظر:  4))
 (.72/ 73) د.ط، ،دمشق تاريخابن عساكر، انظر: 5) )
 ،المؤتلف والمختلفابن القيسراني، و (. 245/ 2) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 411/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، انظر:  1))

 (.552/ 2) ،1ط ،توضيح المشتبهابن ناصر الدين، (. و 372/ 3) ،1ط ،األنسابالسمعاني، (. و 111) ،1ط
 (.375/ 8، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  7))
 (.411/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 8) )
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 .(2). وقال أيًضا: كان صدوقًا(1)وقال الذهبي: ثقة
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق

  إلى تجهيل هذا الراوي، ووثّقه ابن حبان، وقال ابن حجر: صدوق، ذهب مسلمة
 واختلف فيه قوال الذهبي.

ابن حبان أحد معاصري رواة، وَعدَّله أما تجهيله فإنه غير صحيٍح؛ ألنه روى عنه جمٌع من ال
 .مسلمة، وكذا عّدله من جاء بعده

 وعموًما الراوي ليس مجهواًل كما قال مسلمة.
 .(4)محمد بن جعفر آخر  (91) -821

 .(5)"محمد بن جعفر األنصاري، مجهول"وفي )الصلة( لمسلمة: 
 له:أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حا

 .(1)قال الذهبي: مجهول
قال ابن حجر: حكى النباتي هذا عن ابن أبي حاتم أنه قال ما محصله: إنه آخر غير أخي 

ن روى ومن روى عنه فأفاد، ولو بيَّض له لكان إسماعيل وولد جعفر الصادق. وتعقَّبه بأنه لو ذكر عمَّ 
 .(7)أولى

جعفر األنصاري مجهول.  لمسلمة: محمد بن (الصلة)قال ابن حجر عقب هذا: وفي 
 .(8)فيجوز أْن يكون هذا

  ذكر ابن أبي حاتم هذا الراوي، باسمه واسم أبيه فقط، دون ذِّكر بقية َنَسبه وال نِّسبته، وال
 أحٍد من شيوخه أو تالميذه!، وال شك أنَّ تعّقب النباتي على صنيع ابن أبي حاتم هذا في موضعه.

                                 
 (.174/ 1) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 1) )
 (.1174/ 5)، 1ط ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  2))
 (.318) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر3) )
 (.33/ 7) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، (. و 522/ 3) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، انظر:  4))
 مصدر سابق.بن حجر، ا5) )
 (.522/ 3) ،1ط ،ميزان االعتدالالذهبي، 1) )
 (.33/ 7) ،1ط ،لسان الميزانابن حجر، 7) )
 مصدر سابق.ابن حجر،  8))
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أن الراوي مجهوٌل، ولم يخالفهما أحٌد من النقاد،  وعلى كلٍّ فقد ذهب مسلمة والذهبي إلى
 فالراجح ما قااله، والله أعلم.

 .(1)ُهرَيم بن عبد األعلى بن الفرات األسدي، أبو حمزة البصري، قدم أصبهان  ( )م(22) -829
 .(2)"ال أعرفه"في كتاب )الصلة(:  بن قاسم قال مسلمة

 أقوال سائر النقاد في الراوي ودراسة حاله:
 .(3)ذكره ابن حبان في الثقات
 .(4)وقال الذهبي: ثقة

 .(5)وقال ابن حجر: ثقة
  ذهب ابن حبان والذهبي وابن حجر إلى توثيق هريم، وهو أحد رجال مسلم، الذين احتّج

رفه كما قال، فال يتعّقب عليه في ذلك، كما ال يؤثّر كالمه بهم في صحيحه. أما مسلمة فإنه لم يع
 .(1)على توثيق الراوي، وقد علَّق على كالمه ابُن حجر قائاًل: "ال عبرة بقوله، فقد عرفه مسلم"

 فالصحيح فيه: أنه ثقة، من رجال اإلمام مسلم.

                                 
ذكر أسماء التابعين الدارقطني، (. و 157/ 2) ،2ط ،طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاأبو الشيخ األصبهاني، انظر:  1))

تاريخ  أبو نعيم األصبهاني،(. و 253) ،1ط ،تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمالحاكم، (. و 215/ 2) ،1ط ،ومن بعدهم
 (.223/ 1) ،1ط ،المقتنى في سرد الكنىالذهبي، (.و 317/ 7) ،1ط ،اإلكمالابن ماكوال، (. و 313/ 2) ،1ط ،أصبهان

ْن من حيث الدراسة يلتحق بالمجاهيل، فلذا أدرجته قول مسلمة هذا ليس صريًحا في تجهيل الراي، فقد نفى معرفته له، لك 2))
 (.134/ 12، )1ط إكمال تهذيب الكمال،مغلطاي،  :انظر قوله في في هذا المطلب.

 (.241/ 2) ،1ط ،الثقاتابن حبان، 3) )
 (.335/ 2) ،1ط ،الكاشفالذهبي، 4) )
 (.572) ،1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر5) )
 (.32/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر1) )
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 :تجهيلالالثاني: منهج مسلمة في  بحثالم
ن هذا المبحث، أن نبّين بعض المهمات التي ينبني عليها يحسن بنا قبل الحديث عن مضامي

 الكالم؛ لنتعّرف على أقوال أهل العلم في تعريف الجهالة، وبيان أقسامه.
 .(1)والمراد بجهالة الراوي كما قال ابن حجر: "أن ال يُعَرف فيه تعديٌل وال تجريٌح معّيٌن"

ل، نجد أنَّ الحافظ ابن عبد البّر مِّن أقدم أما أقوالهم في حّد المجهول، فباستقراء تلك النُّقو 
َمن تطرَّق إلى الحديث عنه، حيث قال فيما نقله عنه ابن الصالح: "كلُّ من لم يرو عنه إال رجٌل 

مجهوٌل، إال أْن يكون رجاًل مشهورًا في غير حمل العلم،   -يعني المحّدثين-واحٌد فهو عندهم 
 .(2)ن معدي كرب بالنجدة"كاشتهار مالك بن ديناٍر بالزهد، وعمرو ب

فهذا القول يقّيد معنى المجهول عند إطالقه، ويبّين بعض أنواعه، كما سيأتي تفصيله في  
 كالم َمن بعده.

هـ(، حيث قال: 413وقد فّصل القول في هذا الباب الحافظ أبو بكر الخطيب )ت 
وال عَرفه العلماء به، المجهول عند أصحاب الحديث: هو كلُّ من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، 

ومن لم يُعرف حديثه إال من جهة راٍو واحٍد، ... وأقّل ما ترتفع به الجهالة أْن يروي عن الرجل اثنان 
 فصاعًدا من المشهورين بالعلم كذلك.

، قال: سمعت أبي يقول: إذا (3)ثم ساق إسناده إلى أبي زكريا يحيى بن محمد بن يحيى
 عنه اسم الجهالة. روى عن المحدِّث رجالن ارتفع

قال الخطيب: إال أنه ال يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، فقد زعم قوٌم أّن عدالته 
 .(4)تثبت بذلك"

وهذا تفصيٌل جّيٌد في بيان حدِّ المجهول، كما دّل منطوقه على أقسامه أيًضا، وما ترتفع به 
 الجهالة عن الراوي.

                                 
 (. 88) ،3ط ،نزهة النظر ،ابن حجر (1)
 (.321) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح،  (2)
ثقة حافظ، من الحادية عشرة  -بمهملة ثم تحتانية-( هو: "يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، لقبه: حيكان 3)

 (.521) ،1ط، ذيبتقريب الته ،ابن حجرمات شهيدا سنة سبع وستين ق" 
 (.82-88) د.ط، ،الكفاية في علم الروايةالخطيب،  (4)
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لى هذا النوع، إيراًدا وتفريًعا فقال: "المجهول وأبدع الحافظ ابن الصالح عند الكالم ع
 أقسام:

المجهــول العدالــة مــن حيــث الظــاهر والبــاطن جميًعــا، وروايتــه غيــر مقبولــة عنــد الجمــاهير 
 على ما نبَّهنا عليه أواًل.

المجهول الذي جهلْت عدالته الباطنة، وهو عدٌل في الظاهر، وهو المستور، فقد قال بعض 
 ن يكون عدال في الظاهر، وال تعرف عدالة باطنه.أئمتنا: "المستور م

المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من ال يقبل رواية المجهول العين، ومن 
 .(1)روى عنه عدالن وعّيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة"

في كالمه ولو نظرنا األقسام التي ذكرها ابن الصالح، لوجدناها مطابقًة لما أجمله الخطيب 
 المتقّدم؛ أما مجهول العين فليس فيه خالٌف بين قوليهما.

وأما قول الخطيب: "من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، وال عرَفه العلماء به"، فهذا الصنف 
 .(2)قسمان عند ابن الصالح: من لم يَعرف العلماء عدالته مطلًقا، ومن َعرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة

، فجعله ثالثة أقسام، وكذا (3)تقسيم ابن الصالح بنى العراقي كالمه في المجهولوعلى غرار 
 .(4)السخاوي أيًضا

أما ابن حجر فقد قسَّم المجهول إلى قسمين فقال: فإن ُسمِّّي الراوي، وانفرد راٍو واحد بالرواية 
مجهول الحال، وهو  عنه؛ فهو مجهول العين كالمبهم، أو إْن روى عنه اثنان فصاعًدا ولم يوثّق؛ فهو

 .(5)المستور
والتَّحقيق: أنَّه ال تعارض بين هذا التقسيم، وما تقّدم عن ابن الصالح؛ وغاية ما فيه أنَّ ابن 
حجر دمج بين القسم األول والثاني عند ابن الصالح، واعتبرهما واحًدا؛ الشتراكهما في عدم العلم 

 .(1)الحال( بعدالتهما الباطنة، وأطلق عليه )المستور؛ مجهول
فهذا بعض أقوالهم في تعريف المجهول وأقسامه، أمَّا من حيث قبول خبره وعدمه، فلهم في 

                                 
 (.112 - 111) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح،  (1)
 .لفتح المغيث (111) ،1ط ،ضوابط الجرح والتعديل عبد العزيز العبد اللطيف،( نسبه 2)
 (.352/ 1) ،1ط ،)األلفية( تبصرة والتذكرةشرح الو(. 112) ،2ط ،ألفية العراقيالعراقي، ( انظر: 3)
 (.125) ،1ط ،الغاية في شرح الهدايةالسخاوي، ( انظر: 4)
 (.122) د.ط، معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصالح،  (5)
 (.111) ،1ط ،ضوابط الجرح والتعديل عبد العزيز العبد اللطيف،( انظر: 1)
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 .(1)، وهي مبسوطة في كتب المصطلحومذاهب شتى ذلك أقوال عديدة
وقبل التطرُّق إلى نتيجة الدراسة يجدر بنا عرض مصطلحات التجهيل الواردة عنه في هذا 

 .(4)، و"ال أْعرِّفه"(3)، و"مجهوٌل ال أْعرفه"(2)فاظ؛ هي: "مجهوٌل"البحث، وتنحصر في ثالثة أل
 أمَّا لفظ "مجهول": -

فهو أكثر األلفاظ المنقولة عنه في باب التجهيل، وقد أطلقها على ثمانية عشر راويًا، أحد 
 عشر منهم مجاهيل كما قال بال خالٍف، والسَّبعة الباقية ليسوا كذلك على الصَّحيح الراجح.

ج أهل العلم في لفظ: "مجهول" إطالقه على مجهول العين، وعلى مجهول الحال ومنه
 أيًضا.

قــال الــذهبي: "وقــولهم: "مجهــول"، ال يلــزم منــه جهالــة عينــه، فــإْن ُجهــل عينــه وحالــه، 
وا به  .(5)فأولى أن ال يحتجُّ

ارًة وعندما ننظر أولئك المجاهيل الذين ترّجحت فيهم أحكام الحافظ مسلمة، نجد أنَّه ت
 ُيجهِّّل من ال تُعرف عينه، وتارًة يجهِّّل من ال تُعرف حاله.

، الذي (1)فمن جملة المجاهيل عند مسلمة الذين ُجهلت أعيانهم: بشير بن مسلم الكندي
 .(7)أخذ عنه راٍو مختلٌف في اسمه اختالفًا شديًدا، حتى قال الذهبي: "ال يكاد يُعرف"

هل عينه، وقد جّهله الحافظ ابن حجر أيًضا، والحاصل: أن بشير بن مسلم هذا ممن جُ 
 وهذا هو القول الصحيح فيه.

                                 
/ 1) ،1ط ،شرح التبصرة والتذكرةالعراقي، و (. 111) د.ط، وم الحديث،معرفة أنواع علابن الصالح، ( انظر مثاًل: 1)

( فما بعدها. 124/ 1) ،1ط ،النكت الوفية البقاعي،(. و 121) ،3ط ،نزهة النظر ،ابن حجر(. و 352-351
 (.12/ 2) ،1ط ،فتح المغيثالسخاوي، و 

(. وإسحاق بن أبي طلحة 243ي. انظر الترجمة: )( هذا اللفظ أطلقه على كثيٍر؛ منهم: أحمد بن إبراهيم بن منصور البصر 2)
 (.248الدمياطي. انظر الترجمة: )

 (.242( قاله في: إسماعيل بن إبراهيم البالسي. انظر الترجمة: )3)
 (.211( قاله في: ُهريم بن عبد األعلى األسدي. انظر الترجمة: )4)
 (.72) ،2ط ،الموقظة في علم مصطلح الحديثالذهبي،  (5)
 (.252ر: الترجمة )( انظ1)
 (.412/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب( نقله عنه ابن حجر في 7)

 (.151/ 1) ،1ط ،تلخيص المتشابه في الرسمالخطيب، وقال الخطيب: "يختلف في حديثه على الراوي عنه". 
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وممن جهَّلهم مسلمة وقد ُعرفت أعيانهم برواية جمٍع عنهم، إال أنّه لم يتكّلم فيهم أحٌد 
من خالل البحث في -؛ فقد وَقفُت له (1)بجرٍح أو تعديٍل: ثابت بن نعيم بن هشام أبو معنٍ 

لى خمسٍة رووا عنه، ومع ذلك لم يُذكر في ترجمته تعديٌل وال تجريٌح، وقد ع -المصادر الحديثيَّة
جزم مسلمة بأنّه مجهوٌل، وقوله هذا غير معاَرض بقوٍل آخر، عالوة على ذلك أنَّ حال الراوي 

 مسلمة.الحافظ تؤيَّده، فالعمدة ما قاله 
ل" للمعنى االصطالحي استعمل لفظ "المجهو فيستنبط من هذين المثالين أنَّ مسلمة 

 المتعارف به عند أهل العلم، فتارًة يطلقه على مجهول العين، وتارًة يطلقه على مجهول الحال.
أما الرواة الذين جّهلهم وهم ليسوا بمجاهيل على الصحيح؛ فإنه يُناَقش بأقوال غيره ممن 

ال غبار عليه، وبعضهم تكّلموا فيهم بما يوجب معرفة أحوالهم عندهم، وبعض أولئك الرواة ثقٌة 
 صدوٌق، وبعضهم ضعيٌف، وبعضهم متروٌك.

والتحقيق: أّن هؤالء الرواة ال يصحُّ وصفهم بالمجهول، والحال أّن طائفًة من النقاد قد 
 حكموا عليهم بصريح الجرح أو التعديل، ولذا فإنَّ العبرة فيما قالوه، ال فيما ذهب إليه هو.

ْت عليه أحوالهم فلم يعرفهم، فبنى حكَمه على ذلك، أمَّا فُيعذر الحافظ مسلمة بأنَه خفي
، فعدم (2)غيره فقد عرفهم وحكم عليهم بعلٍم ومعرفٍة، والقاعدة: أنَّ من علم حجٌة على َمن لم يعلم

 معرفة مسلمة أحوالهم ال يصيِّّرهم مجاهيَل.
لة مجاهيٌل على واألهمَّ في هذا الباب أْن يُعلم أنَّ غالب من َحكم عليهم مسلمة بالجها

الصحيح، أما من ترجَّح فيهم قول غيره وهم سبعٌة، فهؤالء قلٌَّة، وعدم ُرجحان قوله فيهم ال ُيْشكِّل 
 على داللة مصطلح المجهول عنده؛ ألنَّ العبرة بالغالب، والنادر ال حكم له.

ووَصَفهما  كما أنَّ روايَين من بين أولئك السَّبعة، ثبت أنَّ من خالف مسلمة في تجهيلهما،
ٌر عنه.  بما يقتضي معرفة حالهما، فإما أنّه معاصره أو متأخِّّ

فإْن كان معاصره تكّلم في الراوي بما يَنفي جهالته ويكشف عن حاله؛ فإن الحافظ مسلمة 
وعلى فرض أنه بلغه فإنه ليس ملَزًما ال يُذّم على ذلك؛ الحتمال عدم بلوغ حكم هذا الناقد إليه، 

 .فيه، ما لم يستند قول هذا الناقد إلى ُحكم ناقٍد متقّدم عنهما كليهما مجتهدٌ بأخذ قوله؛ ألن  

                                 
 (.252( انظر: الترجمة )1)
 (.488/ 2) ،2ط ،شرح صحيح البخاريابن بطال، 2) )
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وإْن كان المتكّلم في الراوي ممن جاء بعد مسلمة فإن هذا الناقد وإْن ُقدِّم قوله في الراوي، 
كم إال أّن مسلمة معذوٌر في حكمه؛ ألنّه لم يقف على أحٍد تكّلم فيه قـَْبله، ولم تتبّين له حاله، فحَ 

 عليه بما تقتضيه الحال.
 وأما لفظ "مجهوٌل ال أْعرفه": -

، وابن (1)فقد أطلقه على راٍو ظهر من خالل البحث أنَّه لم يتكّلم فيه أحٌد قبل ابن حبان
 حبان من معاصري مسلمة، كما عّدله الذهبي وابن حجر أيًضا.

ا "مجهول" فقد تقّدم والملحوظ أّن مسلمة جمع بين كلمتين مختلفتي المعنى والداللة، أم
تعريفه عند العلماء، أما "ال أعرفه" فإن هذه العبارة ال يلزم منها التجهيل، لكنَّ غاية ما فيها نفي 

 عّمْن قال فيه. القائلمعرفة 
وقوله: "ال أعرفه" بعد تجهيله، يحتمل أْن يريد به معًنى آخر غير األّول، فيكون مراده في 

اوي إنما قصد بها عدم المعرفة فَحْسب، وكأنَّه علَّل تلك الجهالة الجهالة المحكوم بها على الر 
 وقيَّده بعدم معرفته، فيكون قوله: "ال أعرفه" تقييًدا وتفسيرًا للتَّجهيل المتقّدم.

 ويحتمل أن يكون من باب التأكيد فقط، فيكون مقصوده التجهيل ال غير.
وٌف عند غيره، وهو من رجال ابن ماجه، ولعّل االحتمال األول أقرب، وعلى كلٍّ فالراوي معر 

بل وثَّقه ابن حبان بصريح اللَّفظ فقال: "مستقيم الحديث"، وهذا من أقوى درجات التوثيق عنده، 
فلذا لم يتوان الذهبي أيًضا في توثيقه، فكأنَّ الحافظ مسلمة فسَّر معنى هذا التجهيل، وقيَّده بعدم 

 به مثل من أطلق عليهم لفظ "مجهول" فقط.معرفته حال الراوي، فال يكون الموصوف 
فإذا كان ذلك كذلك فإنَّ هذه العبارة عند الحافظ مسلمة دون قوله "مجهول"، فاألخير 

 أقعد في باب التجهيل، والله أعلم.
وأما لفظ" ال أعرفه": فهذه العبارة ليست صريحًة في تجهيل الراوي، غير أنَّها جاءت في   -

ى "مجهول"، "لكن ينبغي أن يُعلم أنَّ تلك الجهالة، إنما هي بالنِّّسبة إلى كالم كثير من النقاد بمعن
علم ذلك الناقد، وليست جهالة مطلقة؛ فإنَّ خفاء حال الراوي على ناقد، وإن كان مثل يحيى بن 

 .(1)، ال يلزم منه أن يكون مجهواًل عند غيره(2)معينٍ 

                                 
 (.124/ 8) ،1ط ،الثقاتابن حبان، تقيم الحديث". ( قال ابن حبان: "مس1)
( إنَّما وقع الّتمثيل بابن معيٍن ألن ابن عديٍّ قال: "وإذا قال مثل ابن معيٍن: "ال أعرفه" فهو مجهوٌل غير معروٍف، وإذا عرفه 2)

 =/ 5) ،1ط ،ضعفاء الرجالالكامل في ابن عدي، غيره ال يُعتمد على معرفة غيره؛ ألنَّ الرجال بابن معين تسبر أحوالهم" 
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ا؛ ألنَّ الناقد ال يعدل عن لفظ "مجهول" إلى والصَّحيح: أنَّها ال تعني الجهالة إال عند قائله
 لفظ "ال أعرفه" إال لمعنى، وهو ما تقدَّم بيانه.

على راٍو وهو ُهريم بن عبد األعلى، خرَّج له مسلم  -في هذا البحث-وقد أطلقه مسلمة 
حديثين في )الصحيح(، والحقيقة أنه ليس مجهواًل، وما أحسن قول الحافظ ابن حجر في تعقُّبه 

 .(2)؛ فقد عرفه مسلٌم"-يعني مسلمة-ى مسلمة حيث قال: "ال عبرة بقوله عل
 فيؤخذ مما سبق أّن هذا اللفظ أدنى مراتب التجهيل عند مسلمة، والله أعلم.

( روايًا، ظهر من 22وبالنظر إلى الرواة المذكورين في هذا المبحث وعددهم: عشرون )
راويًا، بينما ترّجحت أقوال غيره  (3)(11أحد عشر )خالل الدراسة أن الذين ترّجح فيهم قول مسلمة 

 رواٍة منهم. (4)(2على تسع )
والخالصة: أنَّ منهج التجهيل عند مسلمة موافق لما تعارف عليه علماء الجرح والتعديل، 
ومصطلُح "مجهول" عنده جاٍر على قواعد النقاد، وإن خولف ونوقش في مفردات بعض مواضع 

ال ُيْشكِّل على منهجه في تجهيل الرواة من حيث العموم، فإطالق المجهول إطالقه، إال أنَّ ذلك 

                                 
لكنَّ الصحيح أْن ال أحد أحاط بالرجال علًما حتى يعوَّل عليه دائًما، ولذا تعّقب الحافظ ابن حجر قول ابن عدي  .(485 =

هذا فقال: "وهو ال يتمشَّى في كلِّّ األحوال، فربَّ رجل لم يعرفها ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره، فضاًل عن معرفة 
 (.218/ 1) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجرالعين". 

 ( مع تصرٍف وزيادة.427/ 1) ،1ط ،تحرير علوم الحديث ،عبد الله بن يوسف الجديع( انظر: 1)
 (.32/ 11) ،1ط، تهذيب التهذيب ،ابن حجر2) )
 ( في النسبة المئوية.٪ 55( هذا العدد يساوي )3)
 وفيما يلي توضيح هاتين النسبتين بالرسم البياني:، ( في النسبة المئوية٪ 45( هذا العدد يساوي )4)

 

عامة اجملاهيل عند مسلمة

الذين ترّجح فيهم تجهيل مسلمة الذين لم يترجح فيهم تجهيل مسلمة
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 ، والله تعالى أعلم.(1)عنده كإطالقه عند عاّمة العلماء

                                 
في التوثيق مسلمة منهج  أنَّ  دليل علىمسلمة، وذكرهم ابن حبان في )الثقات(، وفيه  جهَّلهم في هذا البحث بضع رواةٍ  ثمة( 1)

 في هذا الباب، والله أعلم. توّسعالذي  وأن شرطه آكد من شرط ابن حبانابن حبان،  مخالف لمنهج
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 ـةـــــاتمــــــالخـ

 وفيها:

 أهم نتائج البحث.
التوصيات.
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 الخاتمة
 نتائج البحث:أهم 

على من بعثه رحمة للعالمين، وعلى آله  الحمد لله أواًل وآخرًا، باطًنا وظاهرًا، والصالة والسالم
 وصحبه أجمعين، وبعد:

 التي انتهى إليها هذا نتائجالفي هذه السطور أهم  صتُ فإن لكل عمٍل ناجٍح نتاًجا، وقد لخَّ 
 البحث وهي:

الجرح والتعديل، وهو ضمن َمْن يُعتمد قوله  رّوادأنَّ الحافظ مسلمة بن القاسم األندلسي أحد  -1
 .ى هذا عمل كثيٍر ممن له باع في علم الرجال، ال سّيما المتأخرون، وعلفي الرجال

في علم الرجال، وهو غنيٌّ بمادة الجرح  عظيم " مصدرٌ تهلكتاب مسلمة "التاريخ وصِّ   أنَّ  -2
 والتعديل، كما احتوى على عدٍد كبيٍر من رواة الحديث.

أصحاب الكتب السّتة،  أن كتاب مسلمة مظنَّة للوقوف على تراجم الرواة الذين لم يخرج لهم -3
ومعرفةِّ أحوالهم في الجرح والتعديل، ولذا لم يستغن عنه ابن قطلوبغا في كتابه )الثقات ممن 

 لم يقع في الكتب الستة(، بل نقل منه مادًة غزيرًة في تراجم كتابه.
أن تاريخ مسلمة عبارة عن إكمال جهود البخاري في تاريخه، كما أفاد بذلك ابن حجر، فقد  -4

 .أْن ال يذكر إال من أغفله البخاري في تاريخه تاريخه شرَط في على أن مسلمة نصَّ 
 أنَّ كتاب مسلمة في عداد المفقودات، فال عِّلم بوجوده في وقتنا الحاضر. -5
الرحلة الشاسعة التي قام بها مسلمة إلى أقطار العلوم، كان لها تأثيٌر بالغ في سعة معرفته  أنَّ  -1

 عدٍد كبيٍر منهم، وقد يحكم على راٍو ال ينقل فيه كالٌم أحٍد غيره. لرواة الحديث، والكالم في
ة ألفــاظ التَّعــديل الــواردة عــن مســلمة جاريــٌة علــى المصــطلح المــألوف والمتعــارف  -7 أنَّ عاّمــ

، وقــد يـرد عنـه مصــطلح يسـتغلق علـى النــاظر فهـم مــراده عليـه عنـد علمــاء الجـرح والتعـديل
ا.  منه، وهذا نادٌر جدًّ

وافق أهل العلم في إطالق "الثقة" على المعنى الذي اصطلحوا عليه في هذا اللفظ  أنَّ مسلمة -8
 من حيث العموم.

 شيٌء منأنَّ مسلمة جارى أئمة النقد في أكثر توثيقاته، لكنَّه توسَّع في بعض الرواة، فوقع له  -2
 ، وهذا نادٌر.إلى ما فوق الدرجة التي يستحّقونها هؤالء الرواة التَّساهل في رفع
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أّن مسلمة حّط بعض الرواة عن رُتَبِّهم، وهم ثقاٌت عند أكثر األئمة، فجعلهم في رتبٍة دون  -12
 ، وهذا أيًضا نادٌر.رُتَبهم الحقيقية

مسلمة في الجرح مطابٌق لمنهج عاّمة النُـّّقاد، وقد يخالفهم  الذي سار عليه منهجالأنَّ  -11
م في باب الجرح توسَّ  في بعض أحكامه بناًء على اختالف اجتهاداتهم، كما أنّه

 من حيث العموم. باالعتدال
أنَّ مصطلح الّتجهيل عند مسلمة كغيره، وقد ُخولف في حكمه على تجهيل بعض الّرواة،  -12

 ، وهو معذوٌر في بعض أحكامه.فترّجح قول مخالفه
اتَّسم باالعتدال أكثر من  -من خالل كتابه "التاريخ"-أن منهج مسلمة في الجرح والتعديل  -13

 ، وقد حصل له تساهٌل في الجوانب المذكورة آنًفا.غيره
 :التوصيات

يوصي الباحث بجمع كافّة أقوال الحافظ مسلمة، غير المنسوبة إلى كتاٍب معيٍَّن له، فهذه  -1
األقوال أكثر مما ُنسب ألحد ُكتبه، كما يُوصي الباحث بتتبُّع تلك األقوال من أيِّّ مصنٍَّف  

 يحتاج هذا العمل إلى جهد جماعيِّّ لسعة آفاقه.، وقد كان، دون تقيٍُّد ببعضها
يوصي الباحث بإجراء دراسة مقارنٍة قيِّّمٍة لجميع أقوال الحافظ مسلمة في الرجال عموًما،  -2

 على نحو ما سار عليه في هذا البحث.
وأوقات  ،ووفيات ،يوصي الباحث بالعناية بأقوال الحافظ مسلمة في تواريخ الرجال، من مواليد -3

، وإفرادها في بحوٍث وغير ذلك، مما يصبُّ في خدمة علم الرجال أماكنه،السماع، و 
، وهو ممن له قُعدد ألّن المادة العلمية المنقولة عنه في هذا الباب غزيرة جدًّا ودراساٍت معّينة؛

 في هذا الباب كما قال مغلطاي.
هـ(، 353قاسم )ت اليوصي الباحث بإجراء دراسة مقارنٍة بين أقوال الحافظ مسلمة بن  -4

بين أحكامهما في  -إلى حدٍّ كبيرٍ -هـ( في الرجال؛ لوجود تطابق 323وأقوال اإلمام النسائي )
غالب الرواة المذكورين في هذا البحث، حتى في كيفية التعبير، وكأنَّ مسلمة استفاد من 

 .-والله أعلم-تقريرات النسائي في نقد الرواة 
في الحديث، من خالل الكتب التي ُعنيت قاسم اليوصي الباحث بجمع مرويات مسلمة بن  -5

بها، مثل "االستذكار" و"التمهيد" كالهما البن عبد البر، وتخريج تلك األحاديث وفق منهج 
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 المحدثين، لمعرفة مدى عناية أهل العلم واحتجاجهم بها.
 يوصي الباحث بالقيام ببحٍث لطيٍف في تالميذ الحافظ مسلمة؛ ألن المترجمين له لم يتطرَّقوا -1

وغيرها  من خالل تتبُّعهم في كتب الرواية والتواريخ يمكن الوقوف عليهمو إلى ذكر تالميذه، 
 .التي تُعنى بالرواة والمرويات من المصنفات
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 الفهارس العلمية

 وفيها:
 

 ثبت المصادر والمراجع.
 فهرس الرواة المدروسين في البحث.
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 ثبت المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم. .1
، 2ط ،د. حسين مؤنس: تحقيق ،الحلة السيراء ،محمد بن عبد الله بن أبي بكر ،ابن األبار .2

 (.م1285، دار المعارف )القاهرة:
صالح : تحقيق، الشذا الفياح من علوم ابن الصالح ،إبراهيم بن موسى بن أيوب ،األبناسي .3

 (.م1228 / ه1418، مكتبة الرشد ، )الرياض:1ط ،فتحي هلل
د.ط،  ،باب في تهذيب األنساباللُّ  ،بي الكرم محمد بن محمدعلي بن أابن األثير،  .4

 ، د.ت(.دار صادر)بيروت: 
طاهر  تحقيق: ،النهاية في غريب الحديث واألثر، المبارك بن محمد بن محمد ابن األثير، .5

 /ه 1322 ،المكتبة العلمية ، د.ط، )بيروت:محمود محمد الطناحي ي /أحمد الزاو 
 (.م1272

د.ط، )القاهرة: دار  ،بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلسضبي، أحمد بن يحيى ال .1
 م(.1217الكتاب العربي، 

)رواية  ومعرفة الرجال الحديث عللمن كالم أحمد بن حنبل في  ،أحمد بن محمد بن حنبل .7
 ه(.1422، )1، طصبحي البدري السامرائيتحقيق:  ،المروذي(

د لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة سؤاالت أبي داو  ،أحمد بن محمد بن حنبل .8
 ،مكتبة العلوم والحكم ، )المدينة المنورة:1ط ،د. زياد محمد منصور: تحقيق ،وتعديلهم

 ه(.1414
وصي الله بن : تحقيق ،)رواية ابنه عبد الله( العلل ومعرفة الرجال ،أحمد بن محمد بن حنبل .2

 (.م221 /ه 1422دار الخاني، ، )الرياض: 2ط، محمد عباس
، 1ط ،سليمان بن صالح الخزي تحقيق: ،طبقات المفسرين ،أحمد بن محمد ،األدنه وي .12

 (.م1227 / ه1417 ،مكتبة العلوم والحكم )السعودية:
كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ، محمد بن الحسين بن أحمداألزدي،  .11

  ًيوافق اسمه من نقلة  ا ومن بعده من التابعين وغيرهم ممن ال أخ لهنهيً  ا أوأمر
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دار ابن ، )بيروت: 1ط، ضياء الحسن محمد السلفي: تحقيق ،الحديث من جميع األمصار
 د.ت(.، حزم

، 1ط ،إحسان عباس: تحقيق ،طبقات الفقهاء ،إبراهيم بن علي ،سحاق الشيرازيإأبو  .12
 م(.1272، دار الرائد العربي )بيروت:

 ،رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإ ،محمد بن الحاج نوح بن نجاتياأللباني،  .13
 (.م1285ه / 1425، )بيروت: المكتب اإلسالمي، 2ط

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ، بن الحاج نوح بن نجاتي محمداأللباني،  .14
 (.م1222ه / 1412، دار المعارف، )الرياض: 1ط ،السيئ في األمة

، 1ط ،الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ،جاتيمحمد بن الحاج نوح بن ناأللباني،  .15
 (.ه1422، غراس للنشر والتوزيع)الكويت: 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ، بن الحاج نوح بن نجاتي محمداأللباني،  .11
، م1225 /هـ 1415: 4 - 1جـ  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،)الرياض: ، 1ط وفوائدها،

 (.م2222 /هـ 1422: 7جـ ، م1221 /هـ 1411: 1جـ 
، )الكويت: 1ط ،(األم)صحيح أبي داود األلباني، محمد بن الحاج نوح بن نجاتي،  .17

 (.م2222 /ه 1423، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
، )الرياض: 1ط ،أصل صفة صالة النبي  ،محمد بن الحاج نوح بن نجاتياأللباني،  .18

 (.م2221/ ه 1427، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
د.ط،  ،صحيح وضعيف سنن الترمذي األلباني، محمد بن الحاج نوح بن نجاتي، .12

 .، د.ت(مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية)اإلسكندرية: 
التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الباجي، سليمان بن خلف بن سعد،  .22

 / هـ1421، دار اللواء للنشر والتوزيع، )الرياض: 1، طند. أبو لبابة حسي تحقيق: ،الصحيح
 م(.1281

عالم ، )بيروت: 1ط، كوركيس عواد: تحقيق ،تاريخ واسطبحشل، أسلم بن سهل بن أسلم،  .21
 (.ه1421 ،الكتب

التاريخ  :باسم )مطبوع خطأً التاريخ األوسط البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،  .22
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، دار الوعي، مكتبة دار التراث، )حلب، القاهرة: 1ط، اهيم زايدمحمود إبر : تحقيق ،الصغير(
1327 / 1277.) 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،  .23
، محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق، (صحيح البخاري)وسننه وأيامه  رسول الله 

 (.ه1422، دار طوق النجاة، )1ط
عبد الله أحمد بن إبراهيم بن  يأبتحقيق:  الصغير، الضعفاء اري، محمد بن إسماعيل،البخ .24

 (.م2225 / هـ1421، مكتبة ابن عباس، )1، طأبي العينين
دائرة المعارف ، )حيدر آباد: طد. ،التاريخ الكبير ،البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم .25

 .د.ت( ،العثمانية
طبقات األسماء المفردة من الصحابة والتابعين  ،ن روحأحمد بن هارون بالبرديجي،  .21

طالس للدراسات والترجمة ، )دمشق: 1ط ،سكينة الشهابي: تحقيق ،وأصحاب الحديث
 (.م1287 ،والنشر

محفوظ : تحقيق ،(البحر الزخار)مسند البزار  ،أحمد بن عمرو بن عبد الخالقالبزار،  .27
، وصبري عبد الخالق (17-12 الجزء:)د ، وعادل بن سع(2-1 الجزء:) الرحمن زين الله

 إلى م1288 ،مكتبة العلوم والحكم، )المدينة المنورة: 1ط، (18 الجزء:) :الشافعي
 .م(2222

تحقيق:  ،ريةاآلثار المروية في األطعمة السَّ ابن بشكوال، خلف بن عبد الملك بن مسعود،  .28
 (.م2224، أضواء السلف، )الرياض: 1، طأبو عمار محمد ياسر الشعيري

ه 1425، وقف السالم، )1ط ،منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث ،بشير علي عمر .22
 (.م2225 /

أبو : تحقيق ،البن بطال يشرح صحيح البخار ، علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال، .32
 (.م2223 /ه 1423 ،مكتبة الرشد ، )الرياض:2ط ،تميم ياسر بن إبراهيم

ماهر ياسين : تحقيق ،النكت الوفية بما في شرح األلفية، لبقاعيإبراهيم بن عمر ا البقاعي، .31
 (.م2227ه / 1428، مكتبة الرشد ناشرون ، )الرياض:1ط ،الفحل

مشهور بن : تحقيق ،المجالسة وجواهر العلم ،أحمد بن مروان المالكي ،يّ رِّ وَ نَـ يْـ الدِّ أبو بكر  .32
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 ،دار ابن حزم ،سالميةجمعية التربية اإل د.ط، )البحرين، بيروت: ،حسن آل سلمان
 (.ه1412

عبد  ، تحقيق وتخريج: د.شعب اإليمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسىالبيهقي،  .33
 (.م2223 /هـ  1423، )الرياض: مكتبة الرشد، 1، طالعلي عبد الحميد حامد

 ،قاعدة في الجرح والتعديلتاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  .34
، 5ط، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق، «(أربع رسائل في علوم الحديث» :كتاب  )مطبوع مع

 (.م1222 / ه1412  ،دار البشائر)بيروت: 
د.ط،  ،بشار عواد معروف: تحقيق ،الجامع الكبيرالترمذي، محمد بن عيسى بن سورة،  .35

 (.م1228، دار الغرب اإلسالمي)بيروت: 
أبو  / صبحي السامرائي: تحقيق ،الترمذي الكبيرعلل  ،محمد بن عيسى بن َسْورةالترمذي،  .31

عالم الكتب، مكتبة النهضة ، )بيروت: 1ط، محمود خليل الصعيدي / المعاطي النوري
 ه(.1422 ،العربية

النجوم الزاهرة في ملوك مصر ، يوسف بن تغري بردي بن عبد اللهابن تغري بردي،  .37
 د.ت(.، دار الكتب، وميوزارة الثقافة واإلرشاد الق د.ت، )مصر: ،والقاهرة

وذكر وزيرها  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أحمد بن محمد المقري التلمساني، .38
 ه(.1218 ،دار صادر، )بيروت: 1ط، إحسان عباس: تحقيق ،لسان الدين بن الخطيب

، 1ط ،الفتاوى الكبرى البن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالمابن تيمية،  .32
 (.م1287 /ه 1428، ار الكتب العلميةد )بيروت:

عبد الرحمن بن محمد  تحقيق: ،مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  .42
 / ه1411 ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفد.ط، )المدينة النبوية: ، بن قاسم
 (.م1225

 د.ط، )القاهرة: ،ت القراءغاية النهاية في طبقا ،محمد بن محمد بن يوسفابن الجزري،  .41
 (.ه1351، مكتبة ابن تيمية

تحقيق: عمر عبد السالم  ،الكامل في التاريخ ،محمد بن محمد بن يوسفابن الجزري،  .42
 (.م1227هـ / 1417دار الكتاب العربي، ، )بيروت: 1، طتدمري
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ث في مختصر علوم الحدي المنهل الرويُّ  ،محمد بن إبراهيم بن سعد اللهابن جماعة،  .43
 ،دار الفكر ، )دمشق:2ط ،د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان: تحقيق ،النبوي
 ه(.1421

 ،األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ،الحسين بن إبراهيم بن الحسين ،الجورقاني .44
دار الصميعي للنشر )الرياض:  ،4، طد. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي: تحقيق وتعليق

 .د.ت( ،والتوزيع
عبد العليم عبد العظيم  تحقيق:، أحوال الرجال ،إبراهيم بن يعقوب بن إسحاقالجوزجاني،  .45

 ، د.ت(.كادميأحديث د.ط، )فيصل آباد: ، الَبستوي
 ،العلل المتناهية في األحاديث الواهية ،عبد الرحمن بن علي بن محمدابن الجوزي،  .41

 (.م1281 / ه1421، لعلوم األثريةإدارة ا ، )فيصل آباد:2ط ،إرشاد الحق األثري: تحقيق
عبد الله : تحقيق ،الضعفاء والمتروكون د،عبد الرحمن بن علي بن محمابن الجوزي،  .47

 ه(.1421 ،دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط ،القاضي
: تحقيق ،المنتظم في تاريخ األمم والملوك، عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، .48

، دار الكتب العلمية، )بيروت: 1ط، صطفى عبد القادر عطام / محمد عبد القادر عطا
 (.م1222 /ه 1412

عبد الرحمن محمد : تحقيق ،الموضوعات، عبد الرحمن بن علي بن محمدابن الجوزي،  .42
 د.ت(.، المكتبة السلفية ، )المدينة المنورة:1، طمحمد عبد المحسن / عثمان

أحمد : تحقيق ،ج اللغة وصحاح العربيةالصحاح تا  ،إسماعيل بن حماد الجوهريالجوهري،  .52
 (.م1287 / ه1427، دار العلم للماليين ، )بيروت:4ط ،عبد الغفور عطار

تقييد المهمل وتمييز المشكل )شيوخ البخاري  ،الحسين بن محمد الغساني جياني،ال .51
 ه1418، وزارة األوقافد.ط، )المملكة المغربية:  ،محمد أبو الفضل: تحقيق، المهملون(

 (.م1227 /
تحقيق: محمد السعيد بن  تسمية شيوخ أبي داود،الجياني، الحسين بن محمد الغساني،  .52

 م(.1228ه / 1418، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1بسيوني، ط
ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين  ،الحسين بن محمد الغسانيالجياني،  .53
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 ، د.ت(.دار الفضيلةد.ط، )القاهرة:  ،محمود نصار/ محمد زينهم  .د: تحقيق ،الصحيحين
، )الهند، 1ط، الجرح والتعديل الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريسابن أبي حاتم،  .54

 (.م1252 / ه1371، دار إحياء التراث العربي ،مجلس دائرة المعارف العثمانيةبيروت: 
فريق : تحقيق، حاتم العلل البن أبيابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي،  .55

خالد بن عبد الرحمن  .د / سعد بن عبد الله الحميد .د :من الباحثين بإشراف وعناية
 (.م2221 /ه 1427، مطابع الحميضي ، )الرياض:1ط ،الجريسي

، 1ط ،خالصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل، حاتم بن عارف بن ناصر حاتم العوني، .51
 (.ه1421، لنشر والتوزيعدار عالم الفوائد ل )مكة المكرمة:

السيد معظم تحقيق:  ،معرفة علوم الحديث الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري، .57
 (.م1277 /هـ 1327، دار الكتب العلمية، )بيروت: 2، طحسين

تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري،  .58
مؤسسة الكتب الثقافية، ، )بيروت: 1ط ،ل يوسف الحوتكما: تحقيق ،منهما واحد  

 ه(.1427
 للحاكم، سؤاالت مسعود بن علي السجزي ،النيسابوريمحمد بن عبد الله الحاكم،  .52

/  ه1428 ،دار الغرب اإلسالمي ، )بيروت:1ط ،موفق بن عبد الله بن عبد القادر: تحقيق
 (.م1288

تحقيق: ، المستدرك على الصحيحين محمد،الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله بن  .12
 م(. 1222 / ه 1411، دار الكتب العلمية، )بيروت: 1، طمصطفى عبد القادر عطا

أحمد بن محمد تلخيص: ، تلخيص تاريخ نيسابورمحمد بن عبد الله النيسابوري،  الحاكم، .11
 ، د.ت(.كتابخانة ابن سينا، د.ط، )طهران:  بن الحسن بن أحمد

، 1مراقبة: د. محمد عبد المعيد خان، ط ،الثقاتد بن حبان بن أحمد، ابن حبان، محم .12
 م(.1273 / ه1323، دائرة المعارف العثمانية)الهند: 

، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد،  .13
 (.ه1321 ،دار الوعي، )حلب: 1ط، محمود إبراهيم زايد: تحقيق

مطبعة ، )الهند: 1ط، تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن محمدعسقالني، ابن حجر ال .14
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 (.ه1321، دائرة المعارف النظامية
ترقيم:  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقالني،  .15

دار  ، تعليق: ابن باز، د.ط، )بيروت:محب الدين الخطيب ، إشراف:محمد فؤاد عبد الباقي
 ه(.1372 ،رفةالمع

تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة  ،أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقالني،  .11
 (.م1221، دار البشائر، )بيروت: 1، طد. إكرام الله إمداد الحق تحقيق: ،األربعة

هل التقديس بمراتب الموصوفين أتعريف ، أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقالني،  .17
 / ه1423 ،مكتبة المنار، )عمان: 1ط ،الله القريوتي . عاصم بن عبدد: تحقيق ،بالتدليس

 م(.1283
: تحقيق ،النكت على كتاب ابن الصالح، أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقالني،  .18

عمادة البحث العلمي بالجامعة  ، )المدينة المنورة:1ط ،ربيع بن هادي عمير المدخلي
 (.م1284 / ه1424، اإلسالمية

 ،محمد عوامة: تحقيق، تقريب التهذيب ،أحمد بن علي بن محمدر العسقالني، ابن حج .12
 م(.1281 / ه1421، دار الرشيد، )سوريا: 1ط

عبد : تحقيق ،نزهة األلباب في األلقاب، أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقالني،  .72
 (.م1282/  ه1422 ،مكتبة الرشد ، )الرياض:1ط ،العزيز محمد بن صالح السديري

د. : تحقيق ،رفع اإلصر عن قضاة مصر، أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقالني،  .71
 (.م1228 /ه 1418، مكتبة الخانجي، )القاهرة: 1ط، علي محمد عمر

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في ، أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقالني،  .72
، مطبعة الصباح ، )دمشق:3ط ،نور الدين عتر: تحقيق وتعليق ،مصطلح أهل األثر

 (.م2222 /ه 1421
عبد الفتاح أبو : تحقيق ،لسان الميزان، أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقالني،  .73

 (.م2222، دار البشائر اإلسالمية، )بيروت: 1ط، غدة
: تحقيق ،تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقالني،  .74

 ، د.ت(.المكتبة العلميةد.ط، )بيروت: ، رمحمد علي النجا
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القول المسدد في الذب عن المسند ، أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقالني،  .75
 ه(.1421، مكتبة ابن تيمية، )القاهرة: 1ط، لإلمام أحمد

أحمد محمد : تحقيق ،اإلحكام في أصول األحكام، علي بن أحمد بن سعيدابن حزم،  .71
 د.ت(.، ار اآلفاق الجديدةدد.ط، )بيروت:  ،شاكر

اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام  ،محمد بن علي بن الحسنالحسيني،  .77
عبد المعطي أمين  .دتحقيق:  ،أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال

 ، د.ت(.منشورات جامعة الدراسات اإلسالمية، د.ط، )كراتشي: قلعجي
خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء  ،بن أبي الخيرأحمد بن عبد الله الخزرجي،  .78

دار  / مكتب المطبوعات اإلسالمية ، )حلب:5ط ،عبد الفتاح أبو غدة تحقيق:، الرجال
 (.ه1411 ،البشائر

ُسكينة : تحقيق ،تلخيص المتشابه في الرسمالخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت،  .72
 (.م1285، ترجمة والنشرطالس للدراسات وال، )دمشق: 1ط، الشهابي

د. : تحقيق ،موضح أوهام الجمع والتفريق، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، .82
 ه(.1427 ،دار المعرفة ، )بيروت:1ط ،عبد المعطي أمين قلعجي

د. محمد صادق : تحقيق ،المتفق والمفترق ،أحمد بن علي بن ثابتالخطيب البغدادي،  .81
 (.م1227 /ه 1417، ري للطباعة والنشر والتوزيعدار القاد ، )دمشق:1، طآيدن

مشهور بن : تحقيق ،تالي تلخيص المتشابه ،أحمد بن علي بن ثابتالخطيب البغدادي،  .82
 ه(.1417، دار الصميعي، )الرياض: 1، طحسن آل سلمان، أحمد الشقيرات

ة راويين السابق والالحق في تباعد ما بين وفا، أحمد بن علي بن ثابتالخطيب البغدادي،  .83
 ه1421، دار الصميعي ، )الرياض:2ط ،محمد بن مطر الزهراني: تحقيق ،عن شيخ واحد

 (.م2222 /
د. : تحقيق ،يضاح الملتبسإغنية الملتمس ، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، .84

 (.م2221 /ه 1422 ،مكتبة الرشد، )الرياض: 1ط، يحيى بن عبد الله البكري الشهري
، د. بشار عواد معروف تحقيق: ،تاريخ بغداد ،أحمد بن علي بن ثابتدادي، الخطيب البغ .85

 (.م2222ه / 1422 ،دار الغرب اإلسالمي، )بيروت: 1ط
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د. محمد  تحقيق:، شرف أصحاب الحديث، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، .81
 .، د.ت(دار إحياء السنة النبوية د.ط، )أنقرة: ،سعيد خطي اوغلي

الله  أبو عبد: تحقيق ،الكفاية في علم الرواية، أحمد بن علي بن ثابت لبغدادي،الخطيب ا .87
 ، د.ت(.المكتبة العلمية: لمدينة المنورةاد.ط، )، إبراهيم حمدي المدني / السورقي

د.ط،  ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت، .88
 )الرياض: مكتبة المعارف، د.ت(.

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب  ،عبد الرحمن بن محمد بن محمدخلدون، ابن  .82
دار  ، )بيروت:2ط ،خليل شحادة: تحقيق ،والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر

 (.م1288 /ه 1428، الفكر
عادل : تحقيق ،المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، محمد بن إسماعيل بن خلفونابن خلفون،  .22

 ، د.ت(.دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط ،بن سعد
: تحقيق ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد بن إبراهيمابن خلكان،  .21

 ، د.ت(.دار صادر د.ط، )بيروت: ،إحسان عباس
دار الفكر  د.ط، )بيروت: ،د سهيل زكار: تحقيق ،طبقاتال ،خليفة بن خياط بن خليفة .22

 (.م1223 /ه 1414، للطباعة والنشر والتوزيع
دار ، )دمشق: 2ط ،د. أكرم ضياء العمريتحقيق:  ،تاريخال ،خليفة بن خياط بن خليفة .23

 ه(.1327 ،القلم، مؤسسة الرسالة
تاريخ العرب  ،ناطق صالح مصلوب .د ؛عبد الواحد ذنون طه .د ؛خليل إبراهيم السامرائي .د .24

 (.م2222، 1ط، يد المتحدةدار الكتاب الجد، )بيروت: 1ط ،وحضارتهم في األندلس
د. : تحقيق ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ،خليل بن عبد الله بن أحمدالخليلي،  .25

 ه(.1422، مكتبة الرشد، )الرياض: 1ط ،محمد سعيد عمر إدريس
صالح : تحقيق ،التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمةابن أبي خيثمة، أبو بكر،  .21

 (.م2221ه / 1427 ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر)القاهرة: ، 1ط، بن فتحي هالل
 ،محمد فؤاد منصور: تحقيق ،فهرسة ابن خير اإلشبيلي، محمد بن خير بن عمر ابن خير، .27

 (.م1228 / ه1412 ،دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط
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الرحيم  : د. عبدتحقيق ،الضعفاء الضعفاء والمتروكون ،علي بن عمر بن أحمدالدارقطني،  .28
ه 1423، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة د.ط، )المدينة المنورة: محمد القشقري،

 ه(.1424/ 
 ،(رواية الكرجي عنه)سؤاالت البرقاني للدارقطني ، علي بن عمر بن أحمدالدارقطني،  .22

 (.ه1424 ،كتب خانه جميلي)الهور:  ، 1ط، عبد الرحيم محمد أحمد القشقري: تحقيق
د. : تحقيق ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني، علي بن عمر بن أحمددارقطني، ال .122

 م(.1284/  ه1424 ،مكتبة المعارف)الرياض:  ،1ط ،موفق بن عبد الله بن عبد القادر
 ،للدارقطني سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي، علي بن عمر بن أحمدالدارقطني،  .121

 / ه1424  ،مكتبة المعارف، )الرياض: 1ط، درالقا موفق بن عبد الله بن عبد: تحقيق
1284.) 

 1جـ:  تحقيق: ،العلل الواردة في األحاديث النبوية ،علي بن عمر بن أحمدالدارقطني،  .122
 /ه 1425 ،دار طيبة، )الرياض: 1ط، محفوظ الرحمن زين الله السلفي 11 -

 .(م1285
بعدهم ممن صحت روايته  ذكر أسماء التابعين ومن ،علي بن عمر بن أحمدالدارقطني،  .123

، 1ط، بوران الضناوي / كمال يوسف الحوت: تحقيق ،عن الثقات عند البخاري ومسلم
 (.م1285 /ه 1421 ،مؤسسة الكتب الثقافية)بيروت: 

موفق بن عبد الله بن : تحقيق ،المؤت ل ف والمخت ل ف ،علي بن عمر بن أحمدالدارقطني،  .124
 (.م1281 /ه 1421 ،اإلسالميدار الغرب  ، )بيروت:1ط ،عبد القادر

حسن عبد المنعم  / رنؤوطشعيب األ: تحقيق ،السنن، علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، .125
 /ه 1424، مؤسسة الرسالة، )بيروت: 1ط، أحمد برهوم / عبد اللطيف حرز الله / شلبي

 (.م2224
من فريق : تحقيق ،سؤاالت السلمي للدارقطني، علي بن عمر بن أحمدالدارقطني،  .121

، خالد بن عبد الرحمن الجريسيد.  / سعد بن عبد الله الحميد .د :الباحثين بإشراف وعناية
 (.ه1427 )د.م، د.ن، ،1ط
نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على ، عثمان بن سعيد بن خالدالدارمي،  .127
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رشيد بن : تحقيق ،المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد
 (.م1228 /ه 1418 )د.م: د.ن، ،1ط، حسن األلمعي

سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود  ،سليمان بن األشعث بن إسحاقأبو داود،  .128
، )المدينة 1ط، محمد علي قاسم العمري: تحقيق ،السجستاني في الجرح والتعديل

 (.م1283 / ه1423، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالميةالمنورة: 
محمد محيي الدين عبد : تحقيق ،السنن، سليمان بن األشعث بن إسحاقود، أبو دا .122

 ، د.ت(.المكتبة العصريةد.ط، )بيروت: ، الحميد
دار الكتب  د.ط، )بيروت: ،طبقات المفسرين، محمد بن علي بن أحمد الداوودي، .112

 .، دت(العلمية
، 1ط ،ر بعلبكيرمزي مني: تحقيق ،جمهرة اللغةابن دريد، محمد بن الحسن بن دريد،  .111

 (.م1287، دار العلم للماليين)بيروت: 
أبو قتيبة نظر محمد : تحقيق ،الكنى واألسماء ،محمد بن أحمد بن حمادالدوالبي،  .112

 (.م2222 /ه 1421 ،دار ابن حزم، )بيروت: 1ط، الفاريابي
علي : تحقيق ،ميزان االعتدال في نقد الرجالالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  .113

 (.م1213 /ه 1382، دار المعرفة للطباعة والنشر ، )بيروت:1ط ،لبجاويمحمد ا
د. همام : تحقيق ،المعين في طبقات المحدثينالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  .114

 ه(.1424 ،دار الفرقان، )األردن: 1ط، عبد الرحيم سعيد
المحققين مجموعة من : تحقيق ،سير أعالم النبالء ،محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي،  .115

 (.م1285ه / 1425، مؤسسة الرسالة ، )بيروت:3ط ،بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط
: تحقيق ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي،  .111

ه 1421 ،مكتبة المنار، )الزرقاء: 1ط، محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني
 (.م1281 /

محمد صالح : تحقيق ،المقتنى في سرد الكنىأحمد بن عثمان، الذهبي، محمد بن  .117
، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية :المدينة المنورة، )1ط ،عبد العزيز المراد

 (.ه1428
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)مطبوع  ،ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي،  .118
، 4ط ،عبد الفتاح أبو غدة: يقتحق، «(أربع رسائل في علوم الحديث» :ضمن كتاب

 (.م1222 / ه1412  ،دار البشائر )بيروت:
: اعتنى به ،الموقظة في علم مصطلح الحديثالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  .112

 (.ه1412، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، )حلب: 2ط، عبد الفتاح أبو ُغّدة
 ،ه رواية في الكتب الستةالكاشف في معرفة من لالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  .122

، مؤسسة علوم القرآن -دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، )جدة: 1، طمحمد عوامةتحقيق: 
 (.م1222 /هـ 1413

 ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  .121
 (.م1227 / ه1417، دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط

، دار الكتب العلمية، )بيروت: 1ط ،تذكرة الحفاظن أحمد بن عثمان، الذهبي، محمد ب .122
 (.م1228ه/ 1412

 ،تاريخ اإلسالم و و فيات المشاهير و األعالمالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  .123
 (.م2223 ،دار الغرب اإلسالمي، )بيروت: 1ط، د. بشار عّواد معروف: تحقيق

 ،ب تهذيب الكمال في أسماء الرجالتذهيالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  .124
الفاروق الحديثة للطباعة د.ط، )القاهرة:  ،ومجدي السيد أمين، غنيم عباس غنيم: تحقيق
 .(م2224 / ه1425 ،والنشر

، د. نور الدين عتر: تحقيق ،المغني في الضعفاءالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  .125
 د.ط، )د.م: د.ن، د.ت(.

محمد السعيد بن : تحقيق ،العبر في خبر من غبربن عثمان، الذهبي، محمد بن أحمد  .121
 ة، د.ت(.دار الكتب العلميد.ط، )بيروت: ، بسيوني زغلول

د. همام عبد : تحقيق، شرح علل الترمذي، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ابن رجب، .127
 (.م1287 /ه 1427 ،الزرقاء ،مكتبة المنار، )األردن: 1ط، الرحيم سعيد

د. : تحقيق ،تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ،محمد بن عبد الله بن أحمدعي، ابن زبر الرب .128
 ه(.1412، دار العاصمة، )الرياض: 1ط، عبد الله أحمد سليمان الحمد
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 ،بلغة األريب في مصطلح آثار الحبيب ،محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاقالزَّبيدي،  .122
 (.ه1428، عات اإلسالميةمكتب المطبو ، )حلب: 2ط ،عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق

 رواية) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ،عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اللهأبو زرعة الدمشقي،  .132
، د.ط، )دمشق: مجمع شكر الله نعمة الله القوجاني: تحقيق ،(أبي الميمون بن راشد

 اللغة العربية، د.ت(.
رعة الرازي وجهوده في السنة أبو ز  ،عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة الرازي، .131

عمادة البحث المدينة المنورة: ، د.ط، )سعدي بن مهدي الهاشميتأليف:  ،النبوية
 (.م1282/  ه1422، المدينة النبويةب العلمي بالجامعة اإلسالمية

د. : تحقيق ،النكت على مقدمة ابن الصالح ،محمد بن عبد الله بن بهادرالزركشي،  .132
 (.م1228 /ه 1412 ،أضواء السلف ، )الرياض:1ط ،بال فريجزين العابدين بن محمد 

، )المدينة 1ط ،نظم حكم األمويين ورسومهم في األندلس ،سالم بن عبد الله الخلف .133
 (.م2223 / ه1424، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالميةالمنورة: 

ضع الكشف الحثيث عمن رمي بو ، إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي، .134
  ،عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ، )بيروت:1ط ،صبحي السامرائيتحقيق: ، الحديث
 م(.1287 / ه1427

 ،االغتبا  بمن رمي من الرواة باالختال ، إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي، .135
 (.م1288، دار الحديث، )القاهرة: 1ط، عالء الدين علي رضا: تحقيق

د. : تحقيق ،طبقات الشافعية الكبرى ،ب بن تقي الدين السبكيعبد الوهاالسبكي،  .131
هجر للطباعة ، )الجيزة: 2ط، د. عبد الفتاح محمد الحلو / محمود محمد الطناحي

 (.ه1413، والنشر والتوزيع
د. : تحقيق، جمال القراء وكمال اإلقراء ،علي بن محمد بن عبد الصمدالسخاوي،  .137

 /ه 1418، دار المأمون للتراث، )دمشق: 1ط ،د. محسن خرابة / مروان العطيَّة
 .م(1227

)مطبوع ضمن  ،مون في الرجالالمتكلّ  ، محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، .138
 ، )بيروت:4ط ،عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق، «(أربع رسائل في علوم الحديث»مجموعة 
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 (.م1222 /ه 1412 ،دار البشائر
 ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ،ن محمدمحمد بن عبد الرحمن بالسخاوي،  .132

 (.م1223/  ه1414، ةالكتب العلمي ، )بيروت: دار1ط
 ،الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، .142

 (.م2221، مكتبة أوالد الشيخ للتراث ، )القاهرة:1ط ،عبد المنعم إبراهيم: تحقيق
لفية الحديث أفتح المغيث بشرح  ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، .141

 (.م2223ه / 1424 ،مكتبة السنة ، )مصر:1ط ،علي حسين علي: تحقيق ،للعراقي
 د.ط، )د. ،الحياة العلمية في عصر الخالفة في األندلس ،سعد عبد الله صالح البشري .142

 م.1282 / ه1422
 ،محمد عبد القادر عطا: تحقيق ،ات الكبرىالطبق، محمد بن سعد بن منيع ابن سعد، .143

 (.م1222 /ه 1412 ،دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط
رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللهالسعدي،  .144

دار ابن حزم للطباعة ، )بيروت: 1، طنادر بن سعيد آل مبارك التعمريتحقيق:  ،المهمة
 (.م1227 /هـ  1418 ، والنشر والتوزيع

عبد الرحمن بن يحيى تحقيق:  ،األنساب ،عبد الكريم بن محمد بن منصورالسمعاني،  .145
 (.م1212ه / 1382 ،مجلس دائرة المعارف العثمانية، )حيدر آباد: 1، طالمعلمي

ماكس تحقيق:  ،أدب االمالء واالستمالء ر،عبد الكريم بن محمد بن منصو السمعاني،  .141
 م(.1281 / ه1421، دار الكتب العلميةيروت: ، )ب1ط، فايسفايلر

تحقيق:   ،عمل اليوم والليلةأحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الدِّيـْنَـَوريُّ، ابن السني،  .147
 ، د.ت(.دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن كوثر البرني، د.ط، )جدة:

عبد الحميد : تحقيق ،ط األعظمالمحكم والمحي، علي بن إسماعيل بن سيده ابن سيده، .148
 (.م2222 /ه 1421 ،دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط ،هنداوي

تحقيق:  ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  .142
 (.م1217 /ه 1387، دار إحياء الكتب العربية، )مصر: 1ط ،محمد أبو الفضل إبراهيم

 ،دار الكتب العلمية، )بيروت: 1ط ،طبقات الحفاظن أبي بكر، السيوطي، عبد الرحمن ب .152
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 ه(.1423
، (المصنوعة ئذيل اآلل)الزيادات على الموضوعات، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  .151

 /ه 1431، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، )الرياض: 1، طرامز خالد حاج حسنتحقيق: 
 (.م2212

 ،المصنوعة في األحاديث الموضوعة ئالآللبكر، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي  .152
 /ه 1417  ،دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط ،صالح بن محمد بن عويضة: تحقيق
 (.م1221

 تحقيق: ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي،  .153
 .ت(، د.المكتبة العصريةد.ط، )لبنان:  ،محمد أبو الفضل إبراهيم

: تحقيق ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواويالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  .154
 ، د.ت(.دار طيبة، د.ط، )الرياض: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

د.ط، )بيروت:  ،اللباب في تحرير األنساب لبُّ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  .155
 ، د.ت(.دار صادر

 ،صبحي السامرائي: تحقيق ،تاريخ أسماء الثقات ،ن عثمانعمر بن أحمد بابن شاهين،  .151
 (.1424، الدار السلفية، )الكويت: 1ط

عبد  تحقيق: ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ،عمر بن أحمد بن عثمانابن شاهين،  .157
 (.م1282ه/1422)د.م، د.ن،  ،1، طالرحيم محمد أحمد القشقري

 ،د المجموعة في األحاديث الموضوعةالفوائ، محمد بن علي بن محمدالشوكاني،  .158
 د.ت(.، دار الكتب العلمية ، د.ط، )بيروت:عبد الرحمن بن يحي المعلمي: تحقيق

: تحقيق ،المصنف في األحاديث واآلثار، عبد الله بن محمد بن إبراهيمابن أبي شيبة،  .152
 ه(.1422 ،مكتبة الرشد، )الرياض: 1ط، كمال يوسف الحوت

طبقات المحدثين بأصبهان  ،عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ األصبهاني، .112
مؤسسة ، )بيروت: 2ط، عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي: تحقيق ،والواردين عليها

 م(.1222 / ه1412 ،الرسالة
تركي / أحمد األرناؤوط : تحقيق ،الوافي بالوفيات، خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، .111
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 (.م2222 / ه1422 ،إحياء التراثدار د.ط، )بيروت: ، مصطفى
 ،(مقدمة ابن الصالح) معرفة أنواع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن ابن الصالح، .112

 (.م1281 /ه 1421 ،دار الفكر د.ط، )بيروت: ،نور الدين عتر: تحقيق
 ،توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظارالصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صالح،  .113

 / ه1417دار الكتب العلمية، ، )بيروت: 1ط ،محمد بن عويضة صالح بن: تحقيق
 (.م1227

إسبال المطر على قصب السكر )نظم نخبة  ،محمد بن إسماعيل بن صالحالصنعاني،  .114
، )بيروت: 1ط ،عبد الحميد بن صالح بن قاسم: تحقيق ،الفكر في مصطلح أهل األثر(

 (.م2221ه / 1427، دار ابن حزم
: تحقيق ،توجيه النظر إلى أصول األثر ،محمد صالح( ابن أحمدطاهر بن صالح )أو  .115

 (.م1225 /ه 1411، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، )حلب: 1ط، عبد الفتاح أبو غدة
حمدي بن : تحقيق ،األحاديث الطوال ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيرالطبراني،  .111

 م(.1283 / ه1424، مكتبة الزهراء، )الموصل: 2ط ،المجيد السلفي عبد
محمد شكور محمود : تحقيق، المعجم الصغير، سليمان بن أحمد بن أيوبالطبراني،  .117

 / ه1425 ،المكتب اإلسالمي، دار عمار ، )بيروت، عمان:1ط ،الحاج أمرير
 م(.1285

المجيد  حمدي بن عبد: تحقيق ،مسند الشاميين ،سليمان بن أحمد بن أيوبالطبراني،  .118
 م(.1284 / ه1425 ،سسة الرسالةمؤ ، )بيروت: 1ط، السلفي

مكارم »)مطبوع مع  مكارم األخالق للطبرانيالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب،  .112
دار  ، )بيروت:1ط ،أحمد شمس الدين :، كتب هوامشه«(األخالق البن أبي الدنيا

 (.م1282 /ه 1422، الكتب العلمية
، 1ط ،مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، الدعاءالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب،  .172

 ه(.1413 ،دار الكتب العلمية)بيروت: 
حمدي بن عبد المجيد تحقيق:  ،المعجم الكبير الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، .171

 .م( 1224 /هـ  1415، مكتبة ابن تيمية، )القاهرة: 2، طالسلفي



 

382 

 

بن عوض الله بن  : طارقتحقيق ،المعجم األوسط الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، .172
 ، د.ت(.دار الحرمين، د.ط، )القاهرة: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،محمد

عن  تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبرانيأبو سعيد الطبراني، هاشم بن مرثد الطبراني،  .173
 ه(.1412، د.ط، )د.م، د.ن، نظر محمد الفاريابيتحقيق:  ،أبي زكريا يحيى بن معين

: تحقيق، طبقات الصوفية ،محمد بن الحسين بن محمد ،رحمن السلميأبو عبد ال .174
 (.م1228 / ه1412 ،دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط ،مصطفى عبد القادر عطا

 ،مكتبة العبيكان، )الرياض: 1ط ،ضوابط الجرح والتعديل ،عبد العزيز العبد اللطيف .175
 (.ه1421

م بن أصبغ في كتاب التمهيد البن أحاديث العبادات لقاسعبد الله بن محمد مدني،  .171
 .(هـ1421د.ط، )المدينة المنورة: الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،  ،عبد البر

مؤسسة الريان للطباعة ، )بيروت: 1ط ،تحرير علوم الحديث ،عبد الله بن يوسف الجديع .177
 (.م2223ه / 1424، والنشر والتوزيع

التمهيد لما في الموطأ من المعاني حمد، ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن م .178
د.ط،  ،محمد عبد الكبير البكري / مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق ،واألسانيد
 (.ه1387، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية)المغرب: 

أبو : تحقيق ،جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد،  .172
 /ه 1414 ،دار ابن الجوزي: المملكة العربية السعودية، )1ط، األشبال الزهيري

 (.م1224
/  سالم محمد عطا: تحقيق ،االستذكار ،يوسف بن عبد الله بن محمدابن عبد البر،  .182

 م(.2222 ه /1421، دار الكتب العلمية، )بيروت: 1ط، محمد علي معوض
ل الثالثة األئمة الفقهاء االنتقاء في فضائ ،يوسف بن عبد الله بن محمدابن عبد البر،  .181

 ، د.ت(.دار الكتب العلميةد.ط، )بيروت:  ،مالك والشافعي وأبي حنيفة 
دار الكتب  ، )بيروت:1ط ،العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن عبد ربه، .182

 (.ه1424، العلمية
ومن  معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ،أحمد بن عبد الله بن صالحالعجلي،  .183
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، 1ط ،عبد العليم عبد العظيم البستوي: تحقيق ،الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
 م(.1285 / ه1425 ،مكتبة الدار )المدينة المنورة:

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل  ،عبد الله بن عدي بن عبد اللهابن عدي،  .184
، 1ط، ريد. عامر حسن صب: تحقيق ،البخاري من مشايخه )في جامعه الصحيح(

 ه(.1414، دار البشائر اإلسالمية)بيروت: 
عادل : تحقيق ،الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي بن عبد اللهابن عدي،  .185

الكتب  ، )بيروت:1ط ،عبد الفتاح أبو سنة / علي محمد معوض/  أحمد عبد الموجود
 (.م1227/  ه1418 ،العلمية

د. سهيل تحقيق:  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،عمر بن أحمد بن هبة اللهابن العديم،  .181
 ، د.ت(.دار الفكرد.ط، )بيروت:  ،زكار

 ،البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب المراكشي، محمد بن محمدابن عذاري،  .187
 (.م1283، دار الثقافة، )بيروت: 3ط ،إِّ. ليفي بروفنسال / ج. س. كوالن: تحقيق

تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة  ،علي بن محمد بن عليابن عراق،  .188
، 1ط، عبد الله محمد الصديق الغماري / عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق ،الموضوعة
 (.ه1322، دار الكتب العلمية)بيروت: 

التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن العراقي، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن،  .182
محمد عبد )المدينة المنورة:  ،1، طمحمد عثمانعبد الرحمن : تحقيق ،الصالح

 (.م1212/  ه1382، صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ،المحسن الكتبي
علي : تحقيق ،ذيل ميزان االعتدال، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنالعراقي،  .122

ه 1411 ،دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط ،الموجود محمد معوض / عادل أحمد عبد
 (.م1225 /

 ،ألفية العراقي()شرح التبصرة والتذكرة العراقي، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن،  .121
، دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط ،ماهر ياسين فحل /عبد اللطيف الهميم : تحقيق
 (.م2222 /ه 1423

التبصرة : ة بألفية العراقي المسما ،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنالعراقي،  .122
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مكتبة دار ، )الرياض: 2ط ،العربي الدائز الفرياطيتحقيق:  ،والتذكرة في علوم الحديث
 (.ه1428، المنهاج للنشر والتوزيع

 ،عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي ،الله اإلشبيلي محمد بن عبدابن العربي،  .123
 .(م1225 /ه 1415، دار إحياء التراث العربي ، )بيروت:1ط

المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ  ،علي بن الحسن بن هبة اللهساكر، ابن ع .124
 (.ه1421، دمشق، دار الفكرد.ط، )دمشق: ، سكينة الشهابي: تحقيق، األئمة النبل

عمرو بن غرامة  تحقيق: ،تاريخ دمشق ،علي بن الحسن بن هبة اللهابن عساكر،  .125
 (.م1225ه / 1415، والتوزيع دار الفكر للطباعة والنشرد.ط، )بيروت: ، العمروي

 ،عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق ،الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، .121
 (.م1284 /ه 1424 ،دار المكتبة العلمية ، )بيروت:1ط

د. رفعت فوزي عبد : تحقيق ،المختلطين، خليل بن كيكلدي بن عبد الله العالئي، .127
 /ه 1417 ،مكتبة الخانجي، )القاهرة: 1ط ،علي عبد الباسط مزيد / المطلب
 (.م1221

 (.ه1424: د.ن، بيروت، )1ط ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،علي بن يوسف القفطي .128
، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد بن محمدابن العماد،  .122

، ار ابن كثيرد ، )دمشق:1ط ،عبد القادر األرناؤوط: تخريج، محمود األرناؤوط تحقيق:
 (.م1281 /ه 1421

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في ، عثمان بن سعيد بن عثمانأبو عمرو الداني،  .222
دار  ، )الكويت:1ط ،دغش بن شبيب العجمي: تحقيق ،االعتقادات وأصول الديانات

 (.م2222 /ه 1421 ،اإلمام أحمد
أيمن بن عارف : تحقيق ،عوانةمستخرج أبي  ،يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمأبو عوانة،  .221

 .(م1228 / ه1412 ،دار المعرفة، )بيروت: 1ط، الدمشقي
 ،مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار، محمود بن أحمد بن موسىالعيني،  .222

 (.م2221 /ه 1427، دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط ،محمد حسن محمد: تحقيق
، 1، طسيد كسروي حسنتحقيق:  ،ديوان اإلسالم ابن الغزي، محمد بن عبد الرحمن، .223
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 (.م 1222 /هـ  1411دار الكتب العلمية، )بيروت: 
خبار مكة في قديم الدهر أ، محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهيالفاكهي،  .224

 ه(.1414، )بيروت: دار خضر، 2تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش، ط، وحديثه
حماد بن : تحقيق ،تحريم نكاح المتعةيم بن نصر النابلسي، أبو الفتح، نصر بن إبراه .225

 ، د.ت(.دار طيبة للنشر والتوزيع، )الرياض: 2ط ،محمد األنصاري
، )مصر: 1، طتذكرة الموضوعات، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الَفتَّنِّيالَفتَّني،  .221

 (.ه1343، إدارة الطباعة المنيرية
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ، ن محمدإبراهيم بن علي ب ابن فرحون، .227

دار التراث للطبع  د.ط، )القاهرة: ،د. محمد األحمدي أبو النور: تحقيق، المذهب
 د.ت(.، والنشر

السيد عزت : تحقيق ،تاريخ علماء األندلس، عبد الله بن محمد بن يوسف ابن الفرضي، .228
 (.م1288ه / 1428 ،مكتبة الخانجي، )القاهرة: 2ط، العطار الحسيني

 ،أكرم ضياء العمري: تحقيق ،المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي، .222
 (.م1281 / ه1421، مؤسسة الرسالة ، )بيروت:2ط

مكتب تحقيق التراث في : تحقيق ،القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، .212
مؤسسة الرسالة للطباعة )بيروت: ، 8ط، محمد نعيم العرقُسوسي: بإشراف، مؤسسة الرسالة
 (.م2225 /ه 1421، والنشر والتوزيع

 ،الترغيب والترهيب ،إسماعيل بن محمد بن الفضلقوام السنة،  األصبهاني أبو القاسم .211
 (.م1223 /هـ 1414، )القاهرة: دار الحديث، 1ط، أيمن بن صالح بن شعبان تحقيق:

سير السلف ، بن محمد بن الفضلإسماعيل  ،قوام السنة أبو القاسم األصبهاني .212
دار الراية للنشر د.ط، )الرياض: ، د. كرم بن حلمي بن فرحات: تحقيق ،الصالحين

 ، د.ت(.والتوزيع
محمد عبد تحقيق:  ،تاريخ جرجان، حمزة بن يوسف بن إبراهيمأبو القاسم الجرجاني،  .213

 (.م1287 /هـ  1427، الم الكتب، )بيروت: ع4، طالمعيد خان
منهج اإلمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل، وجمع سعد، قاسم علي  .214
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، )دبي: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، 1ط ،أقواله في الرجال
 .م(2222ه / 1422

د. الحافظ : تحقيق ،طبقات الشافعية ،أبو بكر بن أحمد بن محمدابن قاضي شهبة،  .215
 (.ه1427 ،الم الكتبع ، )بيروت:1ط ،عبد العليم خان

 ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك ،القاضي عياض بن موسى اليحصبيالقاضي عياض،  .211
سعيد أحمد  /محمد بن شريفة /عبد القادر الصحراوي /ابن تاويت الطنجي: تحقيق
م / 1272/  1211م /  1215، مطبعة فضالة المحمدية، )المغرب: 1ط ،أعراب

 (.م1283/  1281
تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب  ،محمد بن سعيد بن عبد الرحمنو علي القشيري، أب .217

دار ، )بيروت: 1ط ،إبراهيم صالح: تحقيق، والتابعين والفقهاء والمحدثين رسول الله 
 (.م1228ه / 1412 ،البشائر

 ،بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ،علي بن محمد بن عبد الملكابن القطان،  .218
 (.م1227 / ه1418، دار طيبة، )الرياض: 1ط ،لحسين آيت سعيدد. ا: تحقيق

محمد خير رمضان : تحقيق ،تاج التراجم، قاسم بن ُقطُلوبغا السودوني ابن ُقْطُلوبغا، .212
 (.م1222ه /1413، دار القلم، )دمشق: 1، طيوسف

 ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستةابن ُقطُلوبغا، قاسم بن قطلوبغا السودوني،  .222
مركز النعمان للبحوث ، )صنعاء: 1ط ،شادي بن محمد بن سالم آل نعمان قيق:تح

 (.م2211 /ه 1432، والدراسات اإلسالمية
 ،المؤتلف والمختلف البن القيسرانيالمقدسي،  محمد بن طاهر بن علي ابن القيسراني، .221

 ه(.1411 ،دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط ،كمال يوسف الحوت: تحقيق
تذكرة الحفاظ )أطراف أحاديث كتاب راني، محمد بن طاهر بن علي، ابن القيس .222

دار ، )الرياض: 2ط ،حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق ،المجروحين البن حبان(
 (.م1224ه / 1415، الصميعي للنشر والتوزيع

د. عبد الرحمن : تحقيق ،ذخيرة الحفاظ ،محمد بن طاهر بن عليابن القيسراني،  .223
 (.م1221/ ه 1411 ،دار السلف)الرياض: ، 1ط، الفريوائي
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أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول الله  ،محمد بن طاهر بن عليابن القيسراني،  .224
 1ط ،محمود محمد محمود حسن نصار / السيد يوسفتحقيق:  ،لإلمام الدارقطني ،

 (.م1228ه / 1412، دار الكتب العلمية)بيروت: 
، 1ط ،علي شيريتحقيق:  ،البداية والنهاية ،كثير  إسماعيل بن عمر بنابن كثير،  .225

 (.م1288ه / 1428، دار إحياء التراث العربي)بيروت: 
 / د أحمد عمر هاشم: تحقيق ،طبقات الشافعيين ،إسماعيل بن عمر بن كثيرابن كثير،  .221

 /ه 1413، مكتبة الثقافة الدينية د.ط، )القاهرة: ،محمد زينهم محمد عزب .د
 (.م1223

أحمد محمد : تحقيق ،اختصار علوم الحديث ،إسماعيل بن عمر بن كثيرثير، ابن ك .227
 ، د.ت(.دار الكتب العلمية، )بيروت: 2ط ،شاكر

الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة ، أحمد بن محمد بن الحسين الكالباذي، .228
 ه(.1427 ،دار المعرفة ، )بيروت:1ط ،عبد الله الليثي: تحقيق ،والسداد

نزهة األلباء في طبقات  ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله، ين األنباريكمال الد .222
 (.م1285 /ه 1425، مكتبة المنار ، )األردن:3ط ،إبراهيم السامرائي: تحقيق ،األدباء

الرواة  اختلط من الكواكب النيرات في معرفة من، بركات بن أحمد بن محمد ابن كيال، .232
 (.م1281 ،دار المأمون، )بيروت: 1ط، النبي عبد القيوم عبد ربّ : تحقيق ،الثقات

: تحقيق ،الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، محمد عبد الحي بن محمداللكنوي،  .231
 (.ه1427 ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ، )حلب:3ط ،عبد الفتاح أبو غدة

ب، جزء المؤمل بن إهامؤمل بن إهاب بن عبد العزيز بن قـُْفل الربعي الكوفي الرملي،  .232
 هـ(.1413، )بريدة: دار البخاري، 1تحقيق: عماد بن فرة، ط

تهذيب مستمر األوهام على ذوي المعرفة وأولي ابن ماكوال، علي بن هبة الله بن جعفر،  .233
 ه(.1412 ،دار الكتب العلمية، )بيروت: 1ط، سيد كسروي حسن: تحقيق، األفهام

رفع االرتياب عن المؤتلف اإلكمال في  ،علي بن هبة الله بن جعفرابن ماكوال،  .234
 ه1411، دار الكتب العلمية)بيروت:  ،1ط ،والمختلف في األسماء والكنى واألنساب

 (.م1222 /
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 مسند اإلمام عبد الله بن المبار، ،عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليابن المبارك،  .235
 .(هـ1427، مكتبة المعارف، )الرياض: 1، طصبحي البدري السامرائيتحقيق: 

الزهد ، نعيم بن حماد بن معاوية المروزيو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، ابن المبارك،  .231
 ، د.ت(.بيروت :الكتب العلمية، د.ط، )بيروت: حبيب الرحمن األعظمي تحقيق: والرقائق،

م فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو بحر الدَّ  ،يوسف بن حسن بن أحمدابن المبرد،  .237
، دار الكتب العلمية، )بيروت: 1ط ،روحية عبد الرحمن السويفي .د قيق:تح ،ذم

 (.م1222ه / 1413
إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد ة، مجمع اللغة العربية بالقاهر  .238

 ، د.ت(.دار الدعوة د.ط، )د.م: ،المعجم الوسيط ،النجار
حمدي بن عبد المجيد : تحقيق ،هابمسند الشالقضاعي، محمد بن سالمة بن جعفر  .232

 م(.1281 / ه1427 ،مؤسسة الرسالة، )بيروت: 2ط، السلفي
منهج الحافظ ابن عبد البر في الجرح والتعديل من خالل كتابه محمد عبد رب النبي،  .242

 م(.2222، دار ابن حزمبيروت: ، )1ط ،التمهيد
من كتاب الروض  صفة جزيرة األندلس منتخبة ،محمد بن عبد الله بن عبد المنعم .241

 (.م1288 /ه 1428، دار الجيل، )بيروت: 2ط ،إ. الفي بروفنصال: عناية ،المعطار
، مكتبة الخانجي د.ط، )القاهرة:، دولة اإلسالم في األندلس ،محمد عبد الله عنان .242

 (.م1222 /ه 1411، / الثانية4، 3ج، م1227 /ه 1417، / الرابعة5، 2، 1ج
د. عبد الرحمن عبد تحقيق:  ،تعظيم قدر الصالة، ْرَوزِّيمحمد بن نصر بن الحجاج المَ  .243

 ه(.1421 ،مكتبة الدار، )المدينة المنورة: 1، طالجبار الفريوائي
محمد بن  تحقيق: ،السلوك في طبقات العلماء والملوك ،محمد بن يوسف بن يعقوب .244

 (.م1225 ،مكتبة اإلرشاد)صنعاء: ، 2ط ،علي بن الحسين األكوع الحوالي
الجواهر المضية في طبقات  ،عبد القادر بن محمد بن نصر اللهالدين الحنفي، محي  .245

 ، د.ت(.مير محمد كتب خانهد.ط، )كراتشي:  ،الحنفية
: تحقيق ،تسمية من روي عنه من أوالد العشرةابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر،  .241

 م(.1282 / ه 1422، دار القلم، )الكويت: 1ط ،د. علي محمد جماز
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: تحقيق، تهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف،  .247
 ه(.1422، مؤسسة الرسالة، )بيروت: 1ط، د. بشار عواد معروف

: تحقيق ،تحفة األشراف بمعرفة األطرافالمزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف،  .248
 / ه1423، ر القّيمةوالدا، المكتب اإلسالمي، )بيروت: 2ط ،عبد الصمد شرف الدين

 (.م1283
سامي بن سيد خماس : تحقيق ،تاريخ إربل ،المبارك بن أحمد بن المباركابن المستوفي،  .242

 (.م1282، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة واإلعالمد.ط، )العراق:  ،الصقار
عبد الرحيم محمد أحمد : تحقيق ،الكنى واألسماء ،النيسابوري بن الحجاج ، مسلممسلم .252

 / ه1424، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ، )المدينة المنورة:1ط ،القشقري
 (.م1284

، د.ط، محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق: مسلم،صحيح  ،النيسابوريمسلم بن الحجاج  .251
 ، د.ت(.دار إحياء التراث العربي)بيروت: 

، الكوثري من األباطيلالتنكيل بما في تأنيب  ،عبد الرحمن بن يحيى بن عليالمعلمي،  .252
ه 1421، المكتب اإلسالمي، )بيروت: 2ط ،عبد الرزاق حمزة / زهير الشاويش: تحقيق

 (.م1281 /
د. أحمد : تحقيق ،تاريخ ابن معين )رواية الدوري( ،يحيى بن معين بن عونابن معين،  .253

 ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، )مكة المكرمة: 1ط ،محمد نور سيف
 (.1272 / ه1322

 ،(بن محرزارواية ) معين معرفة الرجال عن يحيى بنابن معين، يحيى بن معين بن عون،  .254
 / ه1425 ،مجمع اللغة العربية ، )دمشق:1ط ،محمد كامل القصار األول: الجزء تحقيق
 (.م1285

 ،سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، يحيى بن معين بن عونابن معين،  .255
 / ه1428  ،مكتبة الدار ، )المدينة المنورة:1ط ،أحمد محمد نور سيف: قيقتح

 (.م1288
د.  تحقيق: ،تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي( ،يحيى بن معين بن عونابن معين،  .251
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 ، د.ت(.دار المأمون للتراثد.ط، )دمشق: ، أحمد محمد نور سيف
عادل : تحقيق ،كمال في أسماء الرجالإكمال تهذيب ال، مغلطاي بن قليج بن عبد الله .257

 ه1422، الفاروق الحديثة للطباعة والنشرالقاهرة: ) ،1ط ،أسامة بن إبراهيم /بن محمد 
 .م(2221 /

المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام  ،إبراهيم بن محمد بن عبد اللهابن مفلح،  .258
، مكتبة الرشد اض:، )الري1ط ،عبد الرحمن بن سليمان العثيمين .د تحقيق: ،أحمد

 (.م1222 /ه 1412
تراجم رجال الدارقطني في سننه الذين لم يترجم لهم في  مقبل بن هادي بن مقبل، .252

 (.م1222 / ه1422، دار اآلثار، )صنعاء: 1ط ،التقريب وال في رجال الحاكم
أيمن بن : تحقيق ،مختصر الكامل في الضعفاء، أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، .212

 (.م1224 /ه 1415 ،مكتبة السنة، )القاهرة: 1ط، ف الدمشقيعار 
عبد الله بن : تحقيق ،المقنع في علوم الحديث، عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن، .211

 (.ه1413 ،دار فواز للنشر، )السعودية: 1، طيوسف الجديع
، 2ط ،نور الدين شريبه: تحقيق ،طبقات األولياء ،عمر بن علي بن أحمدابن الملقن،  .212

 (.م1224 /ه 1415، مكتبة الخانجي )القاهرة:
اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن ، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي، .213

 .(م1222 ،مكتبة الرشد، )الرياض: 1ط، المرتضي الزين أحمد: تحقيق ،حجر
 ،ثيعبد الله اللي: تحقيق ،رجال صحيح مسلم، أحمد بن علي بن محمدابن منجويه،  .214

 ه(.1427 ،دار المعرفة ، )بيروت:1ط
أبو : تحقيق ،فتح الباب في الكنى واأللقاب ،محمد بن إسحاق بن محمدابن منده،  .215

 (.م1221 /ه 1417 ،مكتبة الكوثر ، )الرياض:1ط ،قتيبة نظر محمد الفاريابي
األوسط في السنن واإلجماع  ،محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريابن المنذر،  .211

، )الرياض: دار طيبة، 1، طأبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف حقيق:ت ،واالختالف
 (.م1285 / ه1425

محمد عبد العظيم  يجواب الحافظ أب ،عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللهالمنذري،  .217
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د.ط، ، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق ،الجرح والتعديلي المنذري المصري عن أسئلة ف
 ، د.ت(.لمطبوعات اإلسالميةمكتب ا)حلب: 

، دار صادر ، )بيروت:3ط ،لسان العربي، محمد بن مكرم بن عل ابن منظور، .218
 (.ه1414

في علوم  المعارف دقائق اللطائف من ،محمد بن عمر بن أحمدأبو موسى المديني،  .212
 )بيروت: دار الكتب العلمية، ،1ط تحقيق: محمد علي سمك، ،الحفاظ األعارف

 م(.1222/  1422
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة ابن ناصر الدين، محمد بن عبد الله بن محمد،  .272

مؤسسة ، )بيروت: 1ط، محمد نعيم العرقسوسي: تحقيق ،وأنسابهم وألقابهم وكناهم
 (.م1223، الرسالة

 ،محمود إبراهيم زايد: تحقيق ،الضعفاء والمتروكون، أحمد بن شعيب بن عليالنسائي،  .271
 (.ه1321، ار الوعيد ، )حلب:1ط

عبد : تحقيق ،(السنن الصغرى) المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، .272
 م(.1281 / ه1421  ،مكتب المطبوعات اإلسالمية، )حلب: 2ط، الفتاح أبو غدة

، حسن عبد المنعم شلبي: تحقيق ،السنن الكبرى ،أحمد بن شعيب بن عليالنسائي،  .273
 (.م2221 /ه 1421، سالةمؤسسة الر  ، )بيروت:1ط

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي، أحمد بن شعيب بن علي،  .274
حاتم بن عارف : تحقيق ،علي النسائي وذكر المدلسين )وغير ذلك من الفوائد(

 (.ه1423، دار عالم الفوائد، )مكة المكرمة: 1ط، العوني
، جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس ،محمد بن فتوح بن عبد اللهابن أبي نصر،  .275

 ، د.ت(.الدار المصرية للتأليف والنشرد.ط، )القاهرة: 
 ،حلية األولياء وطبقات األصفياءاألصبهاني،  أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم، .271

 (.م1274 /ه 1324 ،السعادة د.ط، )مصر:
سيد كسروي تحقيق:  ،هانتاريخ أصب األصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمدأبو نعيم،  .277

 (.م1222ه/1412، دار الكتب العلمية، )بيروت: 1ط ،حسن
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 ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،محمد بن عبد الغني بن أبي بكرابن نقطة،  .278
 /ه 1428، دار الكتب العلمية، )بيروت: 1ط، كمال يوسف الحوت: تحقيق
 (.م1288

إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال  ،بكر محمد بن عبد الغني بن أبيابن نقطة،  .272
جامعة أم ، )مكة المكرمة: 1ط ،د. عبد القيوم عبد رب النبي: تحقيق ،البن ماكوال(

 ه(.1412، القرى
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول النووي، يحيى بن شرف،  .282

ه 1425، تاب العربيدار الك، )بيروت: 1ط، محمد عثمان الخشت: تحقيق، الحديث
 (.م1285 /

شركة العلماء بمساعدة إدارة : تحقيق ،تهذيب األسماء واللغات، يحيى بن شرفالنووي،  .281
 ، د.ت(.دار الكتب العلميةد.ط، )بيروت: ، الطباعة المنيرية

: تحقيق ،المعجم في مشتبه أسامي المحدثين ،الله بن عبد الله بن أحمد عبيد، الهروي .282
 ه(.1411،مكتبة الرشد، )الرياض: 1ط، يابينظر محمد الفار 

تحقيق: د.  ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ،علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، .283
 هـ1413، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، )المدينة المنورة: 1، طحسين أحمد صالح الباكري

 م(.1222 /
حبيب : تحقيق، ألستار عن زوائد البزاركشف ا، علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، .284

 (.م1272 /ه 1322، مؤسسة الرسالة ، )بيروت:1ط ،الرحمن األعظمي
عبد العزيز مصطفى  تحقيق وتعليق: ،أخبار القضاةوكيع، محمد بن خلف بن حيان،  .285

 (.م1247 / ه1311، المكتبة التجارية الكبرى، )مصر: 1ط، المراغي
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من ، ن عليعبد الله بن أسعد ب اليافعي، .281

، دار الكتب العلمية ، )بيروت:1ط ،خليل المنصور: وضع حواشيه ،حوادث الزمان
 (.م1227 /ه 1417

إرشاد األريب إلى معرفة )معجم األدباء  ،ياقوت بن عبد الله الروميياقوت الحموي،  .287
 /ه 1414، دار الغرب اإلسالمي ت:، )بيرو 1ط ،إحسان عباس: تحقيق، (األديب
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 (.م1223
، دار صادر، )بيروت: 2ط ،معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الروميياقوت الحموي،  .288

 (.م1225
محمد حامد : تحقيق ،طبقات الحنابلةابن أبي يعلى، محمد بن محمد بن الحسين،  .282

 (.، د.تدار المعرفة د.ط، )بيروت: ،الفقي
، )بيروت: 1ط ،تاريخ ابن يونس المصري، بن أحمد بن يونس عبد الرحمن ابن يونس، .222

 (.ه1421، دار الكتب العلمية
 

 جع شبكة اإلنترنت:امر 
أ. م. د. عدي جاسم حماد الجبوري، "اإلمام مسلمة بن قاسم األندلسي وجهوده في  .221

 م.2215ستعرض عام: ا www.aliraqia.edu.iq الجرح والتعديل" 

مسلمة بن القاسم وأقواله في الجرح والتعديل في كتاب تهذيب التهذيب محمود حامد جعفر، " .222
 م.5/2/2212استعرض بتاريخ:  https//scholar.google.com" البن حجر العسقالني

 https://www.ahlalhdeeth.comالعدل، "مسلمة بن القاسم اإلمام المفترى عليه"،  يحيى .223
 م.1/1/2222رض بتاريخ: استع

 

http://www.aliraqia.edu.iq/
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 فهرس الرواة المدروسين في البحث
 

 الصفحة مـل  ـع  ـالاْســُم 
 54 أبو شيبة العبسي موالهم، ،إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة

 282 إبراهيم بن إسحاق الصحاف األطروش 
 52 إبراهيم بن إسحاق الضبي الكوفي 
 331 إبراهيم بن الجنيد الرقي 
 51 بن الحسن بن الهيثم الخثعمي، أبو إسحاق المصيصي، المعروف بالمقسميإبراهيم  
 51 إبراهيم بن المستمر الُهذلي الُعُروقي الناجي أبو إسحاق العصفري البصري 
 52 ، أبو إسحاق األسدي الزبيرين حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعبإبراهيم ب 
 282 اء، أبو إسحاق البغدادي المكفوفالوشّ  عبد السالم بن محمد بن شاكرإبراهيم بن  
 55 إبراهيم بن عبد العزيز بن مروان بن شجاع الجزري الحراني، سكن الرقة 
 53 إبراهيم بن عبد الله بن أحمد، أبو إسحاق المروزي الخالل 
 337 إبراهيم بن محمد بن أيوب الخراساني 
 222 إبراهيم بن محمد بن هارون التميمي 
 51 مخلد الطَّاَلقاني إبراهيم بن 
 57 إبراهيم بن موسى بن جميل األموي موالهم، أبو إسحاق األندلسي، نزيل مصر 
 58 إبراهيم بن هارون البلخي العابد 
 52 إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق الُجوزجاني 
 333 أحمد بن إبراهيم بن خالد، أبو علي الموصلي، نزيل بغداد 
 28 بن إبراهيم بن فِّيل األسدي، أبو الحسن البالسي أحمد 
 22 ر بن عبد الملك بن الوليد بن بسرأحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكا 
 334 أحمد بن إبراهيم بن منصور البصري 
 33 القاسم بن الحسن بن الحارث بن زرارة، بن مصعب: أحمد بن أبي بكر، واسمه 
 41 ران موسى بن عيسى، أبو جعفر الفقيهأحمد بن أبي عِّم 
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 الصفحة مـل  ـع  ـالاْســُم 
 334 أحمد بن أسد بن عاصم بن مغول البجلي، أبو عاصم الكوفي 
 31 أحمد بن الخليل التاجر البغدادي البزَّاز 
 335 أحمد بن بشير الهمداني 
 31 أحمد بن بكار بن أبي ميمونة زيد مولى بني أمية، أبو عبد الرحمن الحراني 
 35 اس الحنفي، أبو عاصم الكوفيأحمد بن َجوَّ  
 37 أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله 
 285 أحمد بن شيبان بن الوليد بن حيان الفزاري، أبو عبد المؤمن الرملي 
 32 أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أرطأة 
 42 من أنفسهم، أبو بكر المروزيأحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم القرشي األموي  
 42 أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرح، أبو الطاهر القرشي األموي 
 287 عسامة بن فرح، أبو العباس الكنديأحمد بن عيسى بن محمد بن ُعَبيد الله بن  
 43 أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المهري، أبو جعفر المصري المقرئ 
 44 الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة 
يصيأحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثَّغري، أ   45 بو جعفر الطََّرُسوسي المصِّّ
 41 أحمد بن محمد بن عيسى بن األزهر، أبو العباس البِّْرتي 
 47 أحمد بن مروان بن محمد الدينوري، أبو بكر المالكي 
 42 بن يحيى بن محمد بن كثير الحرانيأحمد  
 12 أزهر بن مروان الرقاشي النَـّوَّاء البصري 
 222 إسحاق بن إبراهيم النهرجوري البصري، نزيل مكة، يكنى أبا يعقوب 
 11 إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، أبو يعقوب البصري الشهيدي 
 12 البلوي الرملي، وقد يُنسب إلى جده إسحاق بن إبراهيم بن سويد الثقفي، أبو يعقوب 
بَرِّّي الصنعاني، صاحب عبد الرزاق   12 إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أبو يعقوب الدَّ
 14 إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن موسى بن منصور البغدادي، أبو يعقوب الوراق 
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 الصفحة مـل  ـع  ـالاْســُم 
 337 إسحاق بن أبي طلحة الدمياطي 
 15 شر بن أبي عمران الواسطيإسحاق بن شاهين بن الحارث، أبو ب 
 337 إسماعيل بن إبراهيم البالسي 
 11 إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الُهذلي، أبو معمر الَقطِّيعي نزيل بغداد، 
 17 إسماعيل بن بشر بن منصور السَّليمي؛ نسبة إلى سليمة فخذ من األزد، 
 338 إسماعيل بن حصن البغدادي 
 18 ابن ميمون األُبـُلِّّي، أبو بكر األودي: بن عمر بن دينار، ويقال إسماعيل بن حفص 
إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه بن كامل المنبِّّهي، أبو هشام اليماني  

 الصنعاني
12 

 72 إسماعيل بن مسعود الجحدري، أبو مسعود البصري، أخو الصلت بن مسعود 
 71 الهم، أبو عبد الله الفقيهرشي األموي مو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الق 
 223 الواسطي الوراق، كاتب المصاحف الله لي الجهني موالهم، أبو عبدأصبغ بن زيد بن ع 

 72 أنس بن عياض بن جعدبة: أنس بن عياض بن ضمرة، ويقال
 73 أبو إسحاق، القرشي المدني: أيوب بن سليمان بن بالل التيمي أبو يحيى، وقيل 
 75 حر بن نصر بن سابق الخوالني، أبو عبد الله المصري، مولى بني سعد بن خوالنب 
 71 أبو الحسن: َبَدل بن المحبر بن المنبه التميمي، أبو المنير، وقيل 
 77 بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي الحافي، أبو نصر الزاهد الجليل 
 78 محمد البصري بشر بن هالل الصواف النُّميري، أبو 
 338 بشير بن مسلم الكندي، أبو عبد الله الكوفي 
 72 بكر بن خلف البصري، أبو بشر، ختن أبي عبد الرحمن المقرئ 
 227 بوران بن محمد 
 342 ثابت بن نعيم بن هشام، أبو معن الهوجي 
 227 الجارود بن معاذ السلمي الترمذي، أبو معاذ، وأبو داود 
 342 ح الحمصي المؤذنجعفر بن صبي 
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 الصفحة مـل  ـع  ـالاْســُم 
 82 جعفر بن مسافر بن إبراهيم بن راشد التنيسي، أبو صالح الهذلي موالهم 
 81 َجميل بن الحسن بن جميل األزدي العتكي الجهضمي، أبو الحسن البصري 
 82 األموي موالهم الفقيه، أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف 
 83 د الله البلخي، نزيل طرسوسحامد بن يحيى بن هانئ، أبو عب 
 85 حجاج بن أبي يعقوب؛ يوسف بن حجاج الثقفي، أبو محمد البغدادي 
حجاج بن محمد المصيصي األعور، أبو محمد مولى سليمان بن مجالد، ترمذي  

 األصل
84 

 81 الحسن بن بشر بن َسْلم بن المسيب الهمداني، أبو علي البجلي 
 341 حمن المروزي، أبو علي، نزيل مكةالحسن بن بكر بن عبد الر  
 228 الحسين بن علي بن يزيد، أبو علي الكرابيسي 
 82 الحسين بن محمد بن َمْودود، أبو َعروبة الَحرَّاني 
 342 الحكم بن موسى بن أبي زهير شير زاد البغدادي، أبو صالح القنطري، نسائي األصل 
 22 ثم البغداديحماد بن إسماعيل بن علية األسدي البصري  
 21 خالد بن نزار بن المغيرة بن سليم األَْيلي، أبو زيد الغساني موالهم 
 22 ُخَشيش بن أصرم بن األسود النسائي، أبو عاصم الحافظ، 
 24 خالد بن أسلم البغدادي، أبو بكر الصفار، أصله من مرو 
 23 واسط ثم بغداد خلف بن خليفة بن صاعد األشجعي موالهم، أبو أحمد الكوفي، نزل 
 343 أبو زكار: العبدي، أبو زكريا البصري، ويقال له: الخليل بن زكريا الشيباني، ويقال 
 25 داود بن ُرَشيد الهاشمي موالهم، أبو الفضل الخوارزمي سكن بغداد 
 21 داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني 
 323 القشيري: أبو يحيى البصري القزاز، ويقال: ويقال ُدُرْست بن زياد العنبري، أبو الحسن، 
 27 الربيع بن لوط األنصاري، أبو لوط الكوفي، ابن أخي البراء بن عازب 
 344 الربيع بن محمد بن عيسى الكندي، أبو الفضل الالذقي 
 27 الربيع بن نافع، حلبي األصل، أبو توبة، سكن طرطوس 
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 الصفحة مـل  ـع  ـالاْســُم 
 28 رَائي اأُلْشناني، أبو الفضل البصريالربيع بن يحيى بن مقسم الـمَ  
رجاء بن السندي النيسابوري، أبو محمد اإلسفرايني، جدُّ أبي بكر محمد بن محمد  

 بن رجاء
122 

 122 زهير بن حرب بن شداد الحرشي، أبو خيثمة النسائي 
 122 دلويه زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، أبو هاشم طوسي األصل، يقلب 
 123 أخزم النبهاني، أبو طالب الطائي البصري الحافظ زيد بن 
 124 زيد بن يزيد الثقفي الرقاشي، أبو معن البصري 

 124 ُسريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث العابدي، مروذي األصل
 125 عمرو بن نُفيل الهذلي النفيلي، أبو عمرو الحراني: سعيد بن حفص بن عمر ويقال 
 127 بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت األنصاري سعيد 
: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو عثمان المروزي، نزيل مكة، ويقال 

 الطالقاني
127 

 128 سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، أبو عثمان األموي البغدادي 
 112 سعيد بن يعقوب الطَّاْلَقاني  
 345 سالم، أبو بكر الترياقي المقدسي: د بن ناهض، ويقالسالم بن محم 
 128 سالمة بن روح بن خالد بن عقيل بن خالد القرشي األموي موالهم، أبو روح األَيلي 
سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة السُّوائي أبو السائب العامري  

 الكوفي
111 

 112 بن شداد األزدي، أبو داود السجستانيسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير  
 113 سليمان بن داود العتكي الزهراني، أبو الربيع البصري، نزيل بغداد 
 115 ، أبو أيوب الحمصيابن سليمان البهران: سليمان بن عبد الحميد بن رافع ويقال 
خو سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، أبو أيوب، أ 

 محمد
114 

 111 سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيالني المازني، أبو أيوب البصري 
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 الصفحة مـل  ـع  ـالاْســُم 
ْنجي، النحوي   117 سليمان بن معبد بن كوسجان المروزي، أبو داود السِّّ
 118 َزْرَغْنده لقبه ،أبو هالل: سليمان بن منصور البلخي، أبو الحسن، ويقال 
 122 أبو معيوف: اكي، أبو سعيد البزار، ويقالسهل بن صالح بن حكيم األنط 
 121 أبو داود: سهل بن محمد بن الزبير العسكري، نزيل البصرة، أبو سعيد، وقيل 
 122 سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستانّي النحوّي المقرئ البصريّ  
 122 سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي، أبو محمد الَحدثاني األنباري 
 122 أبو عبيدة اليشكري البصري ،هالل بن فياض: شاذ، واسمه 
 132 ، أبو محمد الدمشقي األمويشعيب بن إسحاق بن عبد الرحمنشعيب بن  
 131 أبو عمرو: شعيب بن يوسف، أبو عمر النسائي، ويقال 
 132 شيبان بن أبي شيبة فروخ الَحَبطي موالهم، أبو محمد األُبـُلِّّي 
 324 زياد بن عبد الله بن الجارود السوسي، أبو شعيب المقرئ صالح بن 
 133 صالح بن عدي بن أبي عمارة عجالن بن حزم، أبو الهيثم البصري النميري الذراع 
 134 ُصَبي بن معبد التَّغلِّبي الكوفي 
 134 صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار الثقفي موالهم، أبو عبد الملك الدمشقي المؤذن 
 131 صفوان بن عمرو الضبي الحمصي الصغير 
 137 صفوان بن عيسى القرشي الزهري، أبو محمد البصري القسام، وكان لقبه عباية 
 137 أبو محمد البصري القاضي الصلت بن مسعود بن طريف الجحدري أبو بكر، أو 
 325 التميمي موالهم اصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسينعاصم بن علي بن ع 
 142 عباس بن الوليد بن َمْزَيد الُعْذري، أبو الفضل الَبيروتي 
 132 عباس بن عبد الله بن عباس بن السندي األسدي، أبو الحارث األنطاكي 
 151 عبد الرحمن بن محمد ساّلم بن ناصح، أبو القاسم البغدادي، ثم الطرسوسي 
 328 أصله بصري: دي، يقالعبد الرحمن بن واقد بن مسلم البغدادي، أبو مسلم الواق 
 157 عبد الرحمن بن يونس بن محمد الرقي، أبو محمد، السراج 
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 158 عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البكائي موالهم، أبو األصبغ الحراني 
 152 عبد القدوس بن الحجاج الخوالني، أبو المغيرة الشامي الحمصي 
 112 ن الحبحاب، أبو بكر الحبحابيعبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب ب 
 141 عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس بن قيس اليربوعي، أبو َحصين الكوفي 
 142 عبد الله بن السري األنطاكي الزاهد، أصله من المدائن، وتحّول إلى أنطاكية 
 143 عبد الله بن سعيد بن حصين، أبو سعيد األشج الكندي الكوفي 
 145 ه بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني موالهم، أبو صالح المصريعبد الل 
 152 عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
 151 عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير األموي موالهم 
 153 َرمي، أو اآلَزْرميعبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري، أبو عبد الرحمن اأَلذْ  
 153 عبد الله بن محمد بن تميم بن أبي عمر، أبو حميد المصيصي، مولى بني هاشم 
 154 عبد الله بن محمد بن يحيى الطرسوسي، أبو محمد الضعيف 
 155 ، أبو جعفرن موسى بن أبي غليظ نشيط بن مسعوعبد الله بن معاوية ب 
يعبد الملك بن محمد بن عبد الله    111 بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرَّقَاشِّ
 113 عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري، أبو عبيدة البصري 
 113 بن الحكم بن نافع الوراق، أبو الحسن الوراق: عبد الوهاب بن عبد الحكم، ويقال 
 341 زيد، أبو عبد الله األشجعي عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن محمد بن ي 
 115 عبدة بن عبد الرحيم بن حسان المروزي، أبو سعيد، نزيل دمشق 
 111 عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري موالهم، أبو قدامة السرخسي 
 117 بصري ال جشمي موالهم، أبو سعيد القواريريعبيد الله بن عمر بن ميسرة ال 
 118 ضالة بن إبراهيم النسائي، أبو قديد وأخو أحمدعبيد الله بن ف 
 112 عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقالني 
 112 عبيد بن يعيش المحاملي، أبو محمد الكوفي العطار 
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 172 عتبة بن عبد الله بن عتبة الَيْحَمدِّي األزدي، 
 171 عثمان بن عبد الله بن محمد بن ُخرَّزاذ، أبو عمرو البصري 
 172 َرفة أبو علي بن موسى، ابن أخي شرفعَ  
 173 عصمة بن الفضل، أبو الفضل النميري النيسابوري، نزيل بغداد 
 173 علي بن أحمد بن سريج الرقي، أبو الحسن السَّوَّاق 
 182 األسدي، أبو الحسن، المعروف بالطَّرِّْيقي: علي بن المنذر بن زيد األودي، ويقال 
 174 ، أبو الحسن الموصلي الطائييانبن علي بن ح علي بن حرب بن محمد 
 175 ، أبو الحسن المروزيلرحمن بن عطاء بن هالل بن ماهانعلي بن خشرم بن عبد ا 
 177 علي بن سهل بن المغيرة البزار، أبو الحسن البغدادي المعروف بالعفاني 
 171 ن موسى الحرشي، أبو الحسن الرملياب: علي بن سهل بن قادم، ويقال 
 178 علي بن شعيب بن عدي بن همام السمسار البزاز البغدادي، أبو الحسن 
 178 أبو محمد الحراني ان بن محمد بن سعيد بن عبد اللهعلي بن عثم 
 182 علي بن محمد بن عبد الله البصري 
 172 علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء، قاضي المصيصة 
 182 سن العطار ووالد محمد بن علي بن ميمونعلي بن ميمون الرقي، أبو الح 
 183 أبو إسماعيل التمار: عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطي، أبو الفضل، ويقال 
 184 عمر بن َشّبة بن عبيدة بن زيد بن رائطة النميري، أبو زيد بن أبي معاذ  
 185 هم، أبو حفصعمر بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مِّْقالص الخزاعي موال 
 185 عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير األسدي، أبو حفص الكوفي المعروف بابن التَّل 
 181 دبد الرحمن بن واقد بن ليث بن واقعمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد بن ع 
 187 أبو محمد القرشي العامري ،الله عمرو بن سوَّاد بن األسود بن عمرو بن محمد بن عبد 
 188 مرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي موالهم، أبو حفص الحمصيع 
 122 عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفالس الحافظ 
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 121 بو عثمان الواسطي البزاز البصريعمرو بن عون بن أوس بن الجعد السلمي موالهم، أ 
 121 عمرو بن قتيبة شامي 
 122 كثير بن عبيد بن نمير المذحجي، أبو الحسن الحمصي الحذاء المقرئ  
 123 أبو الحسن ،ابن صالح السلمي: محمد بن أبان بن عمران بن زياد بن ناصح، ويقال 
 124 محمد أبو بكر الصاغاني، نزيل بغداد: محمد بن إسحاق بن جعفر، ويقال 
ي الكوفي نزيل مصرمحمد بن الحسين بن زيد، أبو جعفر التِّّنِّّ    121 ْيسِّ
 224 محمد بن الصباح الدوالبي، أبو جعفر البغدادي البزاز، مولى مزينة صاحب السنن 
 218 محمد بن الفرخان بن روزَنَة، أبو الطيب الدوري 
 222 محمد بن النضر بن مساور بن مهران المروزي 
 231 دادي، أخو أحمدمحمد بن الوليد بن أبي الوليد، أبو جعفر الفحام البغ 
 322 محمد بن ثواب بن سعيد بن حصن الهبَّاري، أبو عبد الله الكوفي 
 347 محمد بن جعفر آخر 
 121 محمد بن حاتم بن نعيم بن عبد الحميد، أبو عبد الله المروزي ثم المصيصي 
 127 جية بن عمر المهري، أبو عبد اللهمحمد بن داود بن رزق بن داود بن نا 
 127 مد بن زنبور، أبو صالح المكي، وهو محمد بن جعفر بن أبي األزهرمح 
 122 محمد بن سعيد بن غالب البغدادي، أبو يحيى العطار الضرير 
 222 ، أبو الحارث المصريمحمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة المرادي 
 222 محمد بن سليمان بن الحارث، أبو بكر الباَغْندي الواسطي 
 222 محمد بن سنان بن يزيد بن الذيال بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن سعيد القزاز 
 225 محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي، أبو بكر األنماطي المعروف بكْيلجة 
 312 محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن عبد الله بن معاوية بن بحير، أبو بكر الكالعي 
 228 أبي الشوارب األموي محمد بن عبد الملك بن 
 221 محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي، أبو بكر الغزال 
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َساب الغَُبري   222 محمد بن عبيد بن حِّ
 212 محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي، أبو جعفر وأبو يعلى النحاس الكوفي 
 211 و عبد الله محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان بن عثمان الثقفي، أب 
 211 محمد بن ُعزيز بن عبد الله بن زياد بن خالد بن عقيل بن خالد األيلي، أبو عبد الله 
 213 بن شعيب العبدي موالهم ن علي بن الحسن بن شقيق بن دينارمحمد ب 
 214 أبو عبد الله الحافظ: محمد بن علي بن حمزة المروزي، أبو علي، وقيل 
 214 مون الرقي، أبو العباس العطارمحمد بن علي بن مي 
 215 مي، أبو عبد الله البصريمحمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدّ  
محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري، أبو عبد الرحمن  

 الكوفي
211 

 217 أبو عبد الله الحمصي: محمد بن عوف بن سفيان الطائي أبو جعفر، ويقال 
 212 محمد بن ُمَحبَّب بن إسحاق القرشي، أبو همام الدالل البصري صاحب الرقيق 
 221 محمد بن محمد بن خالد الباهلي، أبو عمر البصري ابن أخي أبي بكر بن خالد 
 221 ، نزيل طرسوس والمصيصةد بن يوسف النيسابوري، أبو جعفرمحمد بن مسعو  
 223 جده يزيد األنماطي، أبو جعفر البغداديمحمد بن معاوية بن مالج، واسم  
 222 محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، أبو عبد الله الحراني 
 224 محمد بن معمر بن ربعي القيسي، أبو عبد الله البصري المعروف بالبحراني 
 225 محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي، أبو جعفر العابد نزيل بغداد 
 221 مِّْهران الجمال، أبو جعفر الرازي محمد بن 
 227 محمد بن موسى بن نفيع الَحَرشي، أبو عبد الله البصري 
 228 محمد بن ميمون الخياط، أبو عبد الله البزاز المكي، أصله من بغداد 
 231 محمد بن همام الحلبي، أبو بكر الخفاف 
 233 ل مكة، وقد ينسب إلى جدهمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، أبو عبد الله، نزي 
 232 محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي، أبو يحيى القصري المروزي المعلم 
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 232 روزي الوراق، نزيل بغداد أبو بكرمحمد بن يحيى بن سليمان بن زيد بن زياد الم 
 237 محمد بن يزيد اآلدمي الخراز، أبو جعفر البغدادي المقابري األحمر العابد 
 235 محمد بن يزيد الحنفي الكوفي العطار 
 231 محمد بن يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري، أبو عبد الله بن أبي فروة الرهاوي 
 238 يزيد السلمي، أبو علي الدمشقي: محمود بن خالد بن أبي خالد، واسمه 
 232 َمْخَلد بن الحسن بن أبي ُزميل 
 242 د المخزومي، أبو سعيد الموصليمسعود بن جويرية بن داو  
 241 مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الحذاء، أبو عمرو المديني 
أبو عبيد الله  ،معاوية بن عبيد الله: معاوية بن صالح بن أبي عبيد الله، واسمه 

 الدمشقي 
241 

 242 مَعلَّى بن أسد، أبو الهيثم، الَعّمي البصري 
 243 ، أبو السكن البلخيفرقد بن بشير البرجمي: بن فرقد، ويقالمكي بن إبراهيم بن بشير  
 244 مهدي بن حفص البغدادي، أبو أحمد 
 245 موسى بن عبد الرحمن بن زياد الحلبي األنطاكي، أبو سعيد القاّلء 
أبو عبد نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي،  

 الله
241 

 252 حبيب، أبو محمد الُقْومسي الَبْذشي نوح بن 
 253 يزيد التغلبي، أبو موسى الموصلي، نزيل الرملة: هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، واسمه 
 254 هارون بن محمد بن بكار بن بالل العاملي الدمشقي 
 347 ُهَريم  بن عبد األعلى بن الفرات األسدي، أبو حمزة البصري، قدم أصبهان 
 255 ابن يزيد بن مروان، أبو مروان األزرق السالمي: م بن خالد بن زيد، ويقالهشا 
 251 ي الحمصيقِّ هشام بن عبد الملك بن عمران اليَـَزني، أبو تَ  
 257 ير بن ميسرة بن أبان السلمي، أبو الوليد الدمشقيصَ هشام بن عمار بن نُ  
 311 ة الرقي، أبو عمر الباهليهالل بن العالء بن هالل بن عمر بن هالل بن أبي عطي 
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 212 هالل بن أبي هالل: هالل بن أبي ميمونة، ويقال: هالل بن علي بن أسامة، ويقال 
 211 الوليد بن َمْزَيد الُعْذري، أبو العباس البيروتي 
 213 وهب بن بقية بن عثمان بن سابور بن عبيد الواسطي، أبو محمد، عرف بوهبان 
 312 إسماعيل بن أيوب المخزومي، أبو سلمة المدني يحيى بن المغيرة بن 
 214 المقوِّمي، أبو سعيد البصري الحافظ: يحيى بن حكيم المقوِّم، ويقال 
 312 سليمان بن يحيى بن سعيد بن مسلم الجعفي، أبو سعيد الكوفي المقرئيحيى بن  
 313 قد يُنسب إلى جدهيحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي موالهم، أبو زكريا المصري، و  
 311 يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي موالهم، أبو زكريا المصري 
تميمي النهشلي، أبو زكريا ابن محمد، ال: يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن، ويقال 

 الكوفي
317 

 214 أبو عبيد البصري: يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب القرشي، أبو عبيد الله، ويقال 
 215 يحيى بن مخلد المقسمي، أبو زكريا البغدادي المفتي، جار يوسف بن موسى القطان 
 211 ، أبو الحسن، المعروف بابن َحَجرسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حجريعقوب بن إ 
 217 ابن الصلت، أبو يعقوب الكوفي: يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل، ويقال 
 




