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Abstract
The book of " Takrib al-Tahdhib” for Al-hafiz Ibn-Hajer has a great importance for
researchers in general and for Hadith researchers specifically, where it has become one of
references to know and understand the science of hadith narrators and their status and
uprightness. Starting from this importance, this study appeared to disclose how al-Hafiz Ibn
Hajar was acting in this book compared with the Introduction of the other great book “Fath Al
Bari” named "Hoda Essari". This study is limited to 50 narrators characterized by variety of
factors in order to achieve the study objectives.As a pre-study the researcher shed light on
describing the personality of Hafiz Ibn Hajar along with his two books subject to study. Then
he mentioned some important terms that would serve this research.Based on that, those
fiftieth narrators have been formilzed and structured into four chapters, each chapter reprents
an identified group depends on the degree of difference compared with the ranks of the terms
“al-Jarh wa-al-Ta'dil” Invalidation & uprightness adopted by Al-Hafiz Ibn Hajar, as
following: the first chapter is for the first group, includes significant differences that impact
the narrator ranking. The total gorup number is: ninteen narrators.Chapter II is for narrators
which al-Hafiz said "Disputed" or "there are talks about them", the total number is
eight.While chapter III includes narratos who have additional descriptions that impact his
narrations like of instance: Transmission and Deceit; the total number is ten interpretation.The
fourth and last chapter is dedicated for whom don’t have descirptions that impact in major
their degrees, but explains more Ibn-hajar’s term that may slightly affect their rank within the
same degree of argument; the total number is twelve.In the conclusion, the researcher has
idenitied major findings and important recommendations that are considered complementary
to such researches.
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ذ

املقدمة
"احلمد هلل الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات ،وميز اخلبيث والطيب ابلدالئل احملكمات
والسمات،وتفردابمللكفإليهمنتهىالطلباتوالرغبات،وأشهدأنالإلهإالهللاوحدهالشريكله
ذواألمساءاحلسنىىوالصفات،الناقدالبصريألخفىاخلفيات،احلكمالعدل ،فاليظلممثقالذرة
أشهدأنحممداعبدهورسولهاملبعوثابآلايت
ً
السماوات.و
والخيفىعليهمقدارذلكيفاألرضو ّ
البينات،واحلججالنريات،اآلمربتنزيلالناسمايليقهبممناملنازلواملقاماتصلىهللاعليهوعلى
آلهوصحبهالسادةاألجنابالكرماءالثقاتأمابعد"(:)1
الشريف،و النّهلمنمعينه،كيفالوه و
العلمالنبوي  ّ
ّ
فإنهليسأشرفللمسلمم ْن طلب 
ات واألرض؛فبه يرتقياملسلمدرجاتالوصولإىلاملقصود،
املرياثالذيالينفدمادامت السماو 
السنّةتناقلهااحل ّفاظعرب
أن ّ
عرفإالابلسنة،و 
والسرييفدروباخلريلنيلاملأمول.وملاكانالعلمالي
ّ
سيّمابعد تسارع األحداثعلى
لوايتاألئمةوال 
ّ
السننيكانالبحث عنظروفالنقلمنأوىلأو
ّ
كلذلكلتمييزاخلبيثمن

األمةاإلسالمية،و
انتشارالكذبعلىرسولهللاصلىهللاعليهوسلم؛ و ّ
حيحةمنالضعيفة؛ ليسلمالطريقممايكدرهمن الشوائبوالعوالق؛ فق ْد
ّ
وختليصالس ّ
نةالص
ّ
الطيب ،
نقلعنسفيانالثوريرمحههللاأنهقال":ملااستعملالرواةالكذباستعملنالمالتأري خ"(.)2
وهوممااختصتبه ّأمةنبيناصلىهللا
ْ
ظدينهاوتراثها ّإالابإلسناد؛
فاألممعربأجيالاالحتف 
يبالبغداديعنحممدبنحامتأنّهقال ":إن هللا
ّ
عنسائراألممالسابقة ،روى اخلط
ّ
عليهوسلّم
أكرمهذهاألمةوشرفهاوفضلهاابإلسناد،وليسأل حدمناألممكلها،قدميهموحديثه مإسناد،وإّنا
هي صحف يف أيديهم ،وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم ،وليس عندهم متييز بني ما نزل من التوراة
واإلجنيلمماجاءهمبهأنبياؤهم،ومتييزبنيماأحلقوهبكتبهممناألخباراليتأخذواعنغريالثقات.

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.79منكالماحلافظيفاملقدمة.
()2ابنالصالح،معرفة أنوع احلديث،ط،1ص.380

1

وهذهاألمةإناتنصاحلديثمنالثقةاملعروفيفزمانه،املشهورابلصدقواألمانةعنمثله
ّ
حىتتتناهىأخبارهم،مثيبحثونأشدالبحثحىتيعرفوااألحفظفاألحفظ،واألضبط فاألضبط،
وجها وأكثر حىت
واألطول جمالسة ملن فوقه ممنكان أقل جمالسة  ،مثّ يكتبون احلديث من عشرين ً
يه ّذبوه من الغلط والزلل ،ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا"()1؛ فمثل هذا البحث والتنقيب والضبط
ألحوالالرواةومروايهتمعرفبعلماجلرحوالتعديل،حيثتتابعتمصنفاتوأقوالعلماءهذاالفن
ايةكأَبحامت،وحيىيبنمعني ،وعليبناملديين ،وأمحد بنحنبل ،وحممدبنإمساعيل
يفعصرالرو 
البخاري ،وأَب زرعة الرازي ،وابن عدي ،وابن شاهني ،والعقيلي ،والنسائي ،وابن أَب حامت،
امسنيصورااندرةمنصور
ت واجملروحني ر
ابنحبانوغريهمفبيّنوا أمساءالضعفاءوالثقا 

ين،و
والدراقط 
ً
استمراألمرمسلسالًإىلمابعدعصر
خدمةالعلممليشهدهاالتار
ّ
يخقطإاليفهذهاألمةاألمية.و ّ
الاألئمةالنّقاداملتقدمنيويوازنونبينها.
ّ
جيمعونالرواة،وأقو
الروايةمنعلماءعصرإىلآخر
ّ
ومن ال ّذينكّرسوا جهودهم خلدمة سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف منتصق القرن
التاسع اإلمام احلافظأمحدبنعليبنحجر العسقالين؛هذاالعاملاجلليلاجلهبذالعارفابحلديث
ورجاله معرفة دقيقة؛ فـها هي ذي مصنفاته تنطق بقيمة هذا الرجل العلمية وال سيماكتابه "فتح
اوحديثًا؛بلمليصنعمثله

الباريشرحصحيحالبخاري"الذيأثىنعليهالعلماءواألئ ّمةالنجباء 
قدميً
بحىتقيلفيه"الهجرةبعدالفتح"(.)2ومامق ّدمته"ه ْدي
بعدهوإ ْنقلناقبلهفلننبعدعنالصوا 
شرة -إال أكرب دليل على عل ّوكعب احلافظ ملا حوتهمن فوائد غزيرة تذلل
أببواهبا الع 
الساري"  -
الصعاب ،وتفتحاملزيدمناألبوابللتنقيبعنمكنوانتهذااملصنف.
استهالتاجم اليتذكرهااحلافظاب ن حجر
ّ
و ممّاتنشرحلهصدور الباحثنييفعلماحلديث لدر
ب اجلامع الذي اعتىن ابجلرح والتعديل
أقواله يف الرواة مع الكتا 
العسقالين يف مصنفاته ،ومقارنة  
شف عن حقائقودقائقمنهجهيفاحلكمعلىالرواة .وهوموضوع الدراسة
"تقريبالتهذيب" للك ْ

()1اخلطيبالبغدادي،شرف أصحاب احلديث،ط،1ص.40

()2مقولةمشهورةلإلمامالشوكايننقلهاصديقخانيفكتابهاحلطة ف ذكر الصحاح الستة ،ط ،1ص.71
2

اختياريبعد اقتاحها من جملس اجلامعة املوقر –جزاهم هللاخريا وأستاذانالدكتور

اليت وقععليها
حممداحللواين-فجاءعنواهنا:
"تغّي اجتهاد احلافظ ابن حجر ف الرواة دراسة تطبيقية على "هدي الساري" و"تقريب
التهذيب" ل مخسي راوًي من حرف (أ) إىل حرف (ع -عبد الكرمي بن أيب املخارق)".
وهللاتعاىلأسألأنأوفقيفهذهالدراسةوأنيغفريلالزلل.
واليفوتينأنأتقدمجبزيلالشكرلفضيلةأستاذانالدكتورحممداحللواينعلىماغمرينبهمن

اههللاتعاىلخريا.
اللّطف،والنصحاملتواصلفجز
ً
وابركعلىنبيناحممدوعلىآلهوصحبه.
وصلّىهللاوسلّم 

أسباب اختياري لعنوان البحث
العلميّة،وأمهيةمق ّدمة"فتح
مماقلتهساب ًقايفاملقدمةمنبيانشخصيةاحلافظابنحجرالعسقالين 
امباشرا منأسباباختياريملوضوعهذاالبحث؛ فتصنيفاتاحلافظابنحجر-
الباري" يع ّد سببً
ً
نتجت عنخربةعميقةودرايةواسعةيفعلماحلديث جبميعأبواب
ذاتتنوع  ْ
موسوعية
رمحههللاْ  -
ّ
هذاالع ْلم.وميكنأنأضيفمناألسبابمايلي:

منهجاحلافظابنحجريفتعاملهمعالتاجم ال يزالحمل البحث وا لنّقدالعلميالستخراج
ّ
•
الكنوزالعلميةال ّدفينة.

•

شغفيالكبريبعْلماحلديثوالسيماعلمالعللواجلرحوالتعديل؛فبهذهالعلوميتم ّكناحملقق
منمتييز صحيحاحلديثم ْن سقيمه،ويق ّدمللف ْقهاإلسالمياألدلّةالسليمةاليتتبىنعليها
يقولابنالصالح" :إ ّن علماحلديثمنأفضلالعلوم
ّ
األحكامالعملية.ويفهذاالسياق
الفاضلة ،وأنفع الفنون النافعة ،حيبه ذكور الرجال وفحولتهم ،ويعىن به حمققو العلماء
وهومنأكثرالعلومتوجلًايففنوهنا،ال

وكملتهم،واليكرههمنالناسإالرذالتهم وسفلتهم 
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سيما الفقه الذي هو إنسانعيوهنا .ولذلككثرغلط العاطلني منه من مصنفي الفقهاء،
وظهراخللليفكالماملخلنيبهمنالعلماء"(.)1
ك يفتنمية
بعضام ْن أصولوفروعهذهالعلوم رغبةًمينكذل 
فلذلكوقعاختياريعلىحبث يطرق ً
امللكة احلديثية لدي ،وإلثراء املكتبة العلمية ببحث جديد ينضم إىل سلسلة البحوث األكادميية
املفيدة.

أسئلة البحث

هاالبحثالعلمي والسيماواملسألةمتعلقة
ّ
إ ّن عنوان البحث يشريإىل بعض التساؤالتاليتيفرض
املعرضللتغريألسبابمتعلقةابجملتهد وأدوات
ب ،وكذا 
بـ"االجتهاد" احملتملنتيجتهللخطأوالصوا 
نطرحهايفهذااملقام:
اجتهاده؛فمناألسئلةاليت 
تغريا حقيقيا أم هو جمرد اختالف
• هل تغري اجتهاد احلافظيف احلكم على الرجال ً
تنوع ؟
• ويفحالثبوتالتغري احلقيقي؛ماسببذلك؟فهلسببه نضوجه العلمييفعلم
اجلرح والتعديل من زمن تصنيفهكتاب "الدي" إىل "التقريب"؟ أم هناك أسباب
أخرى؟
وهذاماسيجيبعنهالباحث–إبذنهللا-يفثناايهذاالبحث.

مشكالت البحث
أماعناملشكالتاليتواجهتينأثناءإعداداخلطةوالدراسة؛فه ي:

()1ابنالصالح،معرفة أنواع علوم احلديث ،ط،1ص.5
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 .1متييزاالختالفيفاجتهاداحلافظابنحجرعندمقارنتهامعمراتباجلرحوالتعديلاليت
بينهايفمقدمةكتاب"تقريبالتهذيب".
ملعرفةالتمجة التفصيلية للراوي

 .2ضبط بعضاألمساء :حيث رجعت إىل هتذيب الكمال
لتمييزهوضبطامسهالكامل.
 .3ترجيح احلكم اإلمجايل يف التاجم اليت فيها اخلالف متساو وال سيما عند حماولة متييز
يوضحتصرف
ّ
بعض
اصطالحاتأئمةالنقد ،بضميمة تع ّذرالعثورعلىمصنّفجامع  ّ
أئمةالنقديفاستعمالمصطلحاهتم.
ّ

فرضيات البحث
يفاحلكمعلىالرواةمبقارنةأحكامه
هذاالبحثيدرساختالفاجتهاداحلافظابنحجرالعسقالين
ّ
؛فمعالعلم أن "تقريب التهذيب"جاءبعد"هدي
يبالتهذيب"و"هديالساري" 

بنيكتابيه"تقر
التجيحالنهائيوفققواعداحلافظابن
الساري"فإن الباحثسيفرضأ ّن زمن االنتهاءاليؤثرعلى  ّ
لكن ليسيتخذه
مساعدايقويلديهغلبةالظّ ّن؛ و ْ
ً
الً
حجر العسقالين  .نعم! قديع ّده الباحثعام 
ضعفأتث ريه
استعمالعاملالزمني ْ

يفتغرياالجتهادويطرحماسواهمنالعوامل.مثّإ ّن
ئيسا ّ
ً
عامالر ً
ظروفاحملاطةابلتّصنيف.

معخفاءال
أهداف البحث
مناألهدافالرئيسةلذهالدراسة:
 .1حصر الرواة الذين تكلم عليهم احلافظ ابن حجر يف "هدي الساري" واستخراج
الفروقاتاملؤثرةعلىترمجةالراوي ابملقارنةمعكتابه"تقريبالتهذيب" .والقولأبهنا
اكانت متعلقة
ْ
مؤثرة أي :اليت تؤثر على مرتبة الراوي يف الضبط والعدالة ،أو م
ابصطالحاملصنّف.
 .2دراسةهذهالفروقاتوذلكبعرضأقوالأئمةالنقد ،واستنتاجالقولالراجحفيهامبا
يوافقمنهجيةاحلافظابنحجرالعسقالينيفكتاب"تقريبالتهذيب".
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ختصكتاب "فتح
 .3إثراء املكتبة اإلسالمية بدراسة جديدة يف علم اجلرح والتعديل ّ
الباري"ومنهجمصنّفهيفاحلكمعلىالرجال.


أمهية البحث
أوال:منهجيةهذاالبحثيفحصرالرواة ،واالختالف ،وحتديدالعينة ،وكذاالنتائجقدتع ّد مادة
ً
عمله
غنية للربامج احلاسوبية املهتمة بعلم احلديث ،حيث إن طريقة احلصر اليت اتبعها الباحث  ،و 
بطاقات الرواة اليت حتتوي على معلوماتكثرية مثل :اسم الراوي ،ورقم الصفحة يفكتاب"هدي
الساري"،واحلكميفكتاب"تقريب التهذيب" ،واحلكميفكتاب"هديالساري" ،ونوعاالختالف
لتكونمدخاللربامجهتتمبعلماجلرحوالتعديل.
ً
جتعلهاصاحلةلذلكبكليسر
اثنيًا:أيةدراسةمتعلقةبرواةاحلديثهيج ّد مهمة ملكتبةالبحثالعلمي والتنزيلالعملي،
العملواحلاللواحلرام؛

حيثإنمثرةعلماحلديثهواحلكمعلىصحةاحلديثالذيعليهمدار
احلديثخطريوقعه،كثرينفعه،عليهمدارأكثراألحكام،وبهيعرف

قالاحلافظالعراقي" :علم 
احلاللواحلرام"()1؛لذافإنالبحثعنصحةاإلسناداليقلأمهيةعنالبحثعناحلكمالشرعي؛

فالوسائللاأحكاماملقاصدلذلكع ّد اإلسناديفهذهاألمةمنالدين؛قالعبدهللابناملبارك":
متيزت عن
ْ
اإلسنادمن الدين ،ولوالاإلسنادلقالمنشاءماشاء"()2؛ ف
اشتهرت بههذهاألمة ،و ْ
سائراألمم حلفظدينهاوآاثرها ،يق ول أبوحامتالرازي ":مليكنيفأمةمناألمممنذخلقهللاآدم
أمناءحيفظونآاثرالرسلإاليفهذهاألمة"(.)3
فبذلك يتبني لنا جانب آخر من أمهية هذا البحث وال سيما أنه -هبذه احليثية -وهبذه
اإلضافةجديديفالساحةالعلمية.
ط. )97/1( ،1
()1العراقي ،شرح التبصرة والتذكرة  ،
()2مسلم،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ط. )15/1( ،1
ط. )30/38(،1
()3ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
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مصطلحات البحث
مناملصطلحاتاليتيراهاالباحثتناسباملقاملبيانمعناهاوتصادفنايفهذاالبحث:
االجتهاد
هدواجلهد:الطاقة،تقول:اجهدجهدك؛ وقيل:اجلهد:املشقةواجلهد:الطاقة.
التعريفاللغوي:اجل 
واالجتهادوالتجاهد:بذلالوسعواجملهود(.)1
عرفه اآلمدي :استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام
التعريف االصطالحيّ  :
الشرعيةعلىوجهحيسمنالنفسالعجزعناملزيدمنه(.)2

أئمة النقد
التعريف اللغوي :النقد ":نـق ْدته الدراهم ،ونـق ْدت لهالدراهم ،أي أعطيته ،فانْـتـقدها ،أي قبضها.
ونـق ْدتالدراهموانْـتـق ْدهتا،إذاأخرجتمنهاالزيْف.والدرهمنـ ْقد،أيوازنجيّد.وانق ْدتفالانً،إذا
انقشتهيفاألمر"(. )3فالتعريفاللغويفيهمعىناملناقشةوبيا ن اخلطأمن الصواب .واملقصودأبئمة
النقد:أراببهذاالشأن.
أئمةعصر
التعريفاالصطالحي :املقصودأبئمةالنقديفاصطالحعلماحلديثهمأفذاذ ّ
الروايةمنأمثالابنمهديوالقطانوأمحدوابنمعنيوابناملديينوالبخاريوابنزرعةوأَبحامت
ّ
يف
والنسائي والدارقطين وغريهم ،وهم املقصود هبم ابملتقدمني .وقد ذكرهم حمققو العصور املتأخرة 

()1اجلوهري،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،ط ،)460/2(،4ابنمنظور،لسان العرب ،ط،)135،133/3( ،3
ط،1ص.263
الفريوزآابدي،القاموس احمليط ،
()2اآلمدي،اإلحكام ف أصول األحكام،ط،1ص.687وملزيدمنالتعريفاتانظر:الغزايل،املستصفى من علم األصول،
ط،1ص،382الشنقيطي،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر،ط،1ص.526
()3اجلوهري،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،ط ،)544/2(،4انظر :ابنمنظور،لسان العرب،ط،)425/3(،3
ط،1ص.305
الفريوزآابدي،القاموس احمليط ،
7

هللا..." :واملنقول عن
كتبهموبينواالزمنالتقرييبالفاصل؛ قالاحلافظابنحجر العسقالينرمحه 
أئمةاحلديثاملتقدمني:كعبدالرمحنبنمهدي،وحيىي القطان،وأمحد بن حنبل،وحيىيبن معني،
قطين،وغريهم"(.)1
سائي،والدار ّ
وعليبناملديين،والبخار ّ
ي،وأَبزْرعة،وأَبحامت،والن ّ
ّ
ويف بيان الفرق بني املتقدمني واملتأخرين مع ذكر الفيصل بني الطائفتني يقول احلافظ
للنّظرفيهجمال،خبالفاألئمةاملتقدمني
ينعسرياجدا،و 
السخاوي" :ولذاكاناحلكمبهمناملتأخر
ّ
ً
الذينمنحهمهللاالتبحريفعلماحلديثوالتوسعيفحفظه ؛كشعبة والقطان،وابنمهديوحنوهم،
وأصحاهبم مثل أمحد وابن املديين ،وابن معني ،وابن راهويه ،وطائفة ،مث أصحاهبم مثل البخاري،
ساو
وهكذاإىلزمنالدارقطينوالبيهقي،وملجيئبعدهمم 

ومسلم،وأَبداود،والتمذي،والنسائي .
لم ،وال مقارب .أفاده العالئي ،وقال ":فمىت وجدان يفكالم أحد من املتقدمني احلكم بهكان
معتمدا؛ملاأعطاهمهللامناحلفظالغزير.وإناختلفالنقلعنهمعدلإىلالتجيح""(.)2وهوذاته
ً
تقريراحلافظابنحجر حيثقال... ":وهبذاالتقريريتبنيعظمموقعكالماألئمةاملتقدمني ،وشدة
فحصهم ،وقوةحبثهم ،وصحةنظرهم ،وتقدمهممبايوجباملصريإىلتقليدهميفذلكوالتسليملم
فيه"(.)3

اجلرح والتعديل
التعريفاللغوي:اجلرح:الفعلجرحه:كلمه.وأثرفيهابلسالح(.)4والتعديل:العدلخالفاجلور،
ل:رضاومقنع.وتعديلالشيء:تقوميه(.)5
ورجلع ْد
ً
()1ابنحجر،نزهة النظرف توضيح خنبة الفكر،ط،3ص.83
()2السخاوي،فتح املغيث شرح ألفية احلديث ،ط.)313/1(،1
()3ابنحجر،النكت على ابن الصالح،ط.)726/2(،1
ط،)422/2(،3الفريوزآابدي،القاموس احمليط،ط،1ص.209
()4انظر:ابنمنظور،لسان العرب ،
ي،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ط ،)1761/5(،4ابنمنظور،لسان العرب ،ط،)430/11( ،3
()5اجلوهر 
ط،1ص.948
الفريوزآابدي،القاموس احمليط ،
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التعريف االصطالحي :اجلرح :الطعن يف الرواة والقدح فيهم( .)1والتعديل :هو تزكية الرواة
والثناءعليهم(.)2
وعلماجلرحوالتعديل:هوقواعدوألفاظتعارفعليهااحملدثونيفتزكيةالرواةونقدهم(.)3

أدبيات البحث
اإلطار النظري
مةالسابقةواليتأشرتفيهاإىلأمهيةالبحث،والغرضمنه،وبينتاملصطلحاتالامةمثل
بعداملق ّد ّ

سيتطرقيففصلمستقل إىلحماور
كذامكانةأئمةالنقدفإنالبحث
اجلرحوالتعديلوخطورته،و
ّ
ّ
متعلقةابحلافظابنحجرالعسقالين:
▪ ترمجة خمتصرة للحافظ ابن حجر العسقالين؛ وذلك ببيان نشأته ،وظروف حياته
العلميةومصنفاتهوتالمذتهوشيوخهوثناءالعلماءعليه.
مضمونكلكتاب ،وزمن أتليفه ،وأثره
بكتاَب "التقريب" و"الدي"ببيان
التعريف
▪ 
ْ
ّ
علىعلماحلديث.

▪ كتاب"التقريب"يفالعصراحلديث:فقدألّفال ّدكتوربشارعوادوالشيخ شعيب
األرانؤوطجمتمعانكتاب"حتريرتقريبالتهذيب"،فتتبّعاأحكاماحلافظابنحجر

العسقالينمنخاللأقوالنقلأئمةالنّقد.ويفمقابلةذلكقامالدكتورماهرالفحل
ابلرد عليهمايفكتاب ومسهبــ"كشفاألوهامملاتضمنهحتريرالتقريبمنأوهام"،
ّ

حيثجعلتعقبهمامنجنسالتحاملعلىاحلافظابنحجروه ْد ًماملابناه.

()1اخلميسي،معجم علوم احلديث النبوي،ط،1ص.84
()2املرجعالسابق،ص.72
()3املرجعالسابق،ص.84
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▪ مراتباجلرحوالتعديلعنداحلافظابنحجروتقريبألفاظها:فقدبيّنهااحلافظيف
لاالصحابة.وكما

تبةأو
مق ّدمةكتابه"تقريبالتهذيب"،وقسمهاإىلاثنيتعشرةمر ّ

أنهيوجديفتقسيمهبعضالفروقاتعنتقسيمبعضاألئمةمثلالسخاويوالذهيب
وغريمها(.)1

فتفيهمأقوالاحلافظابنحجر
وبعدهذهاملقدمةوالتمهيدأتيتالدراسةالتفصيليةللرواةالذيناختل ْ

وعددهممخسون:

اجمالدرجةاألوىل:مناختلففيهماحلكماختالفامؤثراوعددهم19ترمجةً
▪ تر
ً

▪ تراجمالدرجةالثانية:منقالفيه"خمتلففيه"أو"فيهمقال"وعددهم8تراجم.
▪ تراجمالدرجةالثالثة:منزادفيهصفاتمؤثرةيفالراويولكنالخيرجعنرتبتهمثل
زايدةالتدليسواإلرسالوعددهم11ترمجةً.
ابعة:اختالفغريمؤثريفاحلكماإلمجايلمنحيثإمابقاءقوة
▪ تراجمالدرجةالر
ّ
توضيحاابستعمالاملصطلحاتوعددهم
ً
تهكماهيأوكانت 
ضبطالروايوعدال
ْ

12ترمجةً.

لكل ترمجةستتبعهااملباحث التالية:بيانأقوالاحلافظيفكتابيه"التقريب"و"الدي"كما
و ّ
جاءت،وبيانموضعاخلالفوالفرقبنيالكالمنيأواحلكمني،وذكرأقوالأئمةالنقداملعتربينيف
أخريا
الراويكأَب زرعة،وحييبنمعني،وأَبحامت،وأمحد،والبخاريوغريهممن األئمةالنقاد.و ً
ترجيحاحلكمابلنظّرإىلمراتباجلرحوالتعديلعنداحلافظابنحجراملذكورةيفمق ّدمة"التقريب".

() 1انظر:العبداللطيف ،عبدالعزيزالعبداللطيف،ضوابط اجلرح والتعديل،ط،2ص.209فقدمجعمراتبألفاظاجلرح
التعديلالبنأَبحامتوابنالصالحوالذهيبوزايداتالعراقيعلىالذهيبوابنحجروالسخاوي.
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وهذه الدراسة مل تنب -يف دراسة اختالف أقوال احلافظ ابن حجر -على األساس الزمين
للتصنيفمثل ماسبقتهامندراساتكماسيأيتبيانهيفمبحثالدراساتالسابقةأل ّن أسباب
االختالفقدترجعإىلأمورأخرىسوىالبعدالزمينبنيأتليفكتاب"هديالساري"و"تقريب
التهذيب".فمعالعلم أنكتاب"التقريب"جاءبعد"هديالساري"إالأناحلافظيفزمنتصنيف
منشغال بتصنيفكتاب "فتح الباري" .قال حمقق "تقريب التهذيب" أبو
"التقريب"كانكذلك  ً
األشبالالباكستاين...":فعرفتأناحلافظكانمشغواليفشرحالبخاريحينماخلص"التقريب"ومل
يتهيأ له الوقت ألن حيرره ،وألجله وقع فيه بعض األخطاء ،فيجوز لكل من يقوم بتحقيق هذا
الكتابأنيضيفمنهتذيبهإذاوجدفيهالنقصويصححمنهإذاوجدفيهاخلطأ؛فإناحلافظما
زاليزيدوينقصويصححإىلآخرحياتهكمايظهرمننسختهرمحههللا"(.)1
ويؤيدذلكمانقلهقبلذلكم ْنكالماحلافظالسخاوييف"اجلواهروالدرر"":ومستعه–أي
ابن حجر-يقول :لست راضيًا عن شيء من تصانيفي ألين عملتها يف ابتداء األمر ومل يتهيأ يل
حتريرها سوى "شرح البخاري" و"مقدمته" و"املشتبه" و"التهذيب"،و"لسان امليزان" بلكان يقول
مبتكرا.بلرأيتهيفمواضع
ً
فيه:لواستقبلتمنأمريمااستدبرتملأتقيدابلذهيبوجلعلتهكتااب ً
أثىن على "شرحالبخاري" ،و"التغليق"،و"النخبة"،مثقال:و ّأماسائراجملموعاتفهيكثريةالعدد

واهيةالعددضعيفةالقوىظامئةالروى".ممايدلناداللةواضحةعلىأنترجيحاالختالفبتأخر
زمن"التقريب"عن"الدي"ليسابملنهجالسديد(.)2
مثّ هذه االختالفات نظرًاي بعضها قد يكون من نوع االختالف التنوعي ال اختالف
التضاد()3؛ مبعىن اختالف ألفاظ ال معان ،والبعض اآلخر من جنس السهو واخلطأ وبعضها تغري

()1ابنحجرالعسقالين ،مقدمة حتقيق "تقريب التهذيب" ،دارالعاصمة،ط،2ص .21قالالباحث:بلالجيوزالعبث
أبصولاملؤلف،ويفاحلواشيسعةإلبداءاآلراء.
()2انظر:ابنحجرالعسقالين،مقدمة حتقيق "تقريب التهذيب"،حتقيقحممدعوامة ،ط ،1ص.36حيثذهبالدكتور
عوامةإىلأنهيفحالتعارضأحكاماحلافظابنحجريؤخذبقولهيف"التقريب"؛ وهذامدفوعمباتقدمبيانه،وسيأيتمزيد
توضيحيفمبحث"كتابالتقريبيفالعصراحلديث".
يل.
()3قالالباحث:اختالفالتضاديكونيفحالتنافراألقوالوعدماجتماعهاعلىمعىنإمجا 
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صريحيفاالجتهاد؛وقديكوناحلكماملتقدمأصوبمناملتأخرملوافقتهألحكاماألئمةالنقادالذين
الرواية .فـعلى أقوالم بىن احلافظ ابن حجركتاب "هتذيب
هم األساس يف احلكم على رجال 
التهذيب"الذيخلصهالح ًقا.
مقدمة

قرره احلافظ ابن حجر يف
فلذلككان بناء القول الراجح يف هذه الدراسة وفْق ما ّ
كتاب"تقريبالتهذيب"مناملراتبمبقارنةذلكمعأقوالأئمةالنّقد.أيبعدعرضأقوالأئمة
النقدنضعالراويضمناملرتبةاملناسبةاليتذكرهااحلافظابنحجريف"التقريب".
ابطالتجي حابختصار(:)1
ّأماضو ّ
 .1فيطلباجلمعبنيالقولنيإنأمكن.
 .2وإذاملميكناجلمع،طلبالتجيحبنيالقولنيابلقرائن؛كأنيكونبعضتالميذاإلمام
أكثرمالزمةلهمنبعض؛فتقدمروايةاملالزمعلىروايةغريه.ومنالقرائنكثرةالناقلني
ألحدالقولنيعناإلمام.
 .3وإذامل توجدقرينةخاصةيرجحهبافيؤخذأبقربالقولنيإىلأقوالأهلالنقدوابألخص
أقوالاألئمةاملعتدلني.
رذلككلهفالتوقفحىتيظهرمرجح.والتوقّفلهضوابطأوجزها مبايلي(:)2
س
 .4فإذامليتي 
ّ
 .1أاليتتبعلىالتوقفحكم.
 .2تعينيعلةالتوقف.
 .3بذلاجلهديفإزالةاالشتباهالداعيإىلالتوقف.
 .4استقراءأقوالالعلماءيفاملسألةقبلالتوقف.

( )1العبد اللطيف ،ضوابط اجلرح والتعديل ،ط ،2ص  . 70انظركذلك :الدليمي ،جرح الرواة وتعديلهم األسس

والضوابط،ط،1ص.150

( )2راغون،التوقف عند احملدثي دراسة أتصيلية تطبيقية،ط،1ص.145-140ومنمجيلماتطرقإليهاملصنف"مقاصد
التوقفعنداحملدثني"،ص146مفيدةلطالبالعلم.
21

اجحا.
 .5أنيكونمثارالتوقفقواير ً
الدراسات السابقة
اجتهاد
أول ما اختت عنوان البحث شرعت يف البحث عن دراساتأكادميية تعىن بدراسة ّ
تغري ْ
احلافظابنحجرالعسقالينبنيكتابيه"التقريب"و"الدي"أومايقاربمثلهذهالدراسةلإلفادة
منها،وتكميلالنقصفالكمالإالهللتعاىل؛فلمأجدسوى:
الدراسة األوىل:كتاب"توجيهالقاريإىلالقواعدوالفوائداألصوليةواحلديثيةواإلسناديةيف
ي؛حيثعقدقسمال تاجمالرواةيفكتاب"فتحالباري"
فتحالباري"ملؤلفه:حافظثناءهللاالزاهد
ً

ألمساءالرواةون ْقلكالم احلافظ فيهمالدراسةأقواله؛بل
مبقدمته"هديالساري".فكانجمرد جرد
ّ
األئمةممايدلعلىأنالكتابالخيتصابحلافظابنحجرالعسقالين.
ونقلأقوالغريهمن ّ
وقد أفصح الباحث عن منهجه سواء من حيث اجلمع أو الغرض  ،حيث قال يف طريقة مجعه
"أماالرواةفلمأستوعبكلماقيليفحقكلواحدمنهم،بلاكتفيت بذ ْكرمالهفائدة
للتاجمّ  :
إسنادية ،وعالقة قويةهبذاالفن من جتريح الرواة وتوثيقهم ،أو إثباتمساع بعضهم من بعض،أو

التنصيص على انقطاع بني بعضهم ،أو ما يتعلق بعادات بعض الرواة يف الرواية يتمكن مبعرفتها
احملدثمنالوصولإىلإدراكمبهماتالرواةيفاإلسناد .)1( "...مثواصلالباحث تبيني منهجه
ابلكالمعنمتييزاألمساءوطريقةالتقيمومليزدعنذلك؛ممايدلّناعلىأنالغرضمليكنسوىمجع
روغريهمناألئمةالعلماءيفالرواةعلىشكلفوائدحديثية.
أقوالاحلافظابنحج
ّ
الدراسة الثانية:كتاب"جتريدأمساءالرواةالذينتكلمفيهماحلافظابنحجريففتحالباري"
مبايفذلكاملقدمةملؤلفهنبيلالبصارة.وهذهمثلالدراسةاألوىلكانهدفالباحثفيهااجلردال
الدراسةوهذا جل ّي منالعنوان.حيثالتزماملصنفجبردالرواةمعذكرقولاحلافظابنحجريف
الراوي يفكتاب "فتح الباري" و"مقدمة فتح الباري" املوسومة بـ "هدي الساري" .وقد أشار يف
()1الزاهدي،توجيه القاري إىل القواعد والفوائد األصولية واحلديثية واإلسنادية ف فتح الباري،ط،1ص.17
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اةالذيناختلفت فيهمأقوالاحلافظابنحجرعن"التقريب"مثانية
مقدمةكتابهإىلأنعددالرو
ْ
عشر فقط،حيث قال ":املسألةالثالثة:عددالرواةالذيناختلفقولاحلافظفيهميف"الفتح"عن
"التقريب"مثانيةعشرراواي"()1مثذكرالرواةمعتلخيصكالماحلافظيف"التهذيب"ومقارنتهمباجاء
يف"الفتح"منغريدراسةتفصيليةلتغريأقواله.
الدراسة الثالثة :وهيالدراسة القريبةمنهذااملوضوع،وجدهاالباحثعلىشكلسلسلة
أحباثأكادمييةيفالشبكةالعنكبوتيةمنسوبةجلامعةأمالقرى؛عنواهنا":الرواةالذيناختلفتأقوال
احلافظابنحجرفيهميفأكثرمنعشرينمصنفا".فبعداإلمعانفيهاويفالتاجموجدالباحثأن
مكمالًلألسبابالتالية:
حبثهسيكون–إبذنهللاتعاىلّ -
أوال:قسمالباحثوندراساهتمالرواة إىلثالثةأقسام:الرواةالذينحيتجحبديثهم،والرواةالذينيعترب
ً
حبديثهم،والرواةالذينيتكحديثهموبعضهااملتوقففيهم.وعلىذلكجرىتوزيعالرواةحبسب
اختالفأقوالاحلافظابنحجرلغرضدراستها.
اثنيًا :يف هذه الدراسة -موضوع البحث -جعل الباحثكتاب "التقريب" –هو -مادة
املقارنة مع أحكام احلافظ يفكتاب "الدي"؛ لذلك جاء تقسيم الرواة على حسب تغري ألفاظ
ت
س 
فجاءت اجملموعاتموافقةللواقعحياديةً لي 
احلافظابنحجربقطعالنظرعنالقولالراجح؛
ْ
مبنيةعلىحكمعام.
اثلثًا:إ ّن الباحثنياعتمدوايفاجتهاداهتمالشخصيةيفالتجيحعلىترجيحاتاحلافظابن
حجرنفسهمماجيدرابلباحثالسؤال–منوجهةنظره -عنكيفجيعلكالماحلافظ حمل النّقد
تالوقت؟
وآلةالتجيحيفذا 
و ممّاجيدرالتنبيهإليهأنهبعمل مقارنةللتاجماملشمولةيفالدراسةموضوعالبحث معمجيع
التاجماملشمولةيفالدراساتالسابقةاملذكورةملحيدثاالتفاقإاليفعشرينترمجة.
وعلىذلكفإن هذه الدراسة"تغرياجتهاداحلافظابنحجريفكتابيه"التقريب"و"الدي"
ث.
مكملةًملاسبقهامنأحبا 
ستظهر–إبذنهللاتعاىلّ -
()1البصارة،جتريد أمساء الرواة الذين تكلم فيهم احلافظ ابن حجر ف فتح الباري،ط،1ص.9
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منهج البحث
يفهذهالدراسةاتّبعالباحثاملنهجالتحليليويتجلّىذلكيف:
 .1تتّبع االختالفات يف أحكام احلافظ ابن حجر على الرواة يف الكتابني املذكورين حمل
البحث؛"هديالساري"و"تقريبالتهذيب".
 .2دراسةأحكاماحلافظوعرضهاعلىأقوالاألئمةوا ستخراجاحلكمالراجح.

منهجية البحث
عبارة"تغرياالجتهاد"؛أي النظريفتغرياجتهاد
أوال:راعيت عنوان البحثالذيحيتويعلى
ْ

احلافظ ابن حجر بنيكتابيه "تقريب التهذيب" -الذي اختصر أحكامه منكتابه "هتذيب
كتابه"هديالساري"؛أي:ك ّل ماهومشعر بوجوداختالفيفاألقوالاليتلاأثر
التهذيب" -و
ْ
علىحالالراوي.لذلكاعتمدت منهجيةً دقيقةيفاحلصروالتمييزكماتبينهماستأيتمنالنقاط
التفصيلية.


بعدفحصهفحصادقي ًقا؛فكان
اجماملذكورة يفكتاب"هديالساري"

ت الت
حصر 
اثنيا :
ً
عددهماإلمجايل544:ترمج ةًموزعنيكالتايل:
• 466ترمجةيفالفصلالتاسعالواردةيفاألصولواملعلقات.

• 27ترمجةمتفرقةمنالفصلالتاسعمنغرياألصولواملعلقات
• 51ترمجةمتفرقةيفالكتابمنغريالفصلالتاسع.

جبرح أو تعديل أو ماكان قريبًا من ذلك وجعلتهم يف
استخرجت م ْن تكلم فيهم 

اثلثا:
فيهااسمالراوي،والعزوإىلكتاب"الدي"معتقييدالكالم
قصاصاتورقية.يفكلقصاصةأجعل

ّ
علىحالالراويمن"التقريب"و"الدي".وأضعإشارةًتشريإىلنوعاالختالف؛هلهومنجنس
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ةاالختالفمىتوج د

املؤثرأوال؟فكانعددهم295:ترمجةً،وزعتهمعلىجمموعاتلتسهيلدرا س
فجاؤواعلىتسع:
• مج:1منحكمعليهماحلافظحبكمعامخمتصرمثلمافعليف"التقريب":وعددهم.121
• مج:2مناكتفىبقوله"احتجبهاجلماعة"يفمعرضنقدالراوي:وعددهم.26
• مج:3مناعتمدفيهمعلىحكماجلمهورمثلقوله:وثقوه ،أوضعفوه ،أوماشابهذلك:
وعددهم.30
• مج:4منقالفيه:خمتلففيه:وعددهم.15
• مج:5منقالفيه:فيهمقال:وعددهم.3
• مج:6مناكتفىبوصفهمبوصفعاممثل:مشهور ،أو:منكبارالتابعني ،أو ماشابه
ذلك:وعددهم.46
• مج:7منأشارإليهابلصحبة:وعددهم.4
العللواجلرحوالتعديليفبعضاملروايت:وعددهم.28

• مج:8منعلقعليهممباخيص
• مج:9ردودهعلىأئمةاجلرحوالتعديلمنغريأنحيكمعلىالراويحبكمعاممثلقوله:
جرحمردود،هذاتلنيهني:...وعددهم.22

الصاحلة للمقارنة مع أحكام احلافظ يف
العامة اليت يف "الدي"  ّ
رابعا :قارنت األحكام  ّ
ت مجيعالتاجماليتفيهااختالففكا ن عددهم
حصر 
"التقريب" منواقعاجملموعاتالسابقة ،مثّ 
111راوايموزعنيعلىالنحوالتايل:
• مج:1منحكمعليهمحبكمعاممثلمافعليفالتقريبوعددهم74
• مج:3مناعتمدفيهمعلىحكماجلمهورمثل:وثقوهأوضعفوهوعددهم15
• مج:4منقالفيه":خمتلففيه"وعددهم14
• مج:5منقالفيه":فيهمقال"وعددهم3
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• مج:7منأشارإىلالصحبةوعددهم2
• مج :9ردوده على أئمة اجلرح والتعديل من غري أن حيكم على الراوي حبكم عام خمتصر:
وعددهم.3

أسباب استبعاد اجملموعات الثالث األخرى من الدراسة
السادسة والثامنة مع
دفعت الباحث الستبعاد اجملموعة الثانيةو ّ
ْ
واملقصودهنا توضيح الدواعي اليت
ذكراألمثلة:
أوال :اجملموعة الثانية :وهممناكتفىبقوله"احتجبهاجلماعة"يفمعرضنقدالراوي؛ فجميعهم
بعد مراجعة أحكام احلافظ يف "التقريب" مل ينزلوا عن رتبة الصدق واالحتجاج مما يدلّنا على أن
احلافظحيتجمبروايهتمبشكلعاممنغريخمالفةللجمهور؛ لذلكاستبعدتتراجم هذهاجملموعة.
ولتوضيحذلكأضربأمثلةمتنوعة:
املثال األول :حصني بن عبد الرمحن السلمي :قال احلافظ عنه يف "الدي" " :متفق
ـ(ع)وقال":ثقةتغريحفظهيفاآلخر"(.)2
االحتجاجبهتغريآبخره"(، )1ويف"التقريب"رمزإليهب
ّ
احتج به اجلماعة"( .)3ويف
املثال الثاين :عبد هللا بن أَب جنيح :قال عنه يف "الدي"ّ ":
"التقريب"رمزإليهبـ(ع)وقال":ثقةرميابلقدرورمبادلس"(.)4
املثالالثالث:عبدهللابنسعيدبن أَبهند:قالعنهيف"الدي"":احتجبهاجلماعة"(.)5
ويف"التقريب"رمزبـ(ع)وقال":صدوقرمباوهم"(.)6
()1ابنحجر،هدي الساري مقدمة فتح الباري،د.ط،ص.398
()2ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.253

()3ابنحجر،هدي الساري مقدمة فتح الباري،د.ط،ص.416
()4ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.552

()5ابنحجر،هدي الساري مقدمة فتح الباري،د.ط،ص.413
()6ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.512

71

املثال الرابع :شريك بن عبد هللا بن أَب نر :قال عنه يف "الدي" ":احتج به اجلماعة"( .)1ويف
"التقريب"أتىبرموزأصحابالكتبالستةوقال":صدوقخيطئ"(.)2
اجمهذهاجملموعةجاءتعلىهذااملنوال؛يرمزإليهم يف"التقريب"برموز
وهكذامجيعتر
ْ
اجلماعةوهمأصحابالكتبالستة؛واحدوعشرونمنهموثقهم؛وهم:بريدبنعبدهللابنأَببردة
(ص ،)392بكر بن عمرو أبو الصدق الناجي (ص ،)393حصني بن عبد الرمحن السلمي
(ص،)398احلسنيبنذكواناملعلم(ص،)398رفيعبنمهرانأبوالعاليةالرايحي(ص،)402
زهري ابن حممد التميمي أبو املنذر اخلراساين (ص ،)403سعيد بن أَب هالل الليثي (ص،)406
شبابة بن سوار (ص ،)409عاصم بن سليمان األحول (ص ،)411عبد هللا بن أَب جنيح
(ص ،)416عبد األعلي بن عبد األعلى البصري (ص ،)416عبيد هللا بن أَب جعفر املصري
(ص،)423عبيدهللابنموسىالعبسي(ص،)423عكرمةموىلابنعباس(ص،)425عمري بن
هانئ(ص ،)433عوفابنأَبمجيلة(ص،)433كهمسبناحلسنالتميمي(ص،)437حممد
بنجحادة(ص،)437حممدبنميمونأبومحزةالسكري (ص،)442منصوربنعبدالرمحنبن
طلحةبناحلارثاملكي(ص،)445املفضلبنفضالةبنعبيدبنمثامةالقتباين(ص.)445
وأربعةكانحملّهمالصدقوهم:شريكبنعبدهللابنأَبنر(ص،)409سهيلبنأَب

ص،)408عبدهللابنسعيدبنأَبهند(ص،)413غالببنخطاف
صاحلذكوانالسمان( 
القطان(ص.)434وترمجةواحدةملحيكمعليهاوإنانقلقولاألئمةمثلمافعليف"الدي"بدون
حي (ص )410حيث اكتفى بنقل توثيق أمحد والعجلي
خمالفة وهي ترمجة صاحل بن صاحل بن ّ
يالضعيف.
وغريمها،وميّزهعنصاحلبنحيّانالقرش ّ
عاما مثل:مشهور ،أو:منكبار
اثنيا :اجملموعة السادسة :وهممناكتفىبوصفهم وص ًفا  ّ
التابعني،أوماشابهذلك؛فهذاالوصفاليدلعلىحكممفيديفضبطالروايملروايته؛لذلكال
ميكنمقارنتهمعاألحكاماملختصرةللحافظيف"التقريب".مثالذلك:

()1ابنحجر،هدي الساري مقدمة فتح الباري،د.ط،ص.409
()2ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.436
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املثالاألول:عبدالرمحنبنمحاد":كبارشيوخالبخاري"()1ومثلذلكيفطلقبنغنام.

املثالالثاين:فراسبنحيىيالمذاين":مشهور"(.)2
املثالالثالث:خليفةبنخياطالعصفري":أحداحلفاظاملصنفني"(.)3ومماجيدرالتنبيهعليه
ايعنداحلافظابنحجرالعسقالينالتدل
ّ
يفهذااملقامأناستعماللفظ"احلافظ"يفحق الرو
ّ
الرواي؛فق ْد أطلقهذااملصطلحعلىم ْن همأقلمنذلك،بل
علىتوثيق بلعلىكثرةحديث ّ

علىضعفاءومتوكنيأذْكرمنهم:إبراهيمبنبشارالرماديقالعنه":حافظلهأوهام"( .)4وحممد
بنمحيدبنحيانالرازيقالعنه":حافظضعيف"(.)5وقالعنسهلبنزجنلةبنأَب الصغدي
ق"(،)6وكذاحممدبناحلسنيبنإبراهيمالعامريأبو
الرازيأبوعمرواخلياطاألشت":احلافظصدو 
ب(.)7وقالعنعمربنهارونبنيزيدالثقفي":متوكوكانحاف ظًا"(،)8ومثله
جعفربنإشكا 
الشاذكوينسليمانبنداود(.)9
املثالالرابع:معاذبنهشامالدستوائي":منأصحاباحلديثاحلذاق"(.)10
املثالاخلامس:أمحدبنعاصمالبلخي":معروفابلزهدوالعبادة"(.)11
وأمجلأمساءهممجيعهممرتبنيحبسبورودهميف"الدي"معالعزو:جنمبنفضيل(ص،)7
عمروبنميمون(ص،)209يزيدبنزريع(ص،)215إبراهيمبنطهماناخلراساين(ص،)388
()1ابنحجر،هدي الساري مقدمة فتح الباري،د.ط،ص.417
()2املرجعالسابق،ص.434
()3املرجعالسابق،ص.401
()4ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.105
()5املرجعالسابق،ص.839
()6املرجعالسابق،ص.419
()7املرجعالسابق،ص.837
()8املرجعالسابق،ص.728
()9املرجعالسابق،ص.1315

()10ابنحج ر،هدي الساري مقدمة فتح الباري،د.ط،ص.444
()11املرجعالسابق،ص.386
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إبراهيمبناملنذراحلزامي(ص،)388أمحدبنعاصمالبلخي(ص،)386بشريبنهنيكالسدوسي
(ص،)393توبةبنأَباألسودالعنربي(ص،)394حريزبنعثماناحلمصي(ص،)396حسان
ابن عطية احملارَب (ص ،)396محيد بن هالل العدوي (ص ،)400خالد بن حيىي بن صفوان
(ص،)401خليفةبنخياطالعصفري(ص،)401عليبناحلكمالبناين(ص،)430عمروبن
أَبعمروموىلاملطلب(ص،)432عمرانبنمسلم(ص،)433روحبنعبادة(ص،)402سعيد
بن أَب عروبة (ص ،)405سعيد بن عمرو بن أشوع (ص ،)406سعيد بن فريوز أبو البختي
(ص،)406سعيدبنكثريبنعفري(ص،)406سليمانبنحيان(ص،)407سالمبنأَبمطيع
اخلزاعي(ص،)408شبلبنعباداملكي(ص،)409طلقبنغنام(ص ،)411عبدهللابنبريدة
(ص،)413عبدالرمحنبنمحاد(ص،)417عبدالرمحنبنأَبنعمالبجلي(ص،)419عبدالعزيز
ص ،)420عبد املتعال بن طالب (ص ،)421عبد الوارث بن سعيد
بن حممد الداروردي ( 
(ص،)422عبدامللكبنعمري(ص،)422عبيدهللابنعبداجمليداحلنفي(ص،)423عديبن
اثبتاألنصاري(ص،)424عمربنذر(ص،)430فراسينحيىيالمذاين(ص،)434عيسىبن
طهماناجلشمي(ص،)434قيسبنأَبحازم(ص،)436حممدبنإبراهيمالتيمي(ص،)437
)،معروفبنخربوذ(ص،)444
معاذبنهشامالدستوائي(ص،)444أبوالزبرياملكي(ص442

ّ
موسى بن عقبة (ص ،)446نعيم بن محاد اخلزاعي (ص ،)447عيسى بن موسى (ص،)458
احلسنبنصاحل(ص.)456

ت ،ومليكن
اثلثا :اجملموعة الثامنة :وهممنعلّقعليهممباخيص اجلرحوالتعديليفبعضاملرواي 
حكمه عاماعلىالراوي،وإّنا علىبعضمروايتهحبسبظروفالرواية؛ فهذاكذلكمثلاجملموعة
يفكتاب"التقريب" .وأضرببعض
املختصركما 

سابقةالميكن مقارنةأحكامها معاحلكمالعام
ال 
األمثلةالتوضيحيةاملتنوعةمعزوةإىلكتاب"هديالساري":
املثالاألول:قالاحلافظيفالروايالربيعبنمسلم":ماروىعناحلسنشيئًا"(.)1

()1ابنحجر،هدي الساري مقدمة فتح الباري،د.ط،ص.67
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املثالالثاين:عبدالرمحنبنالقاسم؛قالاحلافظ":أعرفحبديثأبيهمنغريه"(.)1
املثالالثالث:حممدبنحيىيالذهلي؛قالاحلافظ":أعلمأهلعصرهابلعلل"(.)2
املثالالرابع:سفيانبنعيينة؛قالاحلافظ":أحفظالناسحلديثعمروبندينار"(.)3
املثالاخلامس:حبانبنموسى؛قالاحلافظ":مليدركمهاما"(.)4
خامسا :اختيار عينة الدراسة
وألمهيةأنتكونللرسالةمنهجيةواضحةللدراسة سرت وفقاخلطواتالتاليةالختيارعينةالبحث
النهائية:
لدرجاتاالختالفيفكالماحلافظابنحجرعلىأربعدرجات:

أوال:عملتتصني ًفا
الدرجةاألوىل-االختالففيهامؤثرجدا:وفيهااختلفاجتهاداحلافظابنحجركلّياّ :إما
تواألثباتإىلالصدقأو
ك؛حيثينزلالراويمنمرتبةالثقا 
بنقيضاحلكمالصريحأواملشعربذل 
منالصدقإىلالصدقمعاألوهاموماأشبهذلك.
مثال ذلك :قوله يف ترمجة عبد الكرمي بن أَب املخارق يف "الدي" ":متوك عند أئمة
احلديث"،ويف"التقريب"قالعنه":ضعيف".
الدرجة الثانية -االختالف فيها مؤثر ولكن ليسكالدرجة األوىل :حيث إنّه قرر حكمه

ابقوله":فيهخالف"أو"فيهمقال" وجعلتهميفجمموعةمنفردةألمهيةاملوضوع.
بعدماكانمكتفيً ْ
مثالذلك:قولهيفأسامةبنزيدالليثييف"الدي"":خمتلففيه"،ويفالتقريب":صدوقيهم".
تالمنحيثرتبةالراوي:زاد
الدرجةالثالثة-االختالفمؤثرنسبيامنحيثبعضاملرواي 
صفاتمؤثرةيفالراويمعاحلفاظعلىرتبةاالحتجاجبه:مثلزايدةالتدليسأو اإلرسالمعبقاء
يكما هي .مثال ذلك قوله يف سالم بن مسكني يف "الدي" ":أحد األثبات" ،ويف
رتبة الراو 
"التقريب"":ثقةرميابلقدر".
()1ابنحجر،هدي الساري مقدمة فتح الباري،د.ط،ص.67
()2املرجعالسابق،ص.347
()3املرجعالسابق،ص.361
()4املرجعالسابق،ص.231
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منحيثإمابقاءقوةضبطالروايوعدالتهكما
الدرجةالرابعة-االختالففيهاغريمؤثر إمجا الً
ّ
توضيحاابستعمالاملصطلحات؛مثل:قوله"ضعيف "فيمنوصفهيف"الدي"":ملأر
ً
ت
هيأوكان ْ
"فيمنكانوصفه"ثبت"وماأشبهذلك.
ْ
ألحدفيهتوثيقا"أو":ثقةثبت
مثالذلك:قولهيفهبزبنأسديف"الدي"":أحداألثبات"،ويف"التقريب"":ثقةثبت".
ت واملقدر عددهم ب ـ ـ ـ ـ ــ 111راوايوفق
اثنيا:ميزتالرواةاملذكورينساب ًقا
يفاجملموعاتالس ّ
ّ
تإالماكانمنالدرجةالثانيةفجاؤواكالتايل:
النظرعناجملموعاتالس ّ
ماتقدممنشروطبقطع
ّ
• الدرجةاألوىل33:راو اي

• الدرجةالثانية17:راوايوهمتراجماجملموعةالرابعةواخلامسة.
• الدرجةالثالثة35:روا اي
• الدرجةالرابعة26:راو اي
ي"
وألنموضوعالرسالةهوالنظريفتغرياجتهاداحلافظيفاجلرحوالتعديلبنيكتايبه"الد 
و"التقريب" ومراعاةً حلجم الرسالة فإين اختت تراجم األحرف من األلف(أ) إىل العني(ع -عبد

الكرمي بن أَب املخارق) لدراستها وبلغ عددهم  50ترمجة .وستمثل هذه الدرجات فصول
اسة،كلدرجةبفصلمستقل.
الدر

ّ
ومنإجيابياتمثلهذااالختيارأنّهمشلتراجماجملموعاتاألربعحبسبدرجةاالختالفمما
يضفي على هذه الدراسة التنوع.وكما أنه سيسمحلل ّدارسني تكملة التاجماملتبقية بتتيب سهل
ابتداءًم ْنبقيةحرف(ع)بعدعبدالكرميبنأَباملخارقإىلهنايةحرف(ي).
املقسمة إىل اجملموعات وفق الدرجات املذكورة يف
سادسا :رتّبت تراجم فص ول الدراسة ّ -
النقطةالسابقة-حبسبترتيباحلافظابنحجرللتاجميف"التقريب".وجاؤواكالتايل:
امؤثراوعددهمتسععشرةترمج ةً.
اجملموعة األوىل-مناختلففيهماحلكماختالف ً
اجملموعة الثانية -منقالفيه"خمتلففيه"أو"فيهمقال"وعددهممثاينتراجم.

اجملموعة الثالثة -من زاد فيه صفاتمؤثرةيف الراوي ولكن الخيرج عن رتبته مثل زايدة
التدليسواإلرسالوعددهمإحدىعشرةترمجة.
اختالفغريمؤثريفاحلكماإلمجايلمنحيثإمابقاءقوةضبطالرواي
اجملموعة الرابعة –
ّ
توضيحاابستعمالاملصطلحاتوعددهماثنتاعشرةترمجة.
ً
دالتهكماهيأوكانت
وع
ْ
22

هيكل البحث:
وق ْدقسمالباحثهذهالدراسةإىلمقدمةومتهيدوأربعةفصولوخامتةوفهارس.
• أوال:املقدمة:
باختياريلعنوانالبحث
 oأسبا 
 oإشكاليةالبحث
 oأسئلةالبحث
 oأهدافالبحث
o
o
o
o

أمهيةالبحث
مصطلحاتالبحث
الدراساتالسابقة
منهجالبحثواختيارعيّنةالدراسة

• اثنيا :متهيد :ترمجة احلافظ ابن حجر العسقالين والتعريف بكتابيه "التقريب"
و"الدي"وفيهاأربعةمباحث:
 oاملبحثاألول:ترمجةخمتصرةللحافظابنحجرالعسقالين
يفبكتاَب"التقريب"و"الدي"
 oاملبحثالثاين:التعر
ْ
 oاملبحثالثالث:كتاب"التقريب"يفالعصراحلديث.
 oاملبحث الرابع :مراتب اجلرح والتعديل عند احلافظ ابن حجر وتقريب
األلفاظ.
اةالذيناختلفتفيهمأقوالاحلافظابنحجروفيهاأربعةفصول:
• اثلثا:دراسةالرو
ْ
مناختلففيهماحلكماختالفامؤثرا19:ترمجةً
 oالفصلاألول:
ً
 oالفصلالثاين:منقالفيه"خمتلففيه"أو"فيهمقال8:تراجم.
 oالفصل الثالث :من زاد فيه صفات مؤثرة يف الراوي مع بقائه ضمن دائرة
االحتجاج11:ترمجةً.
 oالفصلالرابع:منكاناالختالففيهمغريمؤثريفاحلكماإلمجايل12:
ترمجةً.
32

• ولكلترمجةستتبعهااملباحثالتالية:
 oاملبحثاألول:بيانأقوالاحلافظيفكتابيه"التقريب"و"الدي"
 oاملبحثالثاين:بيانموضعاخلالف.
 oاملبحثالثالث:ذكرأقوالأئمةالنقداملعتربينيفالراوي.
 oاملبحثالرابع:التجيح.
ابعا:اخلامتة:وفيهاذكرالباحثالنتائجاليتتوصللاوالتوصياتاملناسبةس.
• رً



خامسا:الفهارس
•
ً
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متهيد :ترمجة احلافظ ابن حجر العسقالين والتعريف بكتابيه "التقريب" و"اهلدي" وفيها أربعة
مباحث:
▪ املبحث األول :ترمجة خمتصرة للحافظ ابن حجر العسقالين
▪ املبحث الثاين :التعريف بكتايب "التقريب" و"اهلدي"
▪ املبحث الثالث :كتاب "التقريب" ف العصر احلديث.
▪ املبحث الرابع :مراتب اجلرح والتعديل عند احلافظ ابن حجر وتقريب األلفاظ.
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املبحث األول :ترمجة خمتصرة للحافظ ابن حجر العسقالين
امسه ونسبه ومولده
نشأته
رحالته العلمية وشيوخه وتالمذته
مصنفاته
مناصبه
وفاته
ثناء العلماء عليه
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امسه ونسبه ومولده
هو قاضي القضاة ،أبو الفضل( ،)2شهاب الدين ،أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن
أمحد( )3الكناينالعسقاليناألصل،املصرياملولدواملنشأ،نزيلالقاهرة.املشهوراببنحجر.و"ابن
حجر"لقبلبعضآابئه(.)4
ولد يف الثاين والعشرين من شعبان سنة ثالث  وسبعني وسبعمائة على شاطئ النيل مبصر
القدمية.

()1

()1ترمجةاحلافظابنحجرمشهورةكتب فيهاالكثريونمنعصرهإىلعصرانهذا.والقتضاءاملقام،وشهرةاحلافظ،وظروف
الختصار

الرسالةسأختصرالكالمعنترمجته.فقدأفردالكثريمناملعاصرينكتبًامستقلّةموسعةعنترمجةاحلافظ.وخلصتها–
السخاوي،اجلواهر والدرر
كثرةالعزوإليها-منجمموعهذهالكتبمعإبقاءبعضالعبار
ْ
اتأحياانكماجاءتم ْنمصنّفيهاّ :
ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر،ط،)101/1(،1عبداملنعم  ،ابن حجر العسقالين مصنفاته ودراسة منهجه وموارده ف

ط.)45/1(،1ومنكتبالتاجماألخرى:ابنحجر،رفع اإلصر عن قضاة مصر،ط،1ص،62ابنفهد
كتاب اإلصابه ،

املكي،حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ ،د.ط،ص،326السيوطي ،ذيل تذكرة احلفاظ للذهيب ،د.ط،ص،380ابن

ط،1
حجر،مقدمة إنباء الغمر أببناء العمر ،ط)7/1( ،1و(،)116/1ابنالعماد،شذرات الذهبف أخبار من ذهب ،

ين ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع،د.ط،)87/1( ،الزركلي،األعالم ،ط/1(،15
( ،)395/9الشوكا 
.)178
() 2كناهوالده.قالاحلافظابنحجريفترمجةوالده":تركين وملأكملأربعسننيوأاناآلنأعقلهكالذييتخيلالشيءوال
يتحققهوأحفظعنهأنهقال":كنيةولديأمحد:أبوالفضل"،ابنحجر،إنباء الغمر،ط.)117/1(،1
()3معوجوداختالفيفاسمجدهالرابعبنيأمحدوحممود.

ط": )395/9(،1نسبةإىلآلحجرقومتسكناجلنوب
() 4قالابنالعماديف :شذرات الذهبف أخبار من ذهب ،
اآلخرعلىبالداجلريدوأرضهمقابس".وقدانقشحمققكتاب"إنباء الغمر"هذهالنسبةيفمقدمةالتحقيق.
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نشأته
نشأاحلافظابنحجريتيماألبوينيفغايةالعفةوالصيانةوالرايسةيفكنفبعضأوصياءوالده(.)2
وأدخلالكتّابوهوابنمخسسنني،وحفظالقرآنوهوابنتسعسننيعلىيدصدرالدينحممد
املقرئ ،وصلىالتاويح للناسبعد أن أكمل اثنيت عشرةسنة  .وقد امتاز حبدة
السفطي 
بن حممد ّ
الذكاءحيثإنهحفظسورةمرمييفيومواحد،وكانحيفظالصحيفةمناحلاويالصغريمنمرتني.
برعيفحفظالكثريمنخمتصراتالعلوم،والزمالشيخمشسالدينحممدبنعليبنحممد
بنعيسىبنأَببكربنالقطاناملصري،فحضردروسه.ونظريففنوناألدبوالشعر ،مثحبّب
إليهالنظريفالتواريخواحلديثالنبويوأكثرمنطلبهمنسنةثالثوتسعني.اجتمعحبافظعصره
اقيسنةستوتسعنيوسبعمائة،والزمهعشرةأعوام.قرأعليه"األلفية"لهو"شرحها"
ّ
زينالدينالعر
كمنالكتب،وكانأولمنأذنلهيفالتدريسسنةسبعوتسعني.
لهحبثًاوغريذل 

احلافظابنحجركذلكعلىسراجالدينالبلقيين،وسراجالدينابنامللقن،وعزالدين

تفقه
ابنمجاعةوغريهم.وبقيمالزماللبلقيينحىتأذنلهيفالتدريسواإلفتاء؛ فاجتمعلهمنالشيوخ
ً
الذينيشارإليهم ،ويعولعليهميف حلاملشكالتعليهمماملجيتمعألحدمنأهلعصره ،فك ّل
أسايففنّهالذياشتهربه.
و
احدمنهمكانمتبحراور ً
ً

()1

()1السخاوي،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر،ط.)140-121/1(،1
()2مهازكيالدينأبوبكرا بننورالدينعلىاخلروَبومشسالدينحممدبنعليبنحممدبنعيسىبنأَببكربنالقطان

املصري.ابنحجر،رفع اإلصر،ط،)63،62/1(،1عبداملنعم  ،ابن حجر العسقالين مصنفاته ودراسة منهجه وموارده ف
كتاب اإلصابه ،ط.)53/1(،1
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رحالته العلمية وشيوخه وتالمذته
بدأ رحالته العلمية مبكة سنة مخس ومثانني وسبعمائة حيث مسع "صحيح البخاري" على مسند
دهللاالنشاوريمثامل ّكي؛وهوأولشيخمسععليهاحلديث.وحبثيفعمدة

احلجازعفيفالدينعب
األحكامللحافظعبدالغيناملقدسي،وعلىعاملاحلجازاحلافظأَبحممدبنظهرية؛وهوأولشيخ
فقةوصيهإىلمصرحملإقامتهسنةستومثانني(.)1
ّ
حبثعليهيفعلماحلديث.مثرجعر
ومنالبلداناليترحلإليها(:)2قوصوهيمنبالدالصعيد،سنةثالثوتسعنيوسبعمائة.
مليستفدهبامناملسموعاتاحلديثيةسوىلقاءعلمائها .مثرحلإىلاالسكندريةأواخرسنةسبع
وتسعنيوسبعمائة ،واجتمعابلعالمةمشس الدينابناجلزري،ومسععنمسندهاالتاجأَبعبدهللا
حممد بن أمحد الشافعي وعن الكثريين .مث رحل إىل احلجاز سنةتسع وتسعني وسبعمائة،ولقي
العديدمنالفضالء.
ورحلإىلاليمنسنةمثانائةفلقيبتعز،وزبيد،وعدن،واملهجم،ووداياحلصيبوغريهاغري
واحد .ف م ّمن لقيهم يف زبيد ووادي احلصيب جمد الدين أَب طاهر حممد بن يعقوب الشريازي
الفريوزآابديإماماللغةفتناولمنهالنصفالثاينمنتصنيفه"القاموسيفاللغة" ،وكماأنهح ّدثيف
اليمنبكتابابناجلزرييفاألدعيةاملسمى"احلصناحلصني".
فسمعبقطيةوغزةوالرملةوالقدسودمشقوالصاحليةوغريهامن
ك الشام؛  
ومنرحالتهكذل 
البالدوالقرى،مثرجعإىلموطنهفأكملكتابه"تغليقالتعليق"يفحياةكبارشيوخه.
فمن شيوخه إضافة إىل ماذكر( :)3برهانالدين إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد التنوخي
إبراهيمبنداودبنعبدهللااآلمدي  ،وحممدبنحممدبنعليبنعبدالرزاقالغماري
الشامي ،و 
النحوي املالكي ،وأمحد بن حممد ابن الفقيه علي اخليوطي ،وكلثوم ابنة احلافظ حممد بن رافع
السالمي،وغريهمكثري.
ط.)122/1(،1
()1السخاوي،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،

( )2السخاوي ،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،ط ،)160 -142  /1( ،1عبد املنعم  ،ابن حجر
العسقالين مصنفاته ودراسة منهجه وموارده ف كتاب اإلصابه ،ط.)91/1(،1

ط.)199/1(،1
()3السخاوي،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،
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وأما تالمذته فمن أبرزهم( :)1احلافظ السخاوي ،وزكراي األنصاري ،وبرهان الدين البقاعي،
وابنق طْلوبـغا،وابنتغريبردي،والتقيابنفهداملكي،والبوصرييشهابالدينأمحدبنأَببكر.


()1عبداملنعم  ،ابن حجر العسقالين مصنفاته ودراسة منهجه وموارده ف كتاب اإلصابه ،ط.)105/1(،1
03

أهم مصنفاته
اثعلمياكبريايفشىتالعلوم؛فمنأهممصنفاته(:)1هتذيبالتهذيب(ط،1
تركاحلافظابنحجرإر
ً
مؤسسة الرسالة انشرون1416 ،ه) ،وتقريب التهذيب (ط ،1دار العاصمة1423 ،ه) ،ولسان
امليزان (ط ،1دار البشائر اإلسالمية1423 ،هـ) ،وفتح الباري يف شرح صحيح البخاري (د.ط،
املكتبة السلفية1380 ،ه) ،وتغليق التعليق (ط ،1املكتب اإلسالمي ودار عمار1405 ،ه)،
،وإحتافاملهرة

والتلخيصاحلبرييفختريجأحاديثالرافعيالكبري (ط،1مؤسسةقرطبة1416،ه)
سة
ابألطرافالعشرة (ط،1مكزخدمةالسنة1415،ه)،واإلصابةيفمتييزالصحابة (ط ،1مؤس 
الرسالة1434،ه)،وإنباءالغمرأببناءالعمر(ط،1اجمللساألعلىللشؤوناإلسالمية1389،ه)،
والدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة (ط ،2دائرة املعارف العثمانية1392 ،ه) ،وخنبة الفكر يف
،وشرحهايفنزهةالنظر (ط،3مطبعةالصباح،

مصطلحأهل األثر (ط،1دار ابنحزم1427،ه)
1421ه) ،والنكت على ابن الصالح (ط ،1اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة1404 ،ه) ،بلوغ
املراممنأدلةاألحكام(ط،7دارالفلق،)1424،وغريذلك.


ط.)398-173/1(،1
()1السخاوي،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،
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مناصبه
فدرس
توىل احلافظ ابن حجر العديد من املناصب؛ فقد توىل تدريس التفسري واحلديث والفقهّ  ،
ابلبي ربسيةمثابملدرسةاملؤيديةاجلديدة.
وويلوظيفةالوعظ ،واإلفتاء ،واملشيخة ،واخلطابة ،وخزنالكتب .وتوىلالقضاءيفالسابع
والعشرينمناحملرمسنةسبعوعشرينومثانائة.
()1

( )1السخاوي ،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،ط ،)609 -588 /2( ،1عبد املنعم  ،ابن حجر
العسقالين مصنفاته ودراسة منهجه وموارده ف كتاب اإلصابه ،ط.)156-129/1(،1
23

وفاته
وافاهأجله ليلةالسبتالثامنوالعشرينمنذياحلجةسنةاثنتنيومخسنيومثانائةبعدمرضشديد
أملّبه.وصلّي عليهقبيلصالةالظهرمبصلّىاملؤمننيابلرميلةخارجالقاهرة،ودفنابلقرافةالصغرى
بتبةبيناخلروَب.حضرجنازتهمجعغفريالحيصىفرمحههللاتعاىل.
()1

()1السخاوي،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،ط،)1193/3(،1عبداملنعم  ،ابن حجر العسقالين
مصنفاته ودراسة منهجه وموارده ف كتاب اإلصابه ،ط.)122-120/1(،1
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ثناء العلماء عليه
أئمةعصرهواألئمةمنبعده؛م ْنذلك:
أثىنعليهالكثريمنشيوخهو ّ
كتب احلافظالبلقيينعلىاجلزءاألولمنكتاب"تغليقالتعليق"":اجلزءاألولمن"تغليق
التعليق"مجعالشيخاحلافظ،احملدثاملتقناحملقق،شهابالدينأَبالفضلأمحدابنالفقريإىلهللا
تعاىلالفاضلاملرحومنورالدينعليالشهرياببنحجرنفعهللاتعاىلبهوبفوائدهآمني"(.)1
ّ
وكتباحلافظالعراقي":كتاب"لسانامليزان"أتليفاحلافظاملتقن،الناقداحلجة،شهاب
الدينأمحدبنعليالشافعيالشهرياببنحجر.نفعهللابفوائده،وأمتعبعوائده"(.)2
ووصفهالقاضيويلالدينأبوزيدبنخلدونابلسيادةوالعلموالفضلواإلجادة(.)3
املسمى "بنخبة الفكر يف مصطلح أهل
الشم ّ
وقال العالمةكمال الدين 
ين" :فإ ّن الكتاب ّ
األثر"منمصنفاتالشيخاإلماممفيتاألانم،مالكانصيةالعلوموفارسميداهنا.)4("...
وكتباإلمامابناجلزريعلىاجمللداألولمنتصنيفه"النشريف القراءاتالعشر"مانصه:
"هدية منالعبدالفقريإىلرمحةهللاتعاىلحممدبنحممدبنحممدبناجلزريمؤلفه،عفاهللاتعاىل
عنهخلزانةموالانالشيخاإلمامالعالمةحافظعصره،وشيخمصره،شهابالدينأَبالفضلأمحد
ابنالشيخاإلماماملرحومنورالدينأَباحلسنعليبنحممدبنحممدالعسقالين.)5("...
ووصفهاحلافظابناخلياطابإلماماجلليلاحلافظشيخاإلسالمابنحجر ،وقالعنهاحلافظ
لفات
سبطابنالعجمي":هذاالرجليفغايةمايكونمناستحضارالرجالوالكالمفيهم،ولهمؤ 
كثريةيفترامجهم"(.)6


ط.)267/1(،1
()1السخاوي،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،
()2املرجعالسابق.)268/1(،
()3املرجعالسابق.)274/1(،
()4املرجعالسابق.)279/1(،
()5املرجعالسابق.)292/1(،
()6املرجعالسابق.)296/1(،
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وأماالعالمةالكمالابنالماماحلنفيفوصفهيفشرحهعلى"الداية"":وقالغريهممنيوثق
بسعةعلمه،وهوقاضيالقضاةشهابالدينالعسقالين"(.)1
ووصفه البقاعي بقوله" :سيدان وموالان قاضي القضاة ،شيخ اإلسالم ،علم األئمة وإمام
األعالم.)2("...


ط.)312/1(،1
ي،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،
()1السخاو 
()2املرجعالسابق.)326/1(،
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املبحث الثاين :التعريف بكتايب "التقريب" و"اهلدي"
كتاب "تقريب التهذيب"
كتاب "هدي الساري"
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التعريف يكتاب "تقريب التهذيب"
اليوجدأحسنمنيتكلمعنكتاب"التقريب"سوىاحلافظنفسهإذيقوليفمقدمةكتابه":إينملا
فرغتمن"هتذيبهتذيبالكماليفأمساءالرجال"الذيمجعتفيهمقصود"التهذيب"حلافظ
عصرهأَباحلجاجاملزيلتمييزأحوالالرواةاملذكورينفيه،وضممتإليهمقصود"إكماله" للعالمة
المأيضا،
مقتصرامنهعلىمااعتربتهعليه،وصححتمنمظانهمنبيانأحو
عالءالدينم ْغلط ْ
ً
اي ً
وزدت عليها يفكثري من التاجم ما يتعجب منكثرته لديهما ،ويستغرب خفاؤه عليهما ،ووقع
منطلبةالفنموقعاحسنًاعنداملميزالبصريإالأنهطالإىلأنجاوزثلثاألصل،
الكتاباملذكور
ً
و"الثلثكثري"،فالتمسمينبعضاإلخوان أنأجردلهاألمساءخاصة،فلمأوثرذلكلقلةجدواه
علىطاليبهذاالفن،مثرأيتأنأجيبهإىلمسألتهوأسعفهبطلبتهعلىوجهحيصلمقصودهابإلفادة
ويتضمن احلسىن اليت أشار إليها وزايدة"( .)1فكتاب "التقريب" إ ًذاكما قال مصنفه هو ملخص
لكنّه ظل يشتغل يف الكتاب يضيف
لكتاب "هتذيب التهذيب"  .وفرغ من أتليفه عام 827هـ ،
وينقصويصححإىلسنة850ه ـ(.)2

ّأمامنهجهيفالتلخيصكماذكريفمقدمته:
 .1ترمجةخمتصرةفيهااسمالراوي،واسمأبيه،وجده،وأشهرنسبتهونسبه(،)3وكنيته،ولقبه.
 .2ضبطمايشكلمنذلكابحلروف.
 .3صفةالراويمنجرحأوتعديل.
قسمها إىل اثنيت عشرة طبقة:
 .4التعريف بعصر الراويحيث أشار إىل ذلكابلطبقات؛  
طبقةللصحابة،ومخسطبقاتللتابعني،وثالثطبقاتألتباعالتابعني،وثالثطبقات
ع(.)4
لتبعاألتبا 
جر،تقريب التهذيب،ط،2ص.79
()1ابنح 

()2انظر:مقدمة "تقريب التهذيب"بتحقيقحممدعوامة،ط،1ص.65،41
ك.
()3النّسبوهوذكرسلسلةاآلابءيفاالسم،بينماالنسبةفقدتكونلبلدأوقبيلةأوغريذل 
()4انظر:املرجعالسابق،ص.73
73

 .5إشارةأماماالسمإىلرمزمنأخرجحديثهمناألئمة.

ت()1منها:
ّأماطبعاتالكتاباحملققةفقدطبعمنهعدةطبعا 
ت،حتقيقحممدعوامة،ومعهحاشيتاعبدهللابنساملالبصريوحممد
 .1دارقرطبة،بريو 
أمنيمريغين،ط.2012/1433،9
 .2دارالرشيد،حلب،حتقيقحممدعوامة،ط.1991/1411،1
 .3داراملعرفة،بريوت،حتقيقعبدالوهابعبداللطيف،ط.1960/1380،1
 .4بيتاألفكارالدولية،عمان،حتقيقحسانعبداملنان،ط.2005/1425،1
 .5داراحلديث،القاهرة،حتقيقحامدعبدهللااحملالوي،ط.2009/1430،8
 .6دارالعاصمة،الرايض،حتقيقأَباألشبالصغريأمحدالباكستاين،ط/1423،2
2002؛وهياملعتمدةيفالعزويفدراسةالتاجماملختارةيفهذاالبحث.
 .7داراملعرفة،بريوت،مأمونشيحا،ط.2001/1422،3
هللا،ط.2010/1431،1
 .8دارالكوثر،القاهرة،حتقيقطارقعوض 
 .9دارالكتبالعلمية،بريوت،حتقيقمصطفىعبدالقادرعطا،ط،1
.1995/1415



()1انظر:الفحل،كشف اإليهام ملا تضمنه كتاب حترير التقريب من أوهام،ط،1ص.103
83

التعريف بكتاب "هدي الساري"
يقولاحلافظابنحجرعنكتابه"الدي"...":وقداستخرتهللاتعاىليفأنأضمإليهنب ًذاشارحة
ذلك
لفوائده،موضحةملقاصده،كاشفةعنمغزاهيفتقييدأوابدهواقتناصشوارده،وأقدمبنييدي  
لهمقدمةيفتبينيقواعدهوتزينيفرائده،جامعةوجيزةدوناإلسهابوفوقالقصور،سهلةاملأخذ،

ك
تفتحاملستغلق،وتذللالصعاب،وتشرحالصدور،وينحصرالقولفيهاإنشاءهللاتعاىليفعشرة
فصول"()1واليتأهنىتصنيفهاسنة813هـ(.)2فكتاب"هديالساري"م ْنكالماحلافظهومقدمة
لشرحهلصحيحالبخاريجعلهايفعشرةفصول.
املقدمةطبعاتكثريةمعفتحالباريأشهرهااترخيياوبنيأوساططلبةالعلم:

بعت
وقدط ْ
 .1طبعةبوالقسنة1301هـ.
 .2الطبعةالنديةسنة1310هـطبعهاالعالمةصديقحسنخان.
 .3املكتبةالسلفية،حتقيقحمبالديناخلطيب.تعليق:العالمةعبدالعزيزبنابز.
 .4دارطيبة،حتقيقنظرحممدالفارايَب.
 .5إدارةالطباعةاملنرييةسنة1347هـ.
 .6مكتبةالرشد،حتقيقعبدالسالمعلوش.

()1ابنحجر،هدي الساري مقدمة فتح الباري،د.ط،ص.3

()2حاجيخليفة،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،ط.)541/1(،1
93









املبحث الثالث :كتاب "التقريب" ف العصر احلديث
ذكر املصنفات املعاصرة.
بي "التحرير" و"كشف اإليهام".
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ذكر املصنفات املعاصرة
اهتم العديد من العلماء واحملققيق يف هذا الزمان املعاصر بكتاب "تقريب التهذيب" للحافظ ابن
حجربنيانقدوخمتصرممايدلناعلىأمهيةهذاالكتابواملكانةالعلميةاليتتبوأها.ويفهذااملبحث
أوردماوقفعليهالباحثمنتصانيفحولكتاب"التقريب"يفعصراناحلاضر:
()1

اويودرجته

تقريب التقريب(:)2اختصرهال ّدكتورعائضالقرينحيث اكتفىبذكراسمالر
صنفات ال تغين عن
كي يسهل على طلبة العلم احلفظ واملراجعة السريعة .إال أن مثل هذه امل 
تاألوائللذاالفنوالسيمايفالتاجماليتحتتويعلىالعلل،وكذااملختلففيها.
املطوال 

تذهيب التقريب :صنّـفه طارق عوض هللا حيث زاد على ترمجة الراوي أقوال احلافظ ابن
ع منالتصنيف مثل
،وأقوالاحلافظالذهيبمعالعزوإىلاملصادر .وهذاالنو 
حجريفكتبهاألخرى 
الذي قبله؛ فقد يشجع طلبة العلم ،والباحثني عن االكتفاء أبحكام احلافظني ابن حجر والذهيب
واالستغناءعنأقوالأئمةالنقداألوائلمماقدحيدثخلاليفاألحكامعلىاألحاديثالنبوية.

إمعان النظر ف تقريب احلافظ ابن حجر:ألفهعطاءبنعبداللطيف؛ تتبع فيهالتاجم

وأحكاماحلافظابملقارنةمعكتاب"هتذيبالتهذيب"وكتاب"هتذيبالكمال"،وكذاتعاريفاحلافظ
مقتصرا على "التهذيب" وما إليه .قال يف
خمتصرا جدا
يف مراتب اجلرح والتعديل .فجاء البحث
ً
ً
املقدمة":فينبغى أن يعلم أن الدف من أتليف هذه الرسالة ،إنا هو تنبيه املشتغلني بعلم احلديث إىل
حمكوما
ً
بعض ما يف"التقريب"مما ال تطمئن النفس إليهولكنه مما يعتض فيه عليه،والسيما من كان
عليه ىف التقريب "مقبول" ،حىت تكون المم متجهة أيضا إىل "التهذيب"دون االقتصار كلية على
ب أن حيكم عليه بلفظ من
"التقريب"حىت الحيكم على راو بلفظ من ألفاظ التعديل،ويكون الصوا 

قالالباحث:ليسالغرضمنهذااملبحثاملناقشةالتفصيليةلذهالكتبكيالخترجالدراسةعنإطارها.
()1
ْ
()2ط،1أهبا:مكتبةأهبااحلديثة1412،هـ1992/م.
14

ك تضعيف
ألفاظ اجلرح ،أو العكس؛ فيؤدى هذا إىل حتسني اإلسناد الضعيف أ و تصحيحه ،وكذل 
ك"(.)1
اإلسناد احلسنأو الصحيح ،وغري ذل 

الشيخشعيباألانؤوطوفيهتتبعاأحكام احلافظ
ارعوادو ّ
حترير التقريب:ألّفه الد ْكتور ّ
بش ّ
ابنحجروذلكمبقابلتهاأبقوالأئمةالنقديفعصرالروايةورجحامارأايهمناسبًاوفقاجتهادمها.

صنّفهالّدكتورماهرايسنيالفحل
كشف اإليهام ملا تضمنه "حترير التقريب" من أوهام :
صاحيب "التحرير" تتبعا دقي ًقا من مقدمةكتاهبما إىل
ردا علىكتاب "حترير التقريب" حيث تتبع
ْ
أقوالمايفالتاجم.يقولمصنفه":فجاءهذاالكتابغضبةيفهللاالبنحجر...وقدتتبعتاحملررين
–الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب األرنؤوط -يف نصهما الذي أثبتاه للتقريب ،ويف
أحكامهما ،ويفنقوالهتما،فكانتدراسةاستقرائيةاتمةشاملة–إنشاءهللا.)2("-
وسار املصنف يف ردودهكلّها على أن أحكام احلافظ ابن حجر يف "التقريب" هي آخر
أحكامه اليت يسار إليها عند التعارض مثل ما ذهب إىل ذلك ال ّدكتور عوامة يف حتقيقه لكتاب
"التقريب"(.)3

()1عطاءبنعبداللطيف،إمعان النظر ف تقريب احلافظ ابن حجر،
.http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05389.pdf
()2الفحل،كشف اإليهامملا تضمنه حترير التقريب من األوهام،ط،1ص.8

()3املرجعالسابق،ص،31انظر:مقدمة "تقريب التهذيب"بتحقيقحممدعوامة،ط،1ص.65،41
قالالباحث:وقدردال باحثعلىهذااالدعاءيفمقدمةالبحثمبايغينعنذكرههناوأنالتحيقأنماجاءيفالتقريبليس
ّ
آخرأحكامابنحجررمحههللا.
24

بي "التحرير" و"كشف اإليهام"
دراسة الكتابني دراسة مفصلة إذ هو خارج عن األهداف
ليس غرض الباحث من هذا املبحث 
سطرة؛لذاسيكتفىبذكرحملالنزاع ومايتصلابلبحث:
امل 
إ ّن الناظريف منهجيالكتابنييتضحلهأنحملالنزاعبنياملصنفني هو:ه ْل أحكاماحلافظ
يف"تقريبالتهذيب"هنائيةيسارإليهاعنداالختالف؟أماجتهاديةقابلةللنقد؟
فالدكتورماهرالفحليرىأنأحكامابنحجريف"التقريب"هيآخراجتهاداتهانسخةملا
تقدم؛حيث قال":إ ّنكتاب"تقريبالتهذيب"هوخالصةجهوداحلافظابنحجريفعلماجلرح
والتعديل ،وآخر اجتهاداته )1( "...مث نقلكالم الدكتور عوامة املشار إليه ساب ًقا .وعلى ذلكبىن
الدكتورماهرردهكامالً.
بينماصاحبا"التحرير"يراينأ ّنأحكاماحلافظابنحجراجتهاديةقابلةللنّقدحيثقااليف
املقدمة" :وقدكنا حنن يف أول األمر متأثرين ابحمليط الذي نعيش فيه ،وابلثقافة اليت تلقيناها من
الشيوخالذينمارسواهذاالعلمقبلنا،ومليكنمثت جمالللتدديفأيحكميصدرهحافظعصره
ابنحجريفحق أحدالرواة،وكناكغريانأنخذبه،وكأنهقضيةمسلمة،وحنكمتبعالذلكعلى
ّ
احلديثالذيحننبصددخترجيه .وكانتمجلةمناألمورخافيةعليناآنذاكمنأبرزها:أناحلافظ
ابنحجرملحيرراألحكاميفهذاالكتابحتر ًيراكافياالسيمايفالرواةاملختلففيهم.وملنكننعلم
()2
فنييتضححمل
ر
نكالمالط
م

ف

.
الردوليستقطعية"...
أنهذهاألحكاماجتهاديةقابلةلألخذو 
ّ
النزاعاملشارإليهفالدكتورماهرالفحلعارضنقدأحكاماحلافظابنحجريف"تقريبالتهذيب"
بلع ّدذلكضرًابمناالعتداءعلىاحلافظابنحجربلعلىأهلاحلديثقاطبة.
والقولالسليميفنظريالتوسطبنيالقولنيمنغريإفراطوالتفريط؛وجيدرهنانقلمايليق
كنتكثرياأتعجبمنطائفتني:
هبذااملقامقولطارقعوضهللا...":و
ً

()1الفحل،كشف اإليهامملا تضمنه حترير التقريب من األوهام،ط،1ص.31
ط،1ص.13
()2ابنحجر،تقريب التهذيب ومعه حترير التقريب ،
34

اهاأحكاما
األوىل :تكثراالعتاضعلىابنحجريفأحكامهاليتأودعهاهذاالكتاب ،وتر
ً
عدماالعتمادعليه.
حمررةوالمن ّقحة،وتدعوإىل
ْ
غري ّ
واألخرى:تعتربالتقريبخالصةماتوصلإليهالبشريفهذاالعلم،وأنهالجيوزاحليدةعنه
أواألخذبغريه،مهماكاناألمر"(.)1
عوضهللاهدمماتعجبمنهبقولهبعدصفحات...":وحننبدورانالندعي
ّ
غريأ ّنطارق
الابنحجريف"التقريب"أويفغريه،كماأنناالهنملعلمإماميفحجمابنحجرجملرد

قدسيةأقو
أنهمليودعهيفكتبمعنيمنكتبه،ولكننانريدأننقولهنا:إ ّن الباحثاخلبرييدرككثريامن
تخمالفةألحكامهيف"التقريب"هيعندالتأملغري
أحكامابنحجراليتيفغري"التقريب"،واعترب 
متعارضة مع أحكام "التقريب" ذلك أن أحكام "التقريب" هي أحكام متعلقة ابلتمجة ابلدرجة
األوىل؛فهيأحكامكليةإمجالية،خبالفأحكامهيفغري"التقريب"؛فكثرياماجينحهباابنحجر
ت الراوي؛رأىابنحجرأنالراوييفهذااحلديثبعينه
إىلاحلكمعلىروايةخمصوصةمنروااي 
يستحقهذهاملرتبة"(.)2
فمعىنذلكأ ّن طارقعوضهللاأرجعصنيعهاتنيالطائفتنيإىلعدمفهممراداحلافظابن
حجرمنأحكامهكماقالذلكمنصريحكالمه.وكالمههذايفنظرالباحثغريدقيقلألسباب
التالية:
• ليسهناكمنالبشرم ْنقولهمعصومسوىاألنبياءفهذهمسلّمةغريقابلةللنقضوعلى
ذلك فإن احلافظ ابن حجر من مجلة البشر الذين خيطئون ويصيبون ،وكالمه ال يؤخذ
مسلماتيفالبحثالعلمي.
• القولأب ّن االختالفيفأحكاماحلافظيف"التقريب"وغريهمنالكتبهوحمضاختالف
صوريمردود؛وذلكأل ّن احلافظقدحكميفغري"التقريب"علىرواةكثرحبكمإمجايل

()1طارقعوضهللا،تذهيب تقريب التهذيب،ط،1ص.9
()2انظ ر:املرجعالسابق،ص.10
44

مثل"التقريب"دونذكرمروايتالراويأوظروفالرواية؛وهذاواضحمنصنيعهيفكتاب
"هديالساري"كماست بيّنههذهالدراسةالح ًقايفتراجمموضوعالبحث.

• صنيعطارقعوضهللابنقلأحكاماإلمامالذهيب،وأقوالاحلافظابنحجرأظهراختالف
أحكاماحلافظبنيكتبه وبنيأقوالاألئمةيفالعديدمنالرواةممايد ّل علىأنرميهمن
ينتقدأحكاماحلافظابنحجريف"التقريب"بعدمالفهممردود.فعلىسبيلاملثاليفترمجة
إبراهيمبنميمونالصائ غ(:)1نقل قولاحلافظعنهيف"التقريب"":صدوق"،ويف"هدي
الساري"ثقة،وقولالذهيب"صدوق" ،وعدماحتجاجأَبحامتبهمنغريذكرظروف
مروايتهذاالراويوالمروايتمعينة.
حةمنانتهجتتبعأحكاماحلافظابنحجرودراسةتغريأحكامهيفكتبهبقطع
فهذايؤكدص ّ
النظرعنزمنالتأليف .يـقال ذلكمعاحلفاظعلىقيمةاحلافظابنحجر ،وقيمةأعمالهالكثرية
لكنسنّةهللاتعاىلالكونيةأنجعلالبشرخيطئونويصيبونيفأعمالم
فهوإماماليشقلهغبار؛و ّ
تبقىفوقكلاعتبار،ولكلجمتهدنصيبهمناألجر(.)2فرحمهللاتعاىلاحلافظابنحجرومجيعأئمة
املسلمنيومنسارعلىهنجهم.



ط،1ص.111ويفهذهالدراسةستأتيبالعديدمنالنماذج.
()1انظ ر:طارقعوضهللا،تذهيب تقريب التهذيب ،
() 2كماقالالنيبصلىهللاعلهوسلم":إذاحكماحلاكمفاجتهدمثأصاب،فلهأجران ،وإذاحكمفاجتهدمثأخطأ،فله

أجر"،أخرجهالبخارييفاجلامع املسند الصحيح،كتاباالعتصامابلكتابوالسنة ،اببأجراحلاكمإذااجتهدفأصابأو
ب
وخرجهمسلميفاملسند الصحيح،كتاباألقضية،ابببيانأجراحلاكمإذااجتهدفأصا 
أخطأ،)108/9(،رقم(ّ ،)7352
أوأخطأ،)1342/3(،رقم(.)1716
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املبحث الرابع :مراتب اجلرح والتعديل عند احلافظ ابن حجر وتقريب األلفاظ.
مراتب اجلرح والتعديل ف "التقريب"
البدعة املؤثرة على عدالة الراوي
مرتبة املقبول عند احلافظ ابن حجر
مرتبة املستور عند احلافظ ابن حجر
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إن اختالفأحوالالرواةيفضبطمروايهتممنحيثالردوالقبولجعل أئمةالنقدوعلماءاحلديث
يطلقونألفاظامعينةتصفدرجةالروايقوةوضع ًفا.ومايـه ّمنايفهذهالدراسةمراتبألفاظاجلرح
والتعديللدىاحلافظابنحجررمحههللاتعاىل(.)1

مراتب اجلرح والتعديل ف "التقريب"
ذكراحلافظابنحجرمراتباجلرحوالتعديليفمقدمةكتابه"تقريبالتهذيب"حيثقسمهاإىل
ملتسلممن نقداملعاصرينلا ومنهمالدكتورحممدعوامةيفحتقيقه
اثتينعشرةطبقة (  .)2ولكنّها
ْ
..":اعتربالصحابةأصحاباملرتبةاألوىل،يفحنيأنالصحبةتعديل
معتضاماملخصه
حيثقال
ً
ّ
إليالتدخلحتتتعديلاملعدلنيمنالناس.
ع ّدأوثقالناساملرتبةالثانية،وهياملرتبةاألوىلعندهوعندغريه.
اعتربالبدعةنوعامنأنواعاجلرحوالتعديل،مبثابةسوءاحلفظ،وليسكذلكعندهوالعند
ً
غريه.
جعللـ"لنياحلديث"و"مقبول"ثالثةشروط،والشيءمنذلكيفكالمأهلالعلميف
اجملاالتالعامة،ومليستعملوافيماأعلمكلمةمقبولفيمااستعملهااملصنففيه.
اصطالحهفيمنيطلقعليهكلمة"ضعيف"غريحمددفيهمستوىالضعف،واليتالءممعما
ْ
ميشيعليهأهلهذاالفن.
"املتوك"عندههنا:منض ّعفبقادحومليوثق،معأنهعرفهكماعرفوه:مناهتمابلكذب.
املرتبةاألخريةعندهتشملمرتبتنيمنمراتباجلرح،كماصرحبهيف"شرحالنخبةوكماصرح
بهالعلماءاآلخرون.فهذهسبعمالحظاتوهللاأعلمابلصواب"(.)3

() 1انظر:العبداللطيف،عبدالعزيزالعبداللطيف،ضوابط اجلرح والتعديل،ط،2ص .209فقدمجعمراتبألفاظاجلرح
التعديلالبنأَبحامتوابنالصالحوالذهيبوزايداتالعراقيعلىالذهيبوابنحجروالسخاوي.
()2ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص. 80

()3اابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.60
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وجوابالباحثعنذلكبقوله:
تبةاألوىلفقدبنياحلافظيفمقدمتهأنهوضعهالشرفهم
ف ّأمامالحظةاعتبارالصحابةيفاملر
ّ
اضحمنصنيعهيف

فقط  ،وليسقصدبيانعدالتهمإذ مناجملمععليهأنالصحابةعدول ،وهذاو
كتابه"نزهةالنظر"()1فالوجهلالعتاضعلىهذهاملالحظةواليتبعدهاإذهيفرععناألوىل.

اصطالحهفيمنيطلقعليهكلمة"ضعيف"غريحمددفيهمستوىالضعف،
و ّأما عنقوله"  ْ
فوضعهالضعيف يفهذااملرتبة
واليتالءممعماميشيعليهأهلهذاالفن"فغريملزمملراداحلافظ؛  ْ
الضعيفالذيينجربضعفه( )2إذلوكانغريذلكألنزلهإىلرتب أدىنمن
يدلعلىأنهيقصد ّ
ذلكمعاملتوكنيأوالكذابنيأوالوضاعني.
وأماقوله""املتوك"عندههنا:منض ّعفبقادحومليوثق،معأنهعرفهكماعرفوه:مناهتم
ابلكذب"فليسبصحيح؛ إذتعريفهللمتوكيفهذااملقامكانخيصأقساماحلديثاملردودحبسب
سببالطعنيفالراوي(،)3ويوضحهصنيعهيفمبحث"مراتباجلرح"،قال:
ّ
"وللجرحمراتب :أسوؤها:الوصفمبادلعلىاملبالغةفيه .وأصرحذلكالتعبريأبفعل؛كـ:
أكذبالناس،وكذاقولم:إليهاملنتهىيفالوضع،أ و:هوركنالكذب،وحنوذلك.مث:دجال،أو:
وضاع،أو:كذاب؛ألهناوإنكانفي هانوعمبالغة،لكنهادوناليتقبلها.
وأسهلها؛أي:األلفاظالدالةعلىاجلرح:قولم:فالنلني،أو:سيئاحلفظ،أو:فيهأدىن
مقال.وبنيأسوأاجلرحوأسهلهمراتبالختفى.
فقولم:متوك،أ و ساقط ،أو:فاحشالغلط،أو:منكراحلديث،أشدمنقولم :ضعيف،
أو:ليسابلقوي،أو:فيهمقال"()4؛فجعلوصفاملتوكيفمرتبةبنياألسوءواألسهل.

()1ابنحجر،نزهة النظر ف توضيح خنبة الفكر،ط،3ص.136

()2انظرمثالً:ابنحجر،فتح الباري شرح صحيح البخاري،د.ط.)104،99/3()495/2(،
()3انظر:ابنحجر،نزهة النظر ف توضيح خنبة الفكر،ط،3ص.87
()4ابن حجر،نزهة النظر ف توضيح خنبة الفكر،ط،3ص.134
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وسيبنيالباحثم ْن خاللبعضاملباحثاملستقلةمقصوداحلافظمنبعضمراتبهاألخرى
منكالمهرمحههللاتعاىلليتضح
املذكورةيفاملالحظاتاملنقولة–ساب ًقا-عنالدكتورعوامةبعضها 
لناأ ّنإيرادهذهاملالحظاتليسقواي.
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البدعة املؤثرة على عدالة الراوي
قالاحلافظابنحجريف"نزهةالنظر"...":مثالبدعة،وهيالسببالتاسعمنأسبابالطعنيف
اأنتكونمبكفر؛كأنيعتقدمايستلزمالكفر،أومبفسق.فاألول:اليقبلصاحبها
ّ
ّ
اوي،وهيإم
الر
اجلمهور،وقيل:يقبلمطلقا،وقيل:إنكاناليعتقدحلالكذبلنصرةمقالتهقبل.
التحقيق:أنهاليردكلمك ّفرببدعته؛ألنكلطائفةتدعيأنخمالفيهامبتدعة،وقدتبالغ
ّ
و
فتكفرخمالفها،فلوأخذ ذلكعلىاإلطالق؛الستلزمتكفريمجيعالطوائف،فاملعتمدأنالذيترد
معلومامنال ّدينابلضرورة،وكذامناعتقدعكسه.
اترامنالشرع ً
روايتهم
نأنكرأمرامتو ً
ً
لكضبطهملايرويهمعورعهوتقواه؛فالمانعمن

فأمامنمليكنهبذهالصفة،وانضمإىلذ
قبولهأصال.وهومنالتقتضيبدعتهالتكفريأصال"...إىلأنقال..":نعم!األكثرعلىقبولغري
إالإ ْنروىمايقّويبدعته،فريدعلىاملذهباملختار"(.)1
الداعية ّ
ويؤكدمذهباحلافظابنحجرإىل هذاالتفصيليفقبولروايةاملبتدعماقالهكذلكيف
إناحلافظابنحجرمليكنلهمناجلهديف

يالساري"(.)2وهوصنيعأئمةالنقدواحلديثإ ْذ
"ه ْد ّ
كتاب"التقريب"سوىاختصار"التهذيب"الذيهومجعألقوالأئمةالنقداملتقدمنييفالراوي.
البخاريوقدرميابلبدعةإذكان مجيعهمحمال

كامال فيمنأخرجله اإلمام
وقدعقدفص ً
ال ً
ْ
ظ هناعلىماذكرهيفمراتباجلرح
ك؛ فيحملمقصودماقاله احلاف 
للثّقةيفمروايهتم.وعلىذل 
والتعديل .ويظهر هذا جليا من صنيعه يف "التقريب" حيث قال يف حكيم بن جبري األسدي:
"ضعيفرميابلتشيع"( )3ومرتبة الضعيفأتيتيفاملرتبةالثامنةولوقلنابغريذلك–أيأنالرمي
يصح.وكذا
البدعةمبثابةسوءاحلفظ-ونظرانإىلبدعتهفحسبجلعلناهيفاملرتبةاخلامسةوهومماال ّ
الشأنيفترمجةخالدبنطهمانالكويف (،)1654وسعيدبنخثيم(،)2308سعيدبنعمرو

()1ابنحجر ،نزهة النظرف توضيح خنبة الفكر،ط،3ص.99

()2ابنحجر ،هدي الساري مقدمة فتح الباري،د.ط،ص.385
()3ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.256

05

األمثلةكثريةجدا.فالو ْجهإذًاالنتقاد
المداين( ،)2382وسهلبنيوسفاألناطي()2684و
ً
ك.
توالمشاحةيفذل 
احلافظيفهذهاملسألةوالسيماأهنااصطالحا 
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مرتبة املقبول عند احلافظ ابن حجر
التعديلاليتذكرهااحلافظابنحجرجاءت مرتّبةمنالدرجة
مناملهم أنندركأنألفاظاجلرحو
ْ
ينبغيأنتكونأقلمنهاقوة بقطع

العلياإىلالدنيا.ومعىنذلكأنأيدرجةسفلىعناليتقبلها 
ملامسّاهامراتب.
النظرعنتوصيفاحلافظلا،أوتطبيقاتهأل ّناملقاممقامأتصيلاملسألةنظرايوإال 
فهم أنصفة "مقبول"عند احلافظهي أقل قوةمن "صدوقسيئ احلفظ"
وعليه فيمكن  
أو"صدوق يهم" أو"لهأوهام" ،أوخيطئ ،أو تغري آبخرة اليتهي املرتبة اخلامسة  .ويزيد ذلك
وضوح اقوله":ومليثبتفيهمايتكحديثهألجله"مبعىنأنهثبتفيهماأنزلهمنالرتبةاخلامسةإىل
ً
أيأنهانتقلمنصفةضعفغريمالزمةإىلصفةمالزمةحبسبحاله.
السادسة؛ ْ
ويفكلتااحلالنيفإناملقصودمنذلكأنمروايتمثلهذاالراوي املقبول غريمطروحة ،بل
تسرب وتقارن مع غريها من مروايت من هو أقوى منه يف الضبط؛ لذلك قال احلافظ "حيث
يتابع،"...فإنتوبع-أي:الينفرد  -فهومقبولوإالفهومردودلنياحلديث.قالابنأَبحامت:
ايفرجلأبنهلنياحلديث،فهوممنيكتبحديثه،وينظرفيهاعتبارا"(.)1
"إذاأجابو
ً


ط.)37/2(،1
()1ابنأَبحامت ،اجلرح والتعديل ،
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مرتبة املستور عند احلافظ ابن حجر.
عرفاحلافظابنحجراملستور؛أصحاباملرتبةالسابعةيف"التقريب"بقوله":منروىعنهأكثرمن
ّ
()1
واحدومليوثق،وإليهاإلشارةبلفظ:مستور،أو:جمهولاحلال" .ويفشرحه للنخبةقال...":إن
مجاعةبغريقيد،
روىعنهاثنانفصاعداومليوثق؛فـهوجمهولاحلال،وهواملستور،وقدقبلروايته 
ً
وردهااجلمهور.
ستوروحنوهممافيهاالحتمالاليطلقالقولبردهاوالبقبولا،بليقال:
والتحقيقأنروايةامل 
ىت
هي موقوفة إىل استبانة حاله"( .)2ويستفاد من هذا التعريف أن حكم رواية املستور التوقف ح 
يستبنيحالالراوي،ألنهاألحوط(.)3
فإنخفالضبط؛
ّ
تطرقهفيقولاحلافظابنحجريفتعريف"احلسنلذاته"":
و ّأماإذاتع ّدد ْ
املرادمعبقيةالشروطاملتقدمة يفحدالصحيح؛فهو
أي:قل -يقال:خفالقومخفوفًا:قلّوا-و 
احلسنلذاتهالشتهاره اللشيءخارج،وهوالذيقديكونحسنهبسبباالعتضاد،حنوحديث
املستورإذاتعددتطرقه"(.)4







()1ابن حجر،تقريب التهذيب،ط،2ص. 80

()2ابنحجر،نزهة النظر ف توضيح خنبة الفكر،ط،3ص.98

()3انظر:العاين،منهج دراسة األسانيد واحلكم عليها ،ص،43راغون،التوقف عند احملدثي،ط،1ص.53

()4ابنحجر،نزهة النظر ف توضيح خنبة الفكر،ط،3ص،60انظر:راغون:التوقف عند احملدثي،ط،1ص.60
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الفصل األول :من اختلف فيهم احلكم اختالفا مؤثرا

▪ املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
▪ املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف.
▪ املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي.
▪ املبحث الرابع :الرتجيح.
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.1أمحد بن بشّي املخزومي موىل عمرو بن حريث أبو بكر الكوف
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقلهأ ْوهام"(.)1
وقاليف"الدي"...":قالالنسائي :ليسبذلكالقوي،وقالعثمانالدارمي:متوكوقواه
سائي لهفمشعرأبنهغريحافظ،و ّأماكالمعثمان
ضعيف النّ ّ
ابنمعنيوأبوزرعةوغريمها...فأمات ْ
الدارميفقدردهاخلطيبأبنهاشتبهعليهبراوآخر.)2("...

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص. 86

تنبيه:مجيعالعزويفدراسةالتاجمإىل "التقريب"طبعةدارالعاصمة،بينما"هديالساريمقدمةفتحالباري"فطبعةاملكتبة
السلفيةوأشريإليهيفالعزوبـ"هديالساري".

()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 387
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف.
يف"الدي"مشعرأبنهيقويأمحدبنبشري ،وأنهحافظ؛ وذلكمنواقع
كالماحلافظابنحجر 
ّ
اعتاضه على النسائي بقوله" :وأما تضعيف النسائي له فمشعر أبنه غري حافظ"  ول ْو أ ّن إطالق
التّعديلكما بينته ال ّدراسة يف مبحث "منهجية
بلوغ مرتبة عالية يف 
وصف احلافظ ال يعين منه 
البحث"(،)1ولك ّناستعمالهذاالوصفيفمقامدفعالتضعيفيدلعلىأنهيقصدتقويةالراويمبا
هوأعلىمنالدرجةاخلامسةالذييوافققولهيف"التقريب""صدوقلهأوهام".

()1انظر:ص.20
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي.
قالابنعدي":أمحدبنبشريلهأحاديثصاحلة،وهذهاألحاديثاليتذكرهتاأنكرمارأيتله،
وهويفالقومالذينيكتبحديثهم"(.)1
وقالحيىيبنمعني":ليسحبديثهأبس" (  .)2وقالالنسائي ":ليسحبديثهأبسليسبذاك
()3
ا،حسناملعرفةأبايمالناس،حسنالفهم،وكانرأ ًسايف

القوي"   .وقالابن نري" :كانصدوقً
س"(.)5
الشعوبية()4أستاذًاخياصمفيها،فوضعهذاكعندالنا 
ق"(.)6وقالأبوحامت":حملهالصدق"(.)7
وقالأبوزرعة":صدو 
ث"(.)8
وقالأبوبكربنأَبداود":كانثقة،كثرياحلديث،ذهبحديثهفكانالحيد 
وقالالدارقطين":ضعيف،يعتربحبديثه"(.)9بينمايف"سؤاالتالسلمي"قالعنه":الأبس
به .)10(".وقالعثمانالدارمي":متوك"(.)11
وذكرهالدارقطينضمنالثقاتالذينأخرجلمالبخاري(.)1

()1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)273/2(،1

()2الباجي،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح،ط.)42/2(،1

()3الباجي،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح،ط،)314/1(،1املزي،هتذيب الكمالف أمساء
الرجال،ط.)275/1(،1

(")4حمتقرأمرالعرب".الفريوزآابدي،القاموس احمليط،ط،1ص.108
()5املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)275/1(،1
()6املرجعالسابق.)275/1(،
()7املرجعالسابق.)275/1(،
()8املرجعالسابق.)275/1(،

ط،)24/8(،3املغين ف الضعفاء،د.ط.)73/1(،
()9الذهيب،سّي أعالم النبالء ،
()10السلمي،سؤاالت السلمي للدارقطين،د.ط،ص.29

()11العقيلي،الضعفاء الكبّي،ط.)128/1( ،1انظر:ابنحبان،اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي ،ط/1( ، 1
.)140
75

املبحثالرابع:التجيح.
رجحالباحثيفاحلكمعلى الرواي أبنّه:صدوق وهياملرتبةالرابعة عنداحلافظابنحجر .وذلك
ك،ومليذكرواأيجتريحفيه.
أ ّنأكثرأئمةالنقدمثلأَبزرعةوابنمعنيوأَبحامتوالنسائيعلىذل 
درد عليهاحملققون؛ قالاخلطيب البغدادي":وأماأ ْمحدبْن
وأمامنتـرك حديث هكالدارميفق ّ
تفردبروايتها،وقدكانموصوفًاابلصدق"(.)2
فليستح ّ
ْ
ويف
الهالتك،وإّنالهأحاديث ّ
بشريالْك ّ
ازيإنهصدوقإال أنهليسابحلافظفإذا
ّ
اب ماقالفيهأبوزرعةالر
الصو 
وقالالباجي":و ّ
فاحلفاظكانحديثهمأوىل"(.)3

خال
و ّأماماقيلعنهبذهابحديثه –فكا ن منأسبابتضعيفهأوتركه -فقدارتفع كونه مل
ك؛فبقيعلىأصلمرتبةالصدقواالحتجاجأبحاديثه( .)4وهللاتعاىلأعلم.
ثبعدذل 
حي ّد ْ

=
() 1الدارقطين،ذكر أمساء التابعي ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم،ط.)68/1(،1قال

يفكتاب:الطب،ابب:شربالسموالدواءبهومباخيافمنهواخلبيث،رقم
الباحث:أخرجلهاإلمامالبخارييفصحيحه 
ّ
(.)5779
()2اخلطيبالبغدادي،اتريخ مدينة بغداد.)76/5(،

()3الباجي،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح،ط.)314/1(،1

( )4انظر:الفحل،كشف اإليهامملا تضمنه حترير التقريب من األوهام،ط،1ص.152وأماترجيحصاحيب"حترير تقريب

التهذيب"(ص)40بقولما":صدوقلهمناكري"فلميتضحللباحثذلكإذإهنمااكتفيابنقلأقوالاألئمةمنغريتوضيحملاذا
قيداحكمهاهبذاالقيد،بلإنحكماحلافظهواألقربللصوابإالأ ّنأوهامالروايمرتفعةبعدمحتديثهبعدماذهبحديثه؛
جلأئمةالنقدجعلوهبنيالثقةوالصدق.
لذلكجندأ ّن ّ
85

 .2إبراهيم بن ميمون الصائغ املروزي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوق"(.)1
وقاليف"الدي"":ثقة"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.117
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 456

95

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قوله"صدوق"يف"التقريب"أتيتيفاملرتبةالرابعةبينماقوله"ثقة"يف"الدي"ففياملرتبةالثالثة.
النوعمناالختالفلهأتثري يفقبول
وهذاجليبوجوداختالف  مرتبةكاملةبنياحلكمني .وهذا 
تفردالراويالصدوق.

06

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالأبوإسحاقاملروزي":الأبسبه"(.)1
وقالأمحدبنحنبل":ماأقربحديثه"(.)2
وقالحيىيبنمعني":إبراهيمالصائغثقة"(.)3
وقالأبوحامت":يكتبحديثهوالحيتجبه"(.)4
وسئلأبوزرعةعنإبراهيمالصائغفقال":الأبسبه"(.)5

"(.)6
وقالالنسائي":ليسبهأبس".وقاليفموضعآخر":ثقة
ت(.)7وقال":مناآلمرينابملعروف،واملواظبنيعلىالورعاملوصوف
وذكرهابنحبانيفالثقا 
معالفقهيفالدينوالعبادةالدائمة.قتلهأبومسلمسنةإحدىوثالثنيومائة"(.)8
وأخرجلهالبخارييف"صحيحه"تعلي ًقا(.)9

()1أبوزرعة،الضعفاء،ط.)842/3(،1

() 2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)135/2( ،1انظ رترمجته:املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط/2( ،1

ط،)69/1(،1
،)224الذهيب ،ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق ،ط ،1ص،33ميزان االعتدال ف نقد الرجال ،
ديوان الضعفاء واملرتوكي وخلق من اجملهولي وثقات فيهم لي،ط ،2ص،21اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،

ط،)311/3( ،1ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)56/1(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)135/2(،1
()4املرجعالسابق..)135/2(،
()5املرجعالسابق.)135/2(،

()6املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط،)224/2(،1الذهيب،الكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة،

ط،)226/1(،1املغين ف الضعفاء،د.ط،)65/1(،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم ،ط.)311/3(،1
()7ابنحبان،الثقات،ط.)19/6(،1

()8ابنحبان،مشاهّي علماء األمصار،ط،1ص.309

()9الدارقطين،ذكر أمساء التابعي ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم،ط.)144/1(،1قال

الباحث:أخرجلهاإلمامالبخارييفاجلامع الصحيح،كتابالطالق ،اببإذاأسلمتاملشركةأوالنصرانيةحتتالذميأو
احلرَب.)49/7(،
16

املبحث الرابع :الرتجيح.
فمماسبقمنأقوالاألئمةيظهرللباحثأنمجيعهمقداحتجوابهإالماجاءعنأَبحامتمنغري
تفسريلسببعدماالحتجاج به.ومليوثقهإالأبوحامتوأماسائراألئمةفعلىأنه"الأبسبه"
وحيملعلىذلكقولاإلمامأمحد"ماأقربحديثه!".و ّأماتعارضقولالنسائيفيؤخذمنقوليهما
وافقعامةالنقاد.
وعلىذلكفإ ّن الباحثرجحأب ّن إبراهيمالصائغ:صدوق وهيتوافق املرتبةالرابعة لدى
احلافظابنحجر.وهللاأعلم.
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 .3إمساعيل بن عبد هللا بن عبد هللا بن أويس األصبحي

املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقأخطأيفأحاديثمنحفظه"(.)1
وقاليف "الدي"" :الحيتج بشيء من حديثهغري مايف الصحيح من أجلماقدحفيه
النسائيوغريهإالأنشاركهفيهغريهفيعترببه"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.141
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 391

36

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قوله يف التقريب "صدوقأخطأ يف أحاديث من حفظه"  أتيت يف املرتبة اخلامسة بينماكالمه يف
الديفأقربإىلاملرتبةالسادسةوهيمرتبةاالعتبار .وبنيهاتنياملرتبتني فارقكبرييفاالحتجاج
ابلراوي.

46

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
ك"(.)1وقالمرةأخرى":الأبسبه"(.)2
قالحييبنمعني":صدوقضعيفالعقلليسبذل 
ويفروايةأخرىقال":صدوقضعيفالعقل،ليسبذاك...،أبوأويسوابنهضعيفان...ابن
أبوهيسرقاناحلديث"(.)3

أَبأويسو
وقالأبوحامت":حملهالصدقوكانمغفال"(.)4
وقالالعقيلي":حدثينأسامةالدقاقبصري،مسعتحيىيبنمعنييقول:إمساعيلابنأَب
أويساليساوىفلسني"(.)5وقالاإلمامأمحدبنحنبل":الأبسب ه"(.)6
ف"(.)1وذكرهابن
ب"(،)8وقالالنسائي":ضعي 
هوكذا 
وقالالنضربنسلمةاملروزي( ":)7
ت(.)2وابناجلوزييفالضعفاء(.)3
حبانيفالثقا 

ط.)181/2(،1
()1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()2ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط،)117/1(،1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط،)526/1(،1املزي،
هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)127/3(،1

()3املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)127/3(،1

()4ابنأَبحامت،جلرح والتعديل،ط،)181/2(،1الذهيب،الكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة ،ط/1( ،1
،)247الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،ط.)534/5(،1

()5الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط)223/1(،1

ط،)526/1(،1املزي،
() 6ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،ط،)181/2(،1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال ،

هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط،)127/3(،1الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،ط.)534/5(،1
( ) 7أبوحممدالنضربنسلمةاملروزياملعروفبشاذانكانيسكنمكةغمزهاألئمة؛قالأبوحامت":كانيفتعلاحلديث"،
وقالابنحبان":كانيسرقاحلديثالحتلالروايةعنهإاللالعتبار"،وقالابنعدي":ينسبإىلالضعف"؛انظر:ابنأَب
ط ،)273/8( ،1ابن حبا ن ،كتاب
حامت ،اجلرح والتعديل ،ط ،)480 /8( ،1ابن عدي ،الكامل ف ضعفاء الرجال  ،
اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط،)51/3(،1ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)161/3(،1

()8ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط،)117/1(،1املزي ،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط)127/3(،1الذهي،
الكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة ،ط،)247/1(،1الذهيب،اتريخ اإلسالم،ط.)534/5(،1
56



املبحث الرابع :الرتجيح
مماسبقنقلهمنأقوالاألئمةفإ نالباحثالحظمايلي:
• وجوداختالفيفأقوالمبنيمضعف،واتركحلديثه،وآخريناحتجوابه.
• ّأما احتجاج اإلمام البخاري به  -على فرض ضعف إمساعيل بن أَب أويس  -فهو
حمجوجأب ّنالبخاريينتق يمنأحاديثالضعفاءكماعرفعنه.
• و ّأما ذكر ابن حبان له يف الثقات فليس حبجة وذلك ألن ابن حبان له منهج يف
ت"مبينعلىأناألصليفاملسلمالعدالةوالتوثيقوإنكانجمهولاحلال(.)4
"الثقا 
جرحه ،بينمااإلمامأمحداكتفى
• اختالفالنقلعنابنمعني؛ فتارةعدلهواترةأخرى ّ
بقولهالأبسبه.
النّسائي والدارقطين وابن معني فضعفوه ،والنضر بن سلمة املروزيكذبه ،فمع أنه
• ّأما 
صحةماذهبإليهالنسائي
مغموزفيه إالأ ن ماجاءيفقولالدارقطينيقطعابليقني  ّ
والنضر بن سلمة حيث قال الربقاين يف سؤاالته للدارقطين " :قلت ألىب احلسن :مل
ضعفأبوعبدالرمحنالنسائيإمساعيلبنأىبأويس؟ فقال:ذكرحممد بنموسى
الامشي،قالأبواحلسن:وهذاأحداألئمة،وكانأبوعبدالرمحنخيصه مباملخيصبه
ولده،فذكرعنأَبعبدالرمحنأنهقال:حكىيلسلمةبنشبيبعنه،قال:مثتوقف
أبوعبدالرمحن،قال:فمازلتبعدذلكأداريهأنحيكييلاحلكاية،حىتقاليل:قال
=
ط،)127/3(،1الذهيب،
()1ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط،)117/1(،1املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال ،
الكاشف ،)247 /1( ،الذهيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم ،ط ،)534 /5( ،1الذهيب ،ديوان الضعفاء

واملرتوكي وخلق من اجملهولي وثقات فيهم لي،ط،2ص.34

()2ابنحبان،الثقات،ط.)99/8(،1

()3ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)117/1(،1

ط،)13/1(،1وسيأيتنقلكالمهعندالتمجةرقم(.)25
()4انظر:ابنحبان،الثقات ،
66

يل سلمةبنشبيب:مسعت إمساعيلبنأىبأويسيقول:رمباكنتأضعاحلديثألهل
املدينةإذااختلفوايفشئفيمابينهم"(.)1
يإىل
وهذامارجحهأبوالقاسمالاللكائي؛قال":ابلغالنسائييفالكالمعليه،إىلأنيؤد 
تركه،ولعلهابنلهماملينبلغريه،ألنكالمهؤالءكلهميؤولإىلأنهضعيف "(.)2


حمفسر
بالشكجْر ّ
قالالباحث:ولعلقصةوضعهاحلديثهوماأراده الاللكائي ،وهذا 
ّ

فإن الباحثيرجح أنإمساعيلبنأَبأويس:ضعيف ال حيتج حبديثه إال
منالراويذاته.وعليه  

ك ألناإلمامنيالبخاريومسلمينتقيانمنأحاديثالضعفاءمايقارب
ماكان ف الصحيحي وذل 
ت.وهللاتعاىلأعلم.
أحاديثالثقا 

()1الدارقطين،سؤاالت أىب بكر الربقاىن للدارقطين ف اجلرح والتعديل،ط،1ص.47
()2املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)127/3(،1
76

.4جرير بن حازم بن زيد بن عبد هللا األزدي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةلكنيفحديثهعنقتادةضعف،ولهأوهامإذاح ّدثمنحفظه..لكنمل
حيدثبعداختالطه"(.)1
وقاليف"الدي"بعدذكرمنوثـّقهمناألئمة":ماضرهاختالطهألنأمحدبنسنانقال:
مسعتابنمهدييقول:كانجلريرأوالدفلماأحسواابختالطهحجبوه ،فلميسمعأحدمنهيف
حالاختالطهشيئًا"(.)2


()1ابنحجر ،تقريب التهذيب،ط،2ص.196
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 391

86

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
وموضعاخلالفهوقولهيفالتقريب"ولهأوهامإذاح ّدثمنحفظه"فهذهالعبارةاملطلقةق ْد تنزله
سلط
الصدقمعسوءاحلفظ.ويفاملبحثالذييليهي 
منمرتبةالثقة-أيالثالثة-إىلاخلامسةوهي ّ
الباحثالضوءعلىأقوالاألئمةيفحفظودرجةهذاالراويللتأكد.


96

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قال عنه حيىي بن معني" :ثقة"( ،)1و"هو يف قتادة ضعيف ،روى عنه أحاديث مناكري"( .)2وقال
س به أبس
أيضا":كانحيىيبنسعيدالقطانيقولجريربنحازمثقةوكانيرضاه"( .)3وقال":لي 
ف"(.)4
وهوعنقتادةضعي 
وقالاإلمامأمحد بنحنبل":ثقة"( ، )5ومرة":ليسبهأبس"( ،)6ومرة أخرى":حاف ظًايف
()7
أيضا":كانحيدثهمابلتوهمأشياءعنقتادةيسندها"(.)8
حديثهشيء" .وقال ً
وقالاإلماممسلم":وأماحديثحيىيبنسعيدعنعروةعنعائشةفلميسندهعنحيىيإال
جريربنحازموجرير ،مليعنيفالروايةعنحيىيإناروىمنحديثهندراواليكادأييتهباعلى
التقوميواالستقامة"(.)9
ب،إالأنهرمباوهميفالشيء"(.)10
وقالاإلمامالبخاري":هوصحيحالكتا 
قالأبوداود":كانجريربنحازمإذاقدمقالشعبة:قدجاءكمهذااجلسور"(.)11
ت(.)1
وقالالعجلي":ثقة"(،)12وذكرهابنحبانيفالثقا 

()1ابنمعني،اتريخ ابن معي برواية الدوري،ط،)144/4(،1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)505/2(،1
()2العقيلي،الضعفاء الكبّي،ط.)198/1(،1

()3ابنمعني،اتريخ ابن معي برواية الدوري،ط،)347/4(،1ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات،ط،1ص.56
()4ابنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط.)10/3(،2
()5املرجعالسابق.)512/1(،

() 6ابنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي،ط،1ص،56ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط/2(،1
.)345
()7ابنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي،ط،1ص.72
()8ابنرجباحلنبلي،شرح علل الرتمذي،ط.)784/2(،1
()9مسلم،التمييز،ط،3ص.217

ط،1ص.130
()10التمذي،العلل الكبّي ،

()11العقيلي،الضعفاء الكبّي،ط.)199/1(،1
ط،1ص.96
()12العجلي،اتريخ الثقات ،

07

وقالشعبة":عليكجبريربنحازمفامسعمنه"(.)2
وقالأبوحامت":صدوق"(.)3
أحاديثكثرية عنمشاخيه،وهومستقيماحلديث،صاحل

وقالابنعدي":جريربنحازمله
فيه،إالروايتهعنقتادةفإنهيرويعنقتادةأشياءالتتابع،يرويهاغريه،وجريرمنثقاتالناس"(.)4


=
()1ابنحبان،الثقات،ط.)144/6(،1

ط.)136/1(،1
()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()3املرجعالسابق،)505/2(،الباجي،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح،ط.)458/1(،1
()4املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)529/4(،1
17

املبحث الرابع :الرتجيح
مر معنايف
اتفقاألئمةعلىأ ّن أحاديثهعنقتادةمردودة؛فقدذكرخطؤهيفعدةأحاديثكما ّ
حممدا–أيالبخاري -عن هذا
التمييزمن قولاإلماممسلم .ومثلذلكق ولالتمذي":سألت  ً
احلديث فقال :هو حديث خطأ أخطأ فيه جرير بن حازم "( ، )1ومواضع أخر عن قتادة وغريه
أقصرتعنذكرتفاصيلهالعدماإلطالةففيهامايدل علىأن جريربنحازملهأوهام .فقدقال
أيضا":جريربنحازميرويعنأيوبعجائب"(.)2
اإلمامأمحد ً
وأما التغري فلم يؤثّر عليه بسبب حجبه عن الناسكما نقل عن األئمة؛ قال أبو داود
يربنحازم،وعبدالوهابالثقفيتغريافحجبالناسعنهما"()3؛ لذلكفإ ّن

أيضا":جر
الطيالسي ً
التغرييفالتمجةيكونمناببالعلمالمنابباالحتازمنمروايته.
ذكر ّ

جريربنحازم:ثقة ضعيف ف قتادة( )4وهي
وعليه فإنأعدلاألقوال يفنظرالباحث أن  
املرتبةالثالثةيفالتقريب.
املقيّدإذاكانع ْدالحافظاثق ةً -منحيثالعموم -التؤثر
الرواي  
وههناتنبيهأ ّن ضعف  ّ
علىمرتبتهاألخطاء القليلةأواملقيدة؛ فق ْد قالشعبة يفبيانسعةحفظجري ر":مارأيتابلبصرة
تأوهامه
أحفظمنرجلني-منهشامالدستوائيوجريربْنحازم"( ،)5وقالاإلمامالذهيب":اغت فر ْ
يفسعةماروى"()6فاملسألةإ ًذانسبية.وهللاتعاىلأعلم.

ط،1ص.77
()1التمذي،العلل الكبّي ،

()2ابنرجباحلنبلي،شرح علل الرتمذي،ط.)784/2(،1

ط،)199/1(،1الباجي،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح،ط،1
()3العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

(،)458/1انظر:العالئي،املختلطي،ص،16الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،ط. )320/4(،1

( ) 4انظر:الذهيب،املغين ف الضعفاء،د.ط ،)198/1(،الذهيب،ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق،ط،1ص،58

الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)392/1(،1
()5البخاري،التاريخ الكبّي ،د.ط.)214/2(،

()6الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)100/7(،3
27


.5احلارث بن عمّي أبو عمّي البصري
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":وثقهاجلمهور،ويفأحاديثهمناكريضعفهبسببهااألزديوابنحبانوغريمها،
فلعلهتغريحفظهيفاآلخر"(.)1
وقاليف"الدي"":وثقهاجلمهوروشذاألزديفضعفه"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط(،2ص.)213
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط(،ص.)456

37

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
إال أناالختالفبني
ثّ  ،
منكالماحلافظيفاملوضعنيأنهذهب مذهب اجلمهوريفتوثيقاحلار 
القولنيهوذكرهيف"الدي"شذوذاألزدييفتضعيفاحلارثبنعمري؛وهيإشارةمناحلافظأنه
السببوهوالتغري.
التّضعيف،بلاجتهديفذكر ّ
أقرهبذا 
اليرىذلكبينمايف"التقريب" ّ


47

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنمعني":ثقة"(.)1
وقالاإلمامأمحد":ثقةثقة"(.)2ووثقهأبوزرعة(،)3والدارقطين()4والعجلي(.)5
وقالأبوحامت":ثقة"(.)6
ت"(.)7
وجرحهابنحبانوقال":كانممنيرويعناألثباتاألشياءاملوضوعا 
ّ
ب(.)9
ووضعهابناجلوزييفكتاب"الضعفاءواملتوكني"(،)8ونقلقولابنخزميةعنهأنهكذا 
()10
خرج له
وقال الذهيب ":وهاه ابن حبان واحلاكم"  .وقال يف "املغين"" :أتعجبكيف ّ
( )12
اهإالبنيالضعف" .
ّ
النسائي"(،)11ويف"ميزاناالعتدال"":وماأر


ط(،1ص،)440ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري،ط.)264/4(،1
()1ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد ،
()2ابنحنبل،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ف جرح الرواة وتعديلهم،ط،1ص.235
ط.)84/3(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()4الدراقطين،سؤاالت الربقاين للدارقطين،ط،1ص.24
()5العجلي،اتريخ الثقات ،ط ،1ص.103

ط.)82/3(،1
()6ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()7ابنحبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)223/1(،1
()8ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)183/1(،1

()9انظر:ابنحجر،هتذيب التهذيب،ط.)153/2(،1

() 10الذهيب،الكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة ،ط،1ص،304الذهيب،ذكر أمساء من تكلم فيه وهو

موثق،ط،1ص.62

()11الذهيب،املغين ف الضعفاء،د.ط.)215/1(،

()12الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)440/1(،1
57

املبحث الرابع :الرتجيح
منخاللمانقلمنأقوالاألئمةواحملققنيفإنهتبنيللباحثمايلي:
• أ ّناألئمةالنقادمجيعهمعلىتوثيقهواالحتجاجبهإالابنحبانواحلاكم.

رمي احلافظ ابنحجراألزدي ابلشذوذلتضعيفهاحلارثبنعمريغريصحيح؛فق ْد
• ْ
اهكذلكابنحبانواحلاكم،ونقلعنابنخزميةأنهك ّذبه.
وه 
ّ
يذكرهأحدمناألئمة.
ابلتغريمل 
• تعليلاحلافظابنحجرالضعف ّ

• تضعيفالذهيبلهمليكنحبجةظاهرة؛ فالقوليفمثلهذااملقامقول األئمةالنقاد
أهلعصرالراوي(.)1
وعلىذلكفالراجحيفنظرالباحثأناحلارثبنعمري:ثقة يف املرتبةالثالثة وذلكأن

ك.وهللاتعاىلأعلم.
أكثرأئمةالنقدعلىذل 

() 1انظر:املعلّمي،التنكيل مبا ف أتنيب الكوثري من أابطيل ،ط )431/1(،1وقدرداملعلميكالممجيعمنضعف
احلارثبنعم ري.
67

.6حبيب املعلم أبو حممد البصري
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوق"(.)1
وقاليف"الدي"":متفقعلىتوثيقهلكنتعنّتفيهالنسائي"(.)2


()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.222
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 461

77

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيفالتقريب"صدوق"جيعلهيفاملرتبةالرابعةبينماتوثيقهففياملرتبةالثالثة.ومايؤكدهذاالتوثي ق
سائيابلتعنّت.
للنّ ّ
حلبيباملعلّمهورمياحلافظابنحجر 
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالاإلمامأمحد":ماأصححديثحبيباملعلموأقربهثقة"(.)1
وقالأبوزرعة":ثقة"(.)2
وقالحيىيبنمعني":ثقة"(.)3
وقالالنسائي":ليسابلقوي"(.)4
وقالعمروبنعليقال":كانحيىيالحيدثعنحبيباملعلم ،وكانعبدالرمحنحيدث
عنه"(.)5
أما الذهيب فقد اختلف ترجيحه يف حال حبيب املعلم فتارة قال عنه" :ثقة"( ،)6وأخرى:
"صدوق"(،)7بلجعلهضمنمنتكلمفيهوهوموثققائال":ثقةحجة"(.)8

()1ابنحنبل،العلل ومعرفة الرجال برواية عبد هللا،ط،)298/2(،2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،ط.)101/3(،1
()2أبوزرعة،الضعفاء،)856/3(،ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)101/3(،1
ط.)101/3(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()4املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)314/5(،1
ط.)101/3(،1
()5ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()6الذهيب،املغين ف الضعفاء،د.ط،)222/1(،الذهيب،اتريخ اإلسالمووفيات املشاهّي واألعالم،ط.)838/3(،1
()7الذهيب،الكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة ،ط.)310/1(،1
()8الذهيب،ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق،ط،1ص.65
97

املبحث الرابع :الرتجيح
أماما
خيتلفأئمةالنقديفاالحتجاجحببيباملعلم،بلمجيعهمعلىتوثيقهواالحتجاجمبروايته.ف ّ
ّ
مل
ذكرالسبب ،فيبقىالتعديلعلىاألصل .وهذاأشبه
ّ
ذكرعنحييالقطانأنه اليرويعنهفلمي
يبنيسببعدمقوته.
بق ولالنسائيأبنهليسابلقوي؛فهوكذلكمل ّ 
متابعةفليستدليالعلىضعفالراوي،بلقد
ً
و ّأماإخراجاإلمامالبخاريلهيف"صحيحه"
ابلتّضمنعلىأ ّن الر اويالذي انتقدهغريهأحاديثهمستقيمةمثلأحاديثالثقات،
يكونفيهجوااب 
فيخرج له ف املتابعات تقوية له ال تضعيفا،فللناظراستعمالهدليلقوةالدليلضعف.وهذاالعمل

تعدياللموذلك

يقابلمايفعلهاإل
مامالبخاريمعالضعفاء،فإخراجهألحاديثهميفاألصولاليع ّد ً
شديدا.

ملاعرفمنأناإلمامالبخاريينتقيمنأحاديثالضعفاءو

اجملروحنيانتقاءً ً
الباحثيرجح ماذهبإليهاحلافظابنحجريف"الدي"منأنحبيب
ّ
وعلىذلكفإ ّن 

املعلم:ثقة،وهيتوافقاملرتبةالثالثة.وهللاتعاىلأعلم.
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.7حجاج بن حممد املصيصي األعور
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةثبتلكنهاختلطيفآخرعمرهملاقدمبغدادقبلموته"(.)1
وقاليف"الدي"":أحداألثباتأمجعواعلىتوثيقهوذكرهأبوالعربالصقلي( )2بسببأنه
ط،لكنماضرهاالختالط؛فإ ّنإبراهيماحلرَبحكىأنحيىيبنمعنيمنع
تغرييفآخرعمرهواختل 
ابنهأنيدخلعليهبعداختالطهأحدا"(.)3
ً

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.224
() 2حممدبنأمحدبنمتيمبنمتام،أبوالعرباإلفريق ياملالك ي.كانجدهمنأمراءإفريقية،كانحافظاملذهبمالك،مفتيا،
غلبعليهعلماحلديثوالرجا ل.ولهتصانيفمنها:كتاب"حمنالعلماء"،وكتاب"طبقاتأهلإفريقية"،و"فضائلمكة"،
و"فضائلسحنون"،وكتاب" عبادإفريقية".تويفيفذيالقعدة.333الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،
ط ،)271 /7(،1الذهيب ،سّي أعالم النبالء،ط ،)394 /15( ،3الصفدي ،كتاب الواف ابلوفيات ،ط،)30 /2( ،1

الزركلي،األعالم،ط،)309/5(،15كحالة،معجم املؤلفي،د.ط.)243/8(،
()3ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 395
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
عدمذكراحلافظابنحجريف"التقريب"أتثرياالختالطعلىمروايتهمثلمافعليف"الدي"يشعر
بلزومسربمروايتحجاجاألعورهلكانتقبلاختالطهأمال؟أمأ ّناختالطحجاجاليضرهكما
ذكريف"الدي"بسببمنعابنهأنخيالطالناس؟
فإطالقالعبارةيف"التقريب"تومئبوجوداختالطمؤثرقدجيعلاعتمادالباحثنيعلىحكم
احلافظ يفكتاب "التقريب" مظنة اخلطأ مما يؤثر على احلكم على احلديث؛ ومثال ذلك :ففي
أيضا ،لكن
"السلسة الصحيحة" يقول الشيخ األلباين يف حتقيقه حلديث  ":قلت :ورجاله ثقات ً
حجاجبنحممد-وهواألعوراملصيصي-كاناختلطيفآخرعمرهملاقدمبغدادقبلموته،كما
قالاحلافظيف"التقريب".فأقول:فأخشىأنيكونهذامماحدثبهيفبغداد.)1("...

()1األلباين،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،ط.)945/6(،1
28

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالاإلمامأمحد":كاناختلطآبخرهيفآخرعمره"(.)1
ضبطحجاجاوأصححديثهوأش ّدتعاهدهللحروف"(.)2
ً
أيضا":ماكانأ
وقال ً
وقالابنسعد ":وكانثقةصدوقًاإنشاءهللا.وكانقدتغرييفآخرعمرهحنيرجعإىل
بغداد"(.)3
وقالالعجلي":ثقة"(.)4
ت"(.)6
قالالذهيب":ورواهحجاجبنحممد-وهوالثبت.)5("-وقال":أحدالثقا 
وقالعليبناملديين":حجاجاألعورثقة"(.)7
وقالأبوحامت":حجاجبنحممدصدوق"(.)8
وقالالنسائي":أبوحممدحجاجبنحممداألعورترمذيثقة"(.)9
ت(. )10
وذكرهابنحبانيفالثقا 
وأسنداخلطيبإىلإبراهيماحلرَبقوله":أخربينصديقيل،قال:ملاقدمحجاجاألعورآخر
قدمة إىل بغداد خلط ،فرأيت حيىي بن معني عنده فرآه حيىي خلط ،فقال البنه :ال تدخل عليه
أحدا"(.)1
ً
()1ابنحنبل،العلل ومعرفة الرجال برواية عبد هللا،ط،)317/2(،2املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط/5(،1
.)454
()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط،)166/3(،1اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط.)142/9(،1

()3ابنسعد،الطبقات الكربى،ط،)333/7(،1الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،ط.)46/5(،1
ط ،1ص.108
()4العجلي،اتريخ الثقات ،

()5الذهيب ،تنقيح التحقيق ف أحاديث التغليق ،ط.)126/1(،1
()6الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)464/1(،1

ط،)166/3(،1املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)454/5(،1
()7ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()8ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)166/3(،1

()9اخلطيبالبغداي ،اتريخ بغداد،)142/9(،املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)454/5(،1
()10ابنحبان،الثقات،ط.)201/8(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
حظالباحثمايلي:
مماسبقنقلهمنأقوالاألئمةال 
• اتفاقمجيعالنقادعلىتوثيقحجاجبنحممداألعورإالقولأَبحامتأنهصدوق.
• الأحدمنهمأنكراختالطهيفآخرعمره.
• حجاجاألعور ملحيدثبعد اختالطه وذلكألنابنهحجبه من التحديثوهو القول
الذييوافقكالماحلافظابنحجريف "الدي".ومنكانهذاشأنهفإ ناختالطهاليضرإذ
إن مجيع مروايتهكانت قبل اختالطه .فلذلك قال الذهيب" :ما هو تغ ريا يضر"( ،)2وكذلك
احلافظالعالئيجعلهيفالقسماألولمناملختلطنيالذينمليضرهماختالطهم(.)3

قولأكثرأئمةالنقدوأّنحجاجبنحممداألعورثقة وهي

وعلىذلكفإنالباحثرجح
املرتبةالثالثةمنمراتبالتعديلعنداحلافظابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.

=
ي ،اتريخ بغداد،ط،)142/9(،1املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)456/5(،1
()1اخلطيبالبغداد 
()2الذهي،سّي أعالم النبالء.)449/9(،

() 3انظر:العالئي،املختلطي،ط،1ص،3وقدحققالعالمةاملعلميمسألةاختالطحجاجبنحممدحتقي ًقادقي ًقافانظره
ط.)436/1(،1
غريمأمور:املعلمي،التنكيل مبا ف أتنيب الكوثري من أابطيل ،
48

 .8احلسن بن ذكوان أبو سلمة البصري
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقخيطئ،ورميابلقدر،وكانيدلس"(.)1
وقاليف"الدي"":ضعفهأمحدوابنمعنيوأبوحامتوالنسائيوابناملديين،وقالابنعدي:
أرجوأنهالأبسبه وأوردلهحديثني...وقالإنهدلسهما...قلت:فهذاأحدأسبابتضعيفه،وقال
اآلجريعنأَبداودأنهكانقدراي؛فهذاسببآخر"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.237
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 397

58

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
تفاوت يف رتبة الراوي .ففي "التقريب" جعله يف الرتبة

كالم احلافظ ابن حجر أابن على وجود
اخلامسةبينمايف "الدي" مالإىلتضعيفهوهيتوافقاملرتبةالثامنة ،وذكرسببنيلتضعيفاحلسن
بنذكوان :األول :التدليس ،والثاين:كونهقدرًاي.فمعالعلمبتدليسه-وهيصفةمنصفاتالقدح
ي أ ن الراويإ ْن
يفالراوي -إال أ هناصفةفرعيةالتؤثربشكلمباشرعلىالصفة األصليةللراوي .أ 
ّ
سيبقىعلىحاله ،وتقبلمروايتهحالخروجهاعندائرةالتدليسوذلكبتطبيقضوابط
كانثقةف 
قبولروايةاملدلس(.)1

ص.85
()1انظر:ابنحجر،نزهة النظر ف توضيح خنبة الفكر ،ط ،3
68

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالأمحد" :أحاديثهأابطيل"( .)1وقال":ليسبذاكوقدروىعنهحيىي"( .)2ويف ذلكأسندالعقيلي
إىلعليبنعبدهللافقال":ح ّدثحيىيبنسعيدعناحلسنبنذكوانومليكنعندهابلقوي"(.)3
موض ًحا":وكاناحلسنبنذكوانحيدثعندانعجائب"(.)4
وقالحييالقطان ّ

وقالحيىيبنمعني":ضعيف"(.)5
وضعفهأبوحامتيفالعلل(.)6والدراقطينيف"علله"(.)7وابناجلوزي(.)8
وقالابناجلنيد":سألتحيىي–أيابنمعني-عناحلسنبنذكوان،قلت:بصري؟قال:
نعم ،قلت :روى عن احلسن وحممد؟ قال :نعم ،قلت :ثقة؟ قال :قد روى عنه حيىي بن سعيد
القطان،مثقاليلحيىيبنمعني :زعمواأنهكانقدراي،وكاناخلفافحيدثعنه،يعين:احلسنبن
ذكوان"(.)9
وقالأبوزرعة":ضعيفاحلديث"(.)10
ثحيىيالقطانعناحلسنبنذ ْكوان؟قال:
وقالاآلجرييفسؤاالته":قلتألَبداود:ح ّد ْ
فاضالجدا،قال:مابلغينعنهفضل"(.)11
نعم،كانقدرًاي.قلت:زعمقومأنهكان ً
() 1ابناجلوزي،التحقيق ف مسائل اخلالف،ط،)116/2( ،1العقيلي ،الضعفاء الكبّي،ط،)223/1( ،1ابناجلوزي،

املوضوعات،ط.)35/3(،1

()2ابنحنبل،العلل ومعرفة الرجال برواية املروذي،ط،1ص.82
()3العقيلي،الضعفاء الكبّي،ط.)223/1(،1
()4البخاري،التاريخ الكبّي،د.ط.)56/6(،

ط،)13/3(،1ابناجلوزي،التحقيق ف مسائل اخلالف،ط.)116/2(،1
()5ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
َبحامت،علل احلديث،ط،)51/6(،1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)13/3(،1
()6ابنأ 
()7الدارقطين،العلل الواردة ف األحاديث النبوية،ط.)38/3(،1
()8ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)201/1(،1

ط،1ص،480العقيلي،الضعفاء الكبّي ،ط.)223/1(،1
()9ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد ،
()10أبوزرعة،كتاب الضعفاء.)393/2(،

()11أبوداود،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود،ط،1ص.265
78

ت"(.)1ووثقهابنشاهني(.)2
وذكرهابنحبانيف"الثقا 
وقالالذهيب":صدوق"()3معأنهوضعهيفديوانالضعفاء(.)4

()1ابنحبان،الثقات،ط.)163/6(،1

()2ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات،ط،1ص.59

()3الذهيب،اتريخ اإلسالمووفيات املشاهّي واألعالم،ط.)844/3(،1

()4الذهيب،ديوان الضعفاء واملرتوكي وخلق من اجملهولي وثقات فيهم لي،ط،2ص.80
88

املبحث الرابع :الرتجيح
الأئمةالنّقديراهاالناظرتكادتطبقعلىضعفاحلسنبنذكوانإالماجاءمنتوثيقابن

فمنأقو
أتكيداألئمة

حبان،وابنشاهني،لكنّهمدفوعبسببتساهلهمايفالتوثيقكماعرفاعنهما.فبوجود
مسوغالعدمتضعيف
كاإلمامأمحد،وحيىيبنمعني،وأَبحامت،وأَبزرعة،والدراقطينالجيدالناظر ّ
احلسنبنذكوان.وعليهفإنالباحثيرىأنالقول الراجحضعف احلسن بن ذكوان وهياملرتبة
الثامنةعنداحلافظابنحجر.
و ّأمامنجعلهيفمرتبةالصدقمثلمافعلاإلمامالذهيب،واحلافظابنحجرفلعلهابسبب
لكنّها حجة مدفوعة  للعلم أبن ختريج اإلمام البخاري ألحاديث
ختريج اإلمام البخاري حلديثه .و 
انتقاءًحذ ًرا.
الضعفاءليسدليالعلىقوهتمألنهينتقياملستقيممنأحاديثهم 

وتتبقىمسألةرمي احلسنبنذكوانابلقدرفريىالباحثأهناغّي مؤثرة ف حقه ،لكون
هواإلمامالبخاريخيرجللحسنبن
دليال علىالضعف مىتتبنيصدقالرواي .فها 
البدعةالتعد ً
ّ
كأهناإشارةتنبيهية مناإلمامالبخاري
حديثًايفالقدرخيالفعقيدةالقدريةيفالشفاعة،ف ّ
ذكوان  
وهللاتعاىلأعلم.
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.9احلسن بن عمارة البجلي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":متوك"(.)1
مشهورابلضعف"(.)2
وقاليف"الدي"":
ّ

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.240
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 456

09

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيف"التقريب"متوكجيعلهيفاملرتبةالعاشرةبينماتضعيفهيف"الدي" ففياملرتبةالثامنة .وهذا
فرقواضحسواءمنحيثالرتبةأواالحتجاجبه.

19

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالاإلمامأمحد":وكانوكيعإذاأتىعلىاحلسنبندينارقال :أجز ،وإذاأتىعلىاحلسنبن
ب-يعينعليه"(.)1وقال":متوكاحلديث"(.)2وقالمرةأخرى":متوك
عمارةقالأج ْز–أي:اضر 
()3
أيضا":ليسبشيء"(.)4
احلديثأحاديثهموضوعة،اليكتبحديثه" .وقال ً
وقالابنعدي":حدثناعبدالوهاببنأَبعصمة،حدثناأبوطالبأمحدبنمحيد،قال:
مسعتابنحنبل:يقولاحلسنبنعمارةمتوكاحلديث،قلت:كانلههوى؟قال:ال!ولكنكان
منكراحلديث؛أحاديثهموضوعة،واليكتبحديثه"(.)5
وأسندالتمذيإىلعبدهللابناملبارك":أنهتركحديثاحلسنبنعمارة"(.)6
وقالشعبة ألَب داود الطيالسي":ائتجريربنحازمفقلله:الحيللكأنترويعن
ب"(.)7
احلسنبنعمارةفإنهيكذ 
وأسندعبدالرمحنبنأَبحامتإىلجريرأنهقال":تركشعبة حديثاحلسنبنعمارة،
وتكلمفيهمثتكلمالناسفيهبعد"(.)8قالالباحث:فيهداللةعلىأنشعبةهوأولمنتكلمفيه.
وقالشعبة":ايأابالنضر! الحتدثينعناحلسنبنعمارةبشيءفإنهجاءعناحلكمبن
عتيبةأبحاديثليسمنهاشيءقدوضعها"(.)9
()1أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال برواية عبد هللا،ط.)526/2(،2

()2أمحدب نحنبل،العلل ومعرفة الرجال برواية املروذي ،ط ،1ص.106،80
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)28/3(،1
ط.)240/1(،1
()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()5ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط..)97/3(،1

()6التمذي،سنن الرتمذي،ط،)739/5(،2العقيلي،الضعفاء الكبّي ،ط،)237/1(،1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء

الرجال،ط.)93/3(،1

ط،)237/1( ،1العجلي،اتريخ الثقات ،ط ،1ص،16ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،
() 7العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
ط.)27/3(،1
()8ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)28/3(،1

()9ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)95/3(،1
29

()1
أيضا":ليسحديثهبشيء"(.)2
وقالحيىيبنمعني":ضعيف" .وقال ً
وذكرهالبخارييفالضعفاء(.)3
وقالأبوحامت":متوكاحلديث"(.)4
وقالابنسعد":كانضعي ًفايفاحلديث،ومنهم–أياألئمة-مناليكتبحديثه"(.)5
وضعفهالدارقطين(.)6
وقالاجلوزجاين":ساقط"(.)7
ب :قال يل مالك بن عيسى :أن أاب احلسن الكوىف -يعىن
وقال العجلي" :قال أبو العر 
العجلي-ضعفه،وتركأنحيدثعنه"(.)8
وقالاإلماممسلم":متوكاحلديث"(.)9
وقالالنسائي":كذاب"(.)10وقال":متوكاحلديث"(.)11
وكذبهابنشاهني(.)12
موىل جبيلة ضعيف احلديث
وقال زكراي بن حيىي الساجي(" :)1احلسن بن عمارة أبو حممد ْ
متوك،أمجعأهلاحلديثعلىتركحديثه"(.)2

ط.)240/1(،1
()1العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)28/3(،1

()3البخاري،كتاب الضعفاء الصغّي،ط،1ص.41
()4ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)28/3(،1

()5ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)368/6(،1

ط.)52/4(،1
()6الدارقطين،العلل الواردة ف األحاديث النبوية ،
()7اجلوزجاين،الشجرة ف أحوال الرجال،ط،1ص.62
ط.)299/1( ،1
()8العجلي،اتريخ الثقات ،
()9مسلم،الكىن واألمساء،ط.)732/2(،1

()10النسائي،مشيخة النسائي الذين مسع منهم،ط،1ص.76
()11اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد.)322/8(،

()12ابنشاهني،اتريخ أمساء الضعفاء والكذابي،ط،1ص.70
39

وقال عمرو بن علي" :احلسن بن عمارة رجل صدوق صاحلكثري اخلطأ والوهم ،متوك
احلديث"(.)3
وذكرهابنحبانيف"اجملروحني"(.)4
وقالابنحزم":هالك"(،)5ويفموضعآخر"":ساقطمطروحإبمجاع"(.)6


=
() 1أبوحيىيزكرايبنحيىيبنعبدالرمحن بناألبيضبنالديلمبنابسلبنضبةالضيبالبصريالشافعي،فقيهحافظثقة.
مسعحممدبنبشاربندا ر،وحممدبن املثىنأابموسى،وحممدبنموسىاحلرش ي.ومسعمنهعبدهللابنعدياجلرجاين،وإبراهيم
بنحيىيابنمندهاألصبهاين.منكتبه"اختالفالفقهاء"و"عللاحلديث"،و"أصولالفقه"،تويفسنة307ه.ابنأَبحامت،
اجلرح والتعديل ،ط،)601/3(،1اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط،)527/2(،1الذهيب،اتريخ اإلسالم

ووفيات املشاهّي واألعالم،ط ،)117 /7( ،1الزركلي،األعالم ،ط،)47/3(،15كحالة ،معجم املؤلفي،د.ط/4(،
.)184
()2اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد.)322/8(،

()3ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)98/3(،1

()4ابنحبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)229/1(،1
()5ابنحزم ،احمللى ابآلاثر.)358/1(،
()6املرجعالسابق.)166/4(،
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املبحث الرابع :الرتجيح
أبناحلسنبنعمارةأقل مايقال فيهأنهمتوك
ّ
كالماألئمةمليدعسبيالللشكلدىالباحث
ّ
احلديث.بلكذبهشعبةواهتمه–هو -واإلمامأمحدابلوضع،وسبب ذلككمابينهاإلمامأبو حامت
قال":كانبليةاحلسنبنعمارةأنهكانيدلسعنالثقاتماوضععليهمالضعفاء.كانيسمع
منموسىبنمطري ،وأَبالعطوف ،وأابنبنأَبعياش ،وأضراهبممثيسقطأمساءهم ،ويرويهاعن
ت ،فلمارأىشعبةتلكاألحاديثاملوض وعةاليتيرويهاعنأقوام ثقاتأنكرهاعليه
شاخيهمالثقا 
م
وأطلقعليهاجلرح.)1("...
صنيع احلسن بن عمارة يع ّد من قبيل الكذب يف حق
ومع ذلك  فإ ّن الباحث يرى أن  
أحاديثرسولهللاصلىهللاعليهوسلموإنكانصاحلايفنفسه،وهوالذيعناهعمروبنعليمن
ي صدوق من حيث صالح النفس ،المن حيث التحديث؛ لذلكقال
قوله "صدوق صاحل"؛ أ 
بعدهاأبنهمتوكاحلديث  ،فل ْوكانخالفذلكملاتركحديثه .فمثلهذهالتهمة تنزلاحلسنبن
جريحعنداحلافظابنحجر،وهومارجحهالباحثأي:أنهمرتوك متهم
عمارةإىلأدىن مراتبالت 

ابلوضع،وهيتوافقاملرتبةاحلاديةعشرة.وهللاتعاىلأعلم.


()1ابن حبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)229/1(،1
59

.10أبو حيىي القتات زاذان
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":لنياحلديث"(.)1
وقاليف"الدي"":ضعفهاألئمةالنقاد؛فاحلملعليهأوىلمناحلملعلىمنوثقوه"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.1224،333
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 390

69

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
كالماحلافظيف"الدي" مشعرابمليلإىلتضعيفأَبحيىيما جيعلهيفاملرتبةالثامنة ،بينماحكمه
يف"التقريب" ففيالسادسة؛ أيأنهليسلهمناحلديثإالالقليل ،ومليثبتفيهمايتكمنأجله
حديثه،ومليتابع.

79

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالأبوزرعة":ضعيفاحلديث"(.)1وضعفهالعقيلي(.)2
وقالحيىيبنمعني":أبوحيىيالقتاتضعيف"(.)3ويفموضعآخر":يفحديثهضعف"(.)4
أيضا":مليكنبهأبسثقة"(.)5
وقال ً
وقالابنسعد":فيهضعف"(.)6
وقالاإلمامأمحد":كانشريكيضعفأابحيىيالقتات"(. )7
وقالالنسائي":ليسابلقوي"(.)8
ت"(.)9
وقالابنحبان":فحشخطؤه،وكثرومههحىتسلكغريمسلكالعدوليفالروااي 
وضعفهابنحزم(.)10

ط.)431/2(،1
()1أبوزرعةالرازي،الضعفاء ،
ط.)87/1(،1
()2العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

ط،)87/1( ،1ابنمعني،اتريخ ابن معي برواية الدوري،ط،)425،361/3(،1ابن
() 3العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

عدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)210/4(،1

ط.)433/3(،1
()4ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

() 5ابنمعني،اتاريخ ابن معي برواية ابن حمرز،ط،)97/1(،1ابنمعني،اتريخ ابن معي برواية الدارمي،د.ط،ص

ط.)211/4(،1
،247ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال ،
()6ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)339/6(،1

ط،)329/2(،1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط،)432/3(،1ابنعدي،الكامل ف
() 7العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

ضعفاء الرجال،ط.)210/4(،1

()8النسائي،الضعفاء واملرتوكون،ط،1ص،116ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)210/4(،1
()9ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)93/2(،1
()10ابنحزم،احمللى.)245/2(،
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املبحث الرابع :الرتجيح
أتتمعظمأقوالاألئمةمضعف ةًأابحيىيالقتاتإالماجاءمناختالفيفاألقوالاملنقولةعنحيىي
ْ
بن معني فمرة وثقه وأخرى ضعفه .ومثل هذا االختالف يف النقل يدفع أبقوال أئمة النقد الذين
ضعفوهكأَبزرعةوابنسعدوشريكوغريهم.
وأماقولالنسائي"ليسابلقوي"؛ فاملقصودابلقوةهنااليتتقابلالضعف،أي أنهضعيف.
وهذاواضحمنصنيعهبوضعهيف"الضعفاءواملتوك ون".
وعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنأابحيىيالقتات:ضعيفوهيتوافقاملرتبةالثامنةخبالف

ماذهبإليهاحلافظابنحجريف"التقريب".وهللاتعاىلأعلم.

99



.11خالد بن خملد القطواين
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقيتشيعولهأفراد"(.)1
وقاليف"الدي"":أماالتشيعفقدقدمناأنهإذاكانثبتاألخذواألداءاليضرهالسيما
ومليكنداعيةإىلرأيه،وأمااملناكريفقدتتبعهاأبوأمحدبنعديمنحديثهوأوردهايفكاملهوليس
فيهاشيءمماأخرجهلهالبخاري.)2("...

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.291
ص. 400
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط ،

001

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
فظابنحجريفالدييدل علىأنخالدبنخملد"ثبت"وهيتوافقاملرتبةالثالثة ،بينما
ّ
كالماحلا
يفالتقريبوضعهيفاملرتبةالرابعةبقوله"صدوق"؛ وهذهنقطةاختالف.وأماالثانيةفإثباتالتشيع
كيف"الدي".
لهيف"التقريب"ونفيأتثريذل 
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالاإلمامأمحد":لهأحاديثمناكري"(.)1
وقالابنسعد":وكانمنكراحلديثيفالتشيعمفر طًا،وكتبواعنهضرورة"(.)2
وقالأبوحامت":لهأحاديثمناكري"(،)3وقال":يكتبحديثه"(.)4
وقالابنمعني":ليسبهأبس"(.)5
امعلنًابسوءمذهبه"(.)6
خالدبنخملدكانشتّ ًام 

اجلوزجاين":
وقال 
ت(.)7
وذكرهابنحبانيفالثقا 
وقالالعجلي":كويفثقةفيهقليلتشيع"(.)8
وقالابنعدي":وهوعنديإنشاءهللاالأبسبه"(.)9
وقالابنشاهني":ثقةصدوق"(.)10
كانمتهماابلغلو"(.)11
ً
وقالصاحلجزرة":ثقةيفاحلديثإالأنه

وقالأبوداودالسج ْستاين":صدوقلكنهيتشيع"(.)1
ّ
() 1أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال برواية عبد هللا ،ط،)17/2( ،2الضعفاء الكبّي ،ط،)15/2( ،1ابنعدي،
الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)462/3(،1

()2ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)406/6(،1

()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،ط،)354/3(،1الباجي،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح،
ط.)533/2(،1
ط.)354/3(،1
()4ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

ط.)354/3(،1
()5ابنمعني،اتريخ ابن معي برواية الدارمي،د.ط(،ص،)104ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()6اجلوزجاين،الشجرة ف أحوال الرجال،ط،1ص.131
()7ابنحبان،الثقات،ط.)224/8(،1

ط ،1ص.141
()8العجلي،اتريخ الثقات ،

()9ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)446/3(،1
ط،1ص.76
()10ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،
()11ابنحجر،هتذيب التهذيب،ط.)117/3(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
وقبلإبداءالقولالراجحيوجزالباحثأقوالاألئمةمبايلي:
• مجيعهمعلىاالحتجاجخبالدبنخملدم ْنموثقله،ومنقائلأبنهصدوق.

• قولاإلمامأمحد"لهمناكري" اليدلعلىضعفمطلق،بل األمرمقتصريفبعض
مروايته ،والسيما أنه من املكثرينكما قال ابن عدي( )2بعد أن ذكر له أحاديث
ك ،وعنغريهلعلهتومهامنهأنهكما
منكرة":وهذهاألحاديثاليتذكرهتاعنمال 

ت حديثهماروىالناسعنهمنالكوفيني
يرويهأومحلعلىحفظه ،ألينقداعترب 
حممدبنعثمانبنكرامة،ومنالغرابءأمحدبنسعيدالدارمي.وعنديمنحديثهما
عنخالدصدرصاحلوملأجديفكتبهأنكرمماذكرته؛فلعلهتومهامنهأومحالعلى
احلفظ"(.)3
ب التمجةاحلديثيةاملؤثرة
تشيعهمليضرهإذذكر مناببالتمجةالتارخييةليسمناب 

•
ث أبنروايةاملبتدعمقبولةمىتتبنيصدقه.
يفروايةالر اوي.وقدسبقأنبنيالباح 
ديد
معروفبتعنتهالش 
ّ
تعنّتاجلوزجاينيفحقخالدبنخملدفمردود؛ إذهو
و ّأما 
كماسيأيتبيانهيفموضعترمجته.
ف الثقات وذلك لروايته
وعليه يتجح لدى الباحث أن خالد بن خملد ال يرقى إىل مصا ّ
كماأنهالينزلعندرجةالصدق،
ألحاديثمنكرة ،ولوقوفبعضاألئمةعندح ّد االعتبار به .و 
ك –وهللاتعاىلأعلم -فإنخالدبنخملد:
وذلكالحتجاجاألئمةبه  ،ووج ودم ْن وثقه؛ وعلىذل 

=
()1أبوداودالسجستاين،سؤاالت اآلجري أليب داود السجستاين،ط ،1ص.103
()2املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)166/8(،1
()3ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)466/3(،1

301

صدوق وهياملرتبةالرابعة .وهوماذهبإليهالذهيبوقال":صدوقإنشاءهللا"(، )1جاعله يف
كتابمنتكلمفيهوهوموثق(.)2
وأماترجيحصاحيب"التحرير"أبنهضعيفيعترببه( )3فغريصحيح يفنظرالباحث .ووجه
ذلكأهنماضعفاهلسببني:األول:منقاليفأحاديثهمناكري،والثاينالتشيع.وسبقأنبنيالباحث
أنهذينالسببنيليساأسبابتضعيفللراويمنحيثاجلملةمعثبوتصدقه.
مثإ ّن أخطاءهابملقارنةمعكثرةرواايتهمغتفرة؛ لذلكنالحظاحتجاجأصحابالصحيحبه
بلكذلكيفاألصول،ممايدلعلىصحةاالحتجاجمبروايتهاملستقيمة وطرح
ليسفقطيفاملتابعات 
املنكرةمنها .وهذههيصفةالصدوقاألقلرتبةمنالثقةالذيالخيطئإال يفالقليلالقليلمن
أقلضب طًامنالثقة،فلوغلبعليهاخلطأابملقارنةمع
مروايته؛فالراويالصدوقأخطاؤهواردةلكونه ّ
عددمروايتهفقدي ّنزلمنزلةالضعيف.وهللاتعاىلأعلم.

()1الذهيب،املغين ف الضعفاء،د.ط.)301/1(،

()2الذهيب،ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق،ط،1ص.74

ط،1ص.223
()3ابنحجر،تقريب التهذيب ومعه حترير التقريب ،
401

.12سفيان بن وكيع بن اجلراح أبو حممد الكوف.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":كانصدوقًاإالأنهابتليبوراقهفأخرجعليهماليسمنحديثهفنصحفلميقبل
فسقطحديثه"(.)1
وقاليف"الدي"":ضعيفاليعتدبه"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.395
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 399
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولاحلافظابنحجريف"التقريب""سقطحديثه"جيلعهيفاملرتبةالعاشرةبينمايف"الدي"ففي
مبعىنالتكوعدماالحتجاجبهابلكلية،يف
ّ
السقوطأييت
الثامنة.وهذااختالفبنييفرتبةالراويإذ ّ
ّ
الضعفالتستلزمالتك.
حنيأندرجة ّ
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
يكتبعنهوماأعلمعنهإالخريا"(.)1
قالاإلمامأمحد":
ً
ث
ب؛قا ل أبوزرعة":كانوراقهنقمة؛ أنيعمدإىلأحاديثمنأحادي 
وكانيتهمابلكذ 
فيجيءهباإليه،فيقول:قدأصبتأحاديثعنأسامةبنزيدفالن،وفالنفاكتبهاخبطك

الواقدي
يوما قد بلغــت الفوائد ألفي
ت .حىت قال ً
حىت ندخلها يف الفوائد فتحملها على الشيوخ الثقا 
حديث"(.)2
وقالأيضا":ثالثةليستلمحماابةعندانفذكرمنهمسفيانبنوكي ع"(.)3
ً
وقالالتمذي":ذكرتحملمد–أيالبخاري-بعضأحاديثسفيانبنوكيعمماينكرعليه
فجعليتعجبمنأمره"(.)4
وقالالدارقطين":لني؛تكلموافيه"(.)5
وقالالبخاري":يتكلمونفيهألشياءلقنوه"(.)6
وقال أبو عبيد اآلجري" :حضرت أاب داود يعرض عليه احلديث عن مشاخيه فعرض عليه
حديثعنسفيانبنوكيع،فأىبأنيسمعه"(.)7
وقالالنسائي":ليسبشيء"( .)8وقالإلسحاقبنإبراهيم":ايأابيعقوبالحتدثعن
أان
ثعنهم،و 
فقاللهإسحاق:اختأنتايأابعبدالرمحنلنفسكمنشئتحت ّد 
ْ
سفيانبنوكيع.
عنهفإينأح ّدثعنه"(.)1
ّ
كلمنكتب
()1أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط.)47/2(،2
ط.)404/2(،1
()2أبوزرعةالرازي،الضعفاء ،

()3ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)480/4(،1
()4التمذي،العلل الكبّي،ط،1ص.254

()5السلمي،سؤاالت السلمي للدراقطين،ص.180

ط،)385/2(،1الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)479/4(،1
()6البخاري،التاريخ األوسط ،
()7أبوداودالسجستاين،سؤاالت أيب عبيد أاب داود السجستاين ف اجلرح والتعديل،ص.95
()8النسائي،الضعفاء واملرتوكون ،ط،1ص.55
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وقالابنأَبحامت":كتبعنهأَبوأبوزرعةوتركاالروايةعنه"(.)2
وقالأبوزرعة":اليشتغلبه".وقال":كانيتهمابلكذب"(.)3
وقالأبوحامت":جاءينمجاعةمنمشيخةالكوفةفقالوا:بلغناأنكختتلفإىلمشايخالكوفة
تكتبعنهموتركتسفيانبنوكيع،أماكنتترعىلهيفأبيه؟
فقلتلم:إينأوجبلهوأحبأنجترىأمورهعلىالستولهوراققدأفسدحديثه.
قالوا:فنحننقوللهأنيبعدالوراقعننفسه.
فوعدهتمأنأجيئهفأتيتهمع مجاعةمنأهلاحلديثوقلت له:إ ّن حقكواجبعلينايف
ك،وكنتتقتصرعلىكتبأبيكلكانتالرحلةإليكيفذلك،
نفس 
شيخكوىفنفسكفلوصْنت 
فكيفوقدمسعت؟
قال:ماالذيينقمعلى؟
دخلوراقكيفحديثكماليسمنحديثك.
فقلت:قدأ
ّ
فقال:فكيفالسبيليفذلك؟
حي هذاالوراق
ابملخرجاتوتقتصرعلىاألصول،والتقرأإالمنأصولك،وتـن ّ

قلت :ترمي 
عننفسك،وتدعواببنكرامةوتوليهأصولك،فإنهيوثقبه.
فقال:مقبولمنك.
ان
دخلوهبيتًايتسععلينا،فمافعل شيئامماقاله،فبطلالشيخ،وك 

وبلغينأ ّن  وراق هكانقدأ
وقالأيضا:
حي ّدثبتلكاألحاديثاليتقدأدخلتبنيحديثه،وقدسرقمنحديثاحملدثني"(.)4
ً
"لني"(.)5
=
ط.)480/4(،1
()1الكامل ف ضعفاء الرجال ،

()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)231/4(،1
()3املرجعالسابق.)231/4(،
()4املرجعالسابق.)232-231/4(،
()5املرجعالسابق.)232/4(،
801

ال:
وقالابنعدي":ولسفيانبنوكيعحديثكثريوإنابالؤهأنهكانيتلقنمالقنويق 
كانلهوراقيلقنهمنحديثموقوفيرفعه،وحديثمرسلفيوصله،أويبدليفاإلسنادقومابدل
قوم"(.)1
الًصدوقًاإالأنهابتليبوراق
كانشيخافاض 
ً
وذكرهابنحبانيفكتاب"اجملروحني"وقال":و
سوءكانيدخلعليهاحلديث.وكانيثقبهفيجيبفيمايقرأعليه.وقيللهبعدذلكيفأشياءمنها
فلميرجع.فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الرتك"(.)2
وقالعثمانبنأَبشيبة":رجلصدق"(.)3
وقالالدارقطين":كانيلقنهوراقله،يقالله:قرطمة،وكانوراقةهذاغريمأمون"(.)4
لهوراق
ّ
وقالاخلليلي ":مسعأابهوابنعيينة،وقدماءالكوفةوم ّكةلكنّ
همضعفوه .وكان  ّ
أفسدت شيخنا وابن شيخنا .روى عنه

ك
أدخل يف حديثه ما ليس له؛ فقال له الكوفيون :وحي 
احلفاظمثتركواحديثه"(.)5


()1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)482/4(،1

()2ابنحبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.) 359/1(،1
ط،1ص.106
()3ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،

()4الدارقطين،تعليقات الدارقطين على اجملروحي البن حبان،ط،1ص.127
()5اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط.)571/2(،1
901

املبحث الرابع :الرتجيح
الحظالباحثمنواقعكالماألئمةمايلي:
• اتفاق األئمة على أن سفيان بن وكيع رجل صاحل صدوق يف نفسه ،ال يتعمد
الكذبعلىالنيبصلىهللاعليهوسلم.
• وراقهكاننقمةعليهوهوالذيأفسدعليهمروايته.
• كلمنقالأبنهقدتركومليبنيسببالتكقدبينهآخرون .ومنقالأنهفاضل
صادقفاملقصوديفنفسه.
• أنه مت نصحه ولكنه مل ينتصح ،وواصل دخول وراقه عليه ،ومل يسمع لنصيحة أَب
كتركهاألئمة.
حامت.ومعإصرارهعلىذل 
• وأمااهتامهابلكذبفهذايف إطاررواايتهاليفنفسه.فوراقههوالذيكانيكذب
عليهويسرقاألحاديثكماسبقبيانه.
وعلىذلكفإ ّنالباحثيرجحأبنسفيانبنوكيعمرتوك احلديثوهيالرتبةالعاشرةعنداحلافظ
ابنحجر.ولوالماح كيعنفضلهوصدقهيفنفسهلكانأقربإىلمرتبةالكذابنيوالوضاعني.

و ّأمامارجحهصاحيب"حتريرالتقريب"أبنهضعيف مثلقولالذهيب( )1م ْن غريبيانألدلة
ترجيحمهافبعيد جدا  ،وماسبقنقلهمنأقوالاألئمةكفيلببيانحالسفيانبنوكيعأب ّن حديثه
ساقطمتوك.وهللاتعاىلأعلم.

()1الذهيب،الكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة ،ط(،1ص.)449
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.13سليمان بن عبد الرمحن التميمي أبو أيوب ،ابن بنت شرحبيل.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقخيطئ"(.)1
جةأمحدبنحنبل"( .)2ونقلكذلكأقوالمنوثقهمن
وقاليف"الدي"":حجة؛قالهاحل ّ
األئمة.

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.410

()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص،407ويفمجيعالطبعاتاليتوقفعليهاالباحثهكذاالعبارة.
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيفالتقريب"صدوقخيطئ"جيعلهيف املرتبةاخلامسةبينما-ومعفرضيةأنالعبارةللحافظ-
ك؛قالالسخاوي":كالمأَبداود
فقوله"حجة"مبعىن"ثقة"جيعلهيفاملرتبةالثالثة.بلأعلىمنذل 
أقوىمنالثقةوذلكأناآلجريسألهعنسليمانبنبنتشرحبيلفقال:ثقة

يقتضيأناحلجة 
خيطئ،قالاآلجري:فقلت:هوحجة؟قال:احلجةأمحدبنحنبل"(.)1
يدلعلىأنهمييلإىلأنسليمانالتيميأقربإىلالثقةاليتهي
وكذانقلهمنوثـّقهفحسب ّ
ضح بني
املرتبة الثالثة ،وال ينزل عن رتبة الصدق اليت هي الرابعة .ويفكلتا احلالتني فهناك فرق وا 
احلكمني.

()1السخاوي،فتح املغيثبشرح ألفية احلديث،ط.)117/2(،1
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالحيىيبنمعني":ليسابملسكنيأبسإذاحدثعناملعروفني"(.)1
وقالأبوحامت":ثقة"( .)2وقال":صدوقمستقيماحلديث ولكنهأروىالناسعنالضعفاء
واجملهولني،وكانعندييفحد:لوأنرجالوضعلهحديثامليفهم ،وكانال مييز"(.)3
وقالالعجلي":ثقة"(.)4
ت"،وقال":يعتربحديثهإذاروىعنالثقاتاملشاهري،فأماروايته
وذكرهابنحبانيف"الثقا 
عنالضعفاءواجملاهيلففيهامناكريكثريةالاعتبارهبا ،وإنايقعالسربيفاألخبارواالعتبارابآلاثر
بروايةالعدولوالثقاتدونالضعفاءواجملاهيل"(.)5
ت"(.)6
وذكرهابنشاهنييف"الثقا 
وقالابنسعد":شيخمشهورثقةحسناحلديث،هكذاقالعبدهللا األنصارييفاجمللس
الّذيأمالهمبروذ"(.)7
وقال أبو داود" :ثقة خيطئكما خيطئ الناس .قلت :هو حجة؟ قال :احلجة أمحد بن
حنبل"(.)8
وقاليعقوببنسفيان":ثقة"(.)9
وقالصاحلبنحممدالبغدادي":الأبسبهولكنهحيدثعنالضعفى"(.)10
ط.)132/2(،1
()1العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()2ابنأَبحامت،علل احلديث،ط.)517/4(،1

()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)129/4(،1
()4العجلي،اتريخ الثقات،ط ،1ص.430
()5ابنحبان،الثقات،ط.)278/8(،1

ط،1ص.101
()6ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،
()7ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)76/8(،1

()8املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)30/12(،1
ط.)453/2(،2
()9الفسوي،املعرفة والتاريخ ،

()10املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)30/12(،1
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وقالالنسائي":صدوق"(.)1
وقالالدارقطينيفنقلعناحلاكم":قالثقة:قلت-أياحلاكم:-أليسعندهمناكري؟قال:
حيدثهباعنقومضعفاءفأماهوفهوثقة"(.)2

()1املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)30/12(،1
()2الدارقطين،سؤاالت احلاكم للدارقطين،ط،1ص.217
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املبحث الرابع :الرتجيح
قبلترجيحاحلكمالالئقبسليمانبنعبدالرمحنالحظالباحثمايلي:

• قولهيفالدي":قالهاحلجةأمحدبنحنبل"ليستالعبارةللحافظابنحجربلهي
منقولاإلمامأَبداودحيثقال":قلت:حجةقال:احلجةأمحدبنحنبل" .وقد
وضع الباحث التمجةيفهذاالبحثللتنبيهعلىذلكفـل ْو أخ ْذانكتاب"الدي"
مبعزل عن الكتب األخرى أل ظْهر خالفًا يف حكم احلافظ ابن حجر الذي هو
موضوع الدراسة .وكيفماكان احلال فنقله ألقوال م ْن وثّقه من األئمة مؤشر على
ميولللتوثيق.
أكثراألئمةعلىتوثيقه،وعلىأنسليمانيكثرعنالضعفاء.
ّ
•

أنهكذلكثقةيفنفسه،وثقةإذاحدثعنغريالضعفاءأيأنهمتقنألحاديثه
• و
املستقيمة.
مسألة
لكن  ْ
• أكثر  
التّحديث عن الضعفاء واجملاهيل مع عدم قدرته على التمييز  .و ّ
حتديثالثقةعنضعيفواردةج ّدامبعىنأنالثقةقدحي ّدثعنضعيف؛لذلكقال

الثقةعنغريهالتعدتوثي ًقاله،قالابنرجباحلنبلي":روايةالثقة

العلماءأب ّنرواية
روْوا عن الضعفاء،كسفيان
عن رجل ال تدل على توثيقه ،فإنكثريا من الثقات 
الثوريوشعبةوغريمها .وكانشعبةيقول:لوملأحدثكمإالعنالثقاتملأحدثكم

إالعننفريسري .قالحيىيالقطان:إنملأروإالعمنأرضىمارويتعنمخسة،
()1
لكن مايع ّكرعلىسليمانبنعبد
أوحنوذل 
ك" ؛فكانلممنذلكمقصد .و ْ

الرمحن هو عدم متييزه الذيكان سببا يف اإلكثار عن الضعفاء ،فحاد عن جادة
الثقاتيفهذهاجلزئية.

()1ابنرجب،شرح علل الرتمذي،ط،1ص.376
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وعليه فإن الباحث يرى أبن القول الراحج يف سليمان بن بنت شرحبيل ثقة يكثر الرواية عن
الضعفاء(،)1وذلكأل ّنأحاديثهعنغريالضعفاءحجةموثوقةالخيطئفيها.ومارواهعنالضعفاء
تطرحكغريهامناألحاديثاليترواهاالثقاتعنالضعفاء.
ؤثرة يفصحةمروايته
ؤثرة يفضبطهوعدالتهبقدرما هيم 
الروايةعنهمفغريم 
و ّأماالكثرةوالقلةيف ّ
أيأنالعهدةلنتكونعليهبلعلىمنحي ّدثعنهم؛فلذلكيبقى–يفجممل
عنالضعفىفقطْ ،
احلكم-علىاألصلوهوكونهثقةً.وهللاتعاىلأعلم(.)2



ط،1ص.462وجعلهضمنالثقاتالذينتكلم
()1وهوقولالذهيبيفالكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة ،
فيهميف"ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق"،ط،1ص.93

(ّ )2أمامارجحهصاحيب"حترير التقريب"،ط،1ص:315منأنسليمانبنعبدالرمحنصدوقحسناحلديث؛فتجيحيف
صحيحافالفرق؛إذإنسليمانثقةإذاملحيدثعن

نظرالباحثغريموفقوذلكألنهمنجيعلحديثهحسنافعليهأنجيعله
ايليسلديهمشكلةيفالضبط،واليفالعدالةسوىروايتهعنالضعفاءكماتبنيأيأنالعهدةليست

ضعفاء.فمثلهذاالرو
ايةالثقاتعنالضعفاءممكنةالتقللمنرتبتهمأل ّن الكالم

عليهوإناعمنروىعنهم.وقدقدمالباحثمايدلعلىأنرو
ليسعنضبطهم،لذلكملتكنالقلةأوالكثرةيفهذهاحلالذاتأتثري.وهللاتعاىلأعلم.
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.14عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقرميابلقدر،وكانيدلس،وتغريآبخره"(.)1

وقاليف"الدي"":فيهضعفوكانيدلس"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.482
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 407
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
مرتبة الصدق وهي الرابعة ،بينما يف
يف "التقريب" جعل احلافظ ابن حجر عباد بن منصور يف 
"الدي"يفمرتبةالضعفوهيالثامنة.معزايدةذكرالتغرياملطلقيف"التقريب"الذييلزمالبحث
يفمروايتهذاالراويهلح ّدثقبلاالختالطأمبعده.

811

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قال أبو زكراي حيىي بن معني" :كان قدراي ،وكان صدي ًقا أليوب السختياين ،وكان قد ويل قضاء
()1
فلماويل
بّ .
أيضا ":حدثينوهببنجريرقال:كانعبادبنمنصورصدي ًقاأليو 

البصرة"  .وقال ً
احلةوغالماوأنخيرجإىلمكة.قلتليحىي:أيوبالذي
ً
عبادبنمنصورالقضاءعرضعليهأيوبر
عرض عليه الراحلة؟ قال :نعم .قال حيىي :وقال وهب بن جري ر :يذهب أيوب إىل قدري خبيث
يعرضعليه"(.)2
ي ،ويكتب
وقال" :ضعيف احلديث"( .)3وقال" :ليس بشيء"( .)4وقال" :ليس ابلقو 
حديثه"( .)5وقالابناملديين":قلت ليحىيبنسعيد :عبادبنمنصورتغري؟قال:الأدري،إالأ ّان
حنيرأيناهحننكانالحيفظ،وملأرحيىييرضاه"(.)6
وقال":ضعيفعندانوكانقدراي،وكانقاضياعلىالبصره"(.)7وقالحيىيبنسعيدالقطان:
"عبادبنمنصورثقةليسينبغىأنيتكحديثهلرأيأخطأفيه"(. )8
وقالأمحدبنحنبل":قالمعاذبنمعاذ:حدثناعبادبنمنصورعلىقدريةفيه"(.)9
وقال شجاع بن خملد" :حدثنا معاذ بن معاذ قال :حدثنا عباد بن منصورقال معاذ :ما
أحبالروايةعنهمنأجلالقدر"(.)1قالالباحث:وهيأقوالتشريإىلسببالتجريحوالتك.
ص ،414انظر:اتريخ ابن معي رواية الدوري،ط،1
() 1ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي،ط ،1
(.)217،128/4
ط.)251/4(،1
()2ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري ،

()3ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي،ط،1ص.414

ط،)136/3(،1ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري،ط،)86/4(،1ابنأَبحامت،
()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
اجلرح والتعديل،ط.)86/6(،1

ط.)103/4(،1
ني ،اتريخ ابن معي رواية الدوري ،
()5ابنمع 

()6ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط،)86/6(،1الضعفاء الكبّي ،ط.)134/3(،1
()7ابناملديين،سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين،ط،1ص.52
ط.)86/6(،1
()8ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()9أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط.)543/2(،2
911

حممدا–أيالبخاري-عنهذااحلديثفقال:هوحديثحمف وظ،
وقالالتمذي":سألت ً
ق"(.)2
وعبادبنمنصورصدو 
أيتحمم ًدايستغربأحاديثرحيانبنسعيد ،عنعبادبنمنصور،عنأيوب
ّ
وقال ":ور
ويرضىبه"(.)3
وقال أبوداود " :عباد بن منصور ويل قضاء البصرة مخس مرات وليس هو بذاك ،وعنده
أحاديثفيهانكارة،وقالوا:تغري"(.)4
وقالاجلوزجاين":كانسيءاحلفظفيمامسعهوتغريأخريا"(.)5
وقالأبوحامت":يقال:إنعبادبنمنصورأخذج زءًامنإبراهيمبنأَبحيىي،عنداودبن
حصني،عنعكرمة،عنابنعباس؛فماكانمناملناكريفهومنذاك"(.)6
وقال":عبادليسبقوياحلديث،ويرويعنإبراهيمبنأَبحيىي،عنداودبنحصني،عن
عكرمة،فأانأخشىأنيكونمامليسمإبراهيم،فإناهوعنهمدلسة"(.)7
وقال" :يف روايته عن عكرمة وأيوب ضعف"( .)8وقال" :كان ضعيف احلديث يكتب
حديثه"(.)9
وقالالدارقطين":ليسابلقوي"(.)10
وقالالدينوري":يضعفيفحديثه"()1وذكرهيفالقدرية(.)2
=
()1أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط.)353/3(،2
ط،1ص.287
()2التمذي،العلل الكبّي ،
()3املرجعالسابق،ص.327

ط.)136/3(،1
()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()5اجلوزجاين،الشجرة ف أحوال الرجال،ط،1ص.190
()6ابنأَبحامت،علل احلديث،ط.)134/3(،1
()7املرجعالسابق.)616/6(،
()8املرجعالسابق.)86/6(،
()9املرجعالسابق.)86/6(،

()10الدراقطين،سؤاالت احلاكم للدارقطين،ص.252
021

وقاليعقوببنسفيان":ضعيف"(.)3ويفموضع":لنياحلديث"(.)4
وقالأبوزرعة":بصريلني"(.)5
وقالابنسعد":وكانقاضياابلبصرة،وهوضعيف،لهأحاديثمنكرة"(.)6
وقالأبوبكربنأَبشيبة":ليسابلقوييفاحلديث"(.)7
وذكرهالعجلييف"الثقات"وقال":الأبسبهيكتبحديثه"(.)8
وقالالنسائي":ضعيفوقدكانأيضاقدتغري"(.)9وذكريف"املدلسني"(.)10
ووضعه ابن  حبان يف "ا جملروحني" وقال"  :كان قدراي داعيا إىل القدر وكان على قضاء
البصرة ،وكلماروىعنعكرمةمسعهمنإبراهيمبنأَبحيىيعنداودبناحلصنيفدلسهاعن
عكرمة"(.)11
وقالابنشاهني":ليسبشيء"(.)12
وقالابنعدي":وهويفمجلةمنيكتبحديثه"(.)13

=
ط،2ص.482
()1الدينوري،املعارف ،
()2املرجعالسابق،ص.625

ط.)126،121/2(،2
()3الفسوي،املعرفة والتاريخ ،
()4املرجعالسابق.)61/3(،
ط.)86/6(،1
()5ابنأَبحامت ،اجلرح والتعديل ،
()6ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)270/7(،1

()7ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية ابن حمرز،ط.)220/2(،1
ط ،1ص.247
()8العجلي،اتريخ الثقات ،

()9النسائي،الضعفاء واملرتوكون،ط،1ص.74

ط،1ص.125
()10النسائي،مشيخة النسائي الذي مسع منهم ومعه :ذكر املدلسي ،
()11ابنحبان ،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)166/2(،1
ط،1ص.146
()12ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،

()13ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)549/5(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
منأقوالاألئمةتلخصللباحثمايلي:
كهأوضعفهمل
ّ
• هتمةالقدرظاهرةأبهناغريمؤثرةيفمروايتعبادبنمنصورفمنتر
يذكرسببًاسوىقولهابلقدر.وقدسبقوأنتطرقالباحثملسألةروايةاملبتدعوأهنا

مقبولةمىتظهرصدقالراوي.
• ضعفهأكثراألئمة:أبوداود ،وابنمعني،وابناملديين،والدارقطين،وأبوزرعة،وابن
سعد ،وابن أَب شيبة ،وابن حبان ،والنسائي ،والدينوري  ،ويعقوب بن سفيان
الفسوي،واجلوزجاين.
• مناكريهحصرهااألئمة؛ وهذامأخوذ من قولأَبحامت":إنعبادبنمنصورأخذ
حصني،عنعكرمة،عنابنعباس؛فما

جزءًامنإبراهيمبنأَبحيىي،عنداودبن

لكنقولأَبحامت
كانمناملناكريفهومنذاك"مبعىنرواايتهعنعكرمةوأيوب.و ّ
"أخشى"يدلعلىالشكالعلىالقطع  ،ومايؤكدذلكهوأنالبخاريصحح
أحاديثعنعكرمةوأيوبكمانقلذلكالتمذييف"العللالكبري".
• رأىبعضهمأبنهيفدرجةاالعتبارمعضعفهكأَبحامتوابنمعنيوابنعدي.
• وأماالبخاريوالعجليفجعالهيفمرتبةالصدق ،وأماحيىيبنسعيدالقطان ففي
ت.
مرتبةالثقا 


• أماالتغرياملنقولفغريمقطوعبصحتهفلميذكرهأئمةالنقدسوىاجلوزجاين.

وعليهفيتجحللباحثأبنعبادبنمنصورصدوق؛ يـرّد خطؤهوتقبلماصحمنمروايته.
وهللاتعاىلأعلم.
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 .15عبد هللا بن ثعلبة بن صعّي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":لهرؤية،ومليثبتلهمساع"(.)1وقاليفموضعآخرمن"التقريب"":خمتلفيف
صحبته"(. )2
وقاليف"الدي"":رأىالنيبصلىهللاعليهوسلموهوصغري"(.)3


()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.495
()2املرجعالسابق،ص.188
()3ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 215

321

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
وجهاالختالفهوقولاحلافظابنحجر"لهرؤية"مماجيعلهيفالصحابةبينماقوله "خمتلفيف
هللاعليهوسلم.
صحبته"فقدينزلعنرتبةالصحابةفيمالوثبتأنهمليرالنيبصلى 
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالاإلمامأمحد":حدثناأبواليمانقال :أخربانشعيبعنالزهريقال :حدثينعبدهللابنثعلبة
بنصعريالعذري وكانالنيبصلىهللاعليهوسلمقدمسحعلىوجههزمنالفتح"( .)1وأخرجهأبو
زرعةالدمشقييفاترخيه(.)2والبخارييف"اجلامعالصحيح"()3ويف"التاريخالكب ري"(.)4
وقالحيىيبنمعني":ثعلبةبنعبدهللابنأَبصعريقدرأىالنيبصلىهللاعليهوسلم"(.)5
وقال أبو حامت" :عبد هللا بن ثعلبة بن صعري قد رأى النيب صلى هللا عليه وسلم وهو
صغري"(.)6وكذاقالأبونصرالبخاري(.)7
وقالعليبناملديين":روىالزهريعنعبدهللابنثعلبةبنصعريمسحالنيبصلىهللاعليه
وسلموجههيومالفتح"(.)8
وقاليعقوببنسفيان":وعبدهللابنثعلبةبنصعريالعذري وهوحليفلبينزهرةيقال
أنهرأىالنيبصلىهللاعليهوسلمأايمالفتحومسحوجهه"(.)9
وقالحيىيبنمعني":ثعلبةبنعبدهللابنأىبصعريوثعلبةبنأىبمالكالقرظيقدرأاي
مجيًعاالنيبصلىهللاعليهوسلم"(.)10وقال":ثقة"(.)11


ط.)442/3(،2
()1أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا ،
()2أبوزرعةالدمشقي،اتريخ أيب زرعة الدمشقي ،د.ط،ص.564

()3أخرجهالبخاريف اجلامع الصحيح ،كتاباملغازي،ابب،)150/5(،رقم(.)4300
()4البخاري،التاريخ الكبّي،د.ط.)35/5(،
()5ابنأَبحا مت،املراسيل،ط،1ص.22
()6املرجعالسابق،ص.103

ط.)395/1(،1
()7الكالابذي،اهلداية واإلرشاد ف معرفة أهل الثققة والسداد ،
()8ابنأَبحامت،املراسيل،ط(،1ص،)103اجلرح والتعديل(.)19/5
()9الفسوي،،املعرفة والرجال،ط.)253/1(،2

ط.)144/3(،1
()10ابنمعني ،اتريخ ابن معي رواية الدوري ،
(11ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)20/5(،1
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وقالابنأَبحامتيف"املراسيل"":مسعتأَبيقولعبدهللابنثعلبةبنصعريقدرأىالنيب
صلىهللاعليهوسلموهوصغري"(.)1
وقالاإلماممسلم":لهصحبة"(.)2
وقالاحلاكم":ولديفزمنالنيبصلىهللاعليهوسلمومليسمعمنه"(.)3
وقالابنعساكر":أدركالنيبصلىهللاعليهوسلم"(.)4
وذكرهخليفةاخلياطيفطبقةالصحابة(،)5والبغوييفمعجمالصحابةقال":وقدرأىالنيب

صلىهللاعليهوسلموحفظعنهلهصحبة"  ،)6(.وذكرهكذلكابنالقانعيف"معجمالصحابة"(،)7
وابن حبان يف "مشاهري الصحابة"( ،)8وأَب نعيم يف "معرفة الصحابة"( ،)9وابن عبد الرب يف
ب"(،)10وابناألثرييف"أسدالغابة"(،)11والذهيبيف"سريأعالمالنبالء"(،)12واملزييف
"االستيعا 
"هتذيبالكمال"(.)13
وقالابنحزم":والخالفيفأنالزهريمليلقثعلبةبنأَبصعري،وليسلعبدهللابنثعلبة
صحبة"(.)14
()1ابنأَبحامت ،املراسيل،ط،1ص.103

()2مسلم،الكىن واألمساء،ط.)718/2(،1

()3ابناجلوزي،تلقيح فهوم أهل األثر،ط،1ص.156
ط.)178/27(،1
()4ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

ط،1ص.416،29
()5خليفة،طبقات خليفة اخلياط ،
()6البغوي،معجم الصحابة،ط.)36/4(،1

ط.)122/1(،1
()7ابنقانع،معجم الصحابة ،

()8ابنحبان،مشاهّي علماء األمصار،ط،1ص.22
ط.)1602/3(،1
()9أبونعيم،معرفة الصحابة ،

()10ابنعبدالرب،االستيعاب ف معرفة األصحاب،ط.)876/3(،1
()11ابناألثري،أسد الغابةف معرفة الصحابة،د.ط.)86/3(،
()12الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)503/3(،3

()13املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)353/14(،1
()14ابنحزم،احمللى ابآلاثر،د.ط.)242/4(،

621

وقالعالءالدين مغلطاي":ويف"اتريخالبخاري"وذكرهيف مجلةالصحابة:وعبدهللابن
إالأنيكونعنأبيهوهوأشبه"(.)1
ثعلبةعنالنيبصلىهللاعليهوسلممرسل،وهوأشبهّ .


()1مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)271/7(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
مماعرضناهمنأقوالاألئمةواحملققنيمنجاءبعدهمقيدالباحثمايلي:
• أ ّنأكثرهممتفقعلىأنعبدهللابنثعلبةبنصعريولديفحياةالنيبصلىهللاعليه
اإلمامأمحد،والبخاري ،ومسلم،وحيىيبنمعني،وأبوحامتوغريهم.

وسلموأنهرآه؛ك
اصحيحاأنالنيبصلىهللاعليهوسلممسحعلىرأسه.
بلروىحديثاموقوفً
ً
السماع وهمقليل ،ومنرجحبعد
• فمنرجحأنهولدقبلالجرةأثبتلهالصحبةو ّ
الجرةأثبتلهالرؤية،أوإطالقالصحبةلكندونالسماع-وهماألكثر-ألنعند
أصحابهذاالقولأ ّن النيبصلىهللاعليهوسلمتويفوعبدهللابنثعلبةابنأربع
ت لذلكع ّدواأحاديثهعنالنيبصلىهللاعليهوسلممنقبيلمراسيل التابعني
سنوا 
لصغرسنهعنالسماع .
ّ

اية.فإنكان

لعلهيقصدالصحبةاملؤثرةعلىالرو
• ملينفعنه الصحبةإالابنحزمو
ّ
ك فإن األمر يرجع إىل إثبات السماع عن النيب صلى هللا عليه وسلم .وعلى
كذل 
فرضعدممعرفةابنحزمبصحبتهفغريهقدعرفهمناألئمة.
وعلىذلكفإ ّنالباحث–وضمنحدودأغراضهذاالبحث-يرجحق ولمنقالأبنعبد

هللابنثعلبةبنصعريله شرف الرؤية ألنمدارالصحبةالشرعية علىالرؤية أواللقيا أمامبحث
السماعوتصنيفمروايتههلأهناداخلة يفمروايتالصحابةأممراسيلالتابعنيفهذامبحثآخر
ليسمنأغراضهذهالرسالة.وهللاتعاىلأعلم.
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.16عبد احلميد بن حبيب بن أيب العشرين كاتب األوزاعي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقرمباأخطأ"(.)1
وقاليف"الدي"":وثقهاألكثر"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.564
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 457
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيفالتقريب"صدوقرمباأخطأ"حيعلهيفاملرتبةاخلامسة ،بينماقولهيف"الدي""وثقهاألكثر"
ابعةأوالثّالثة.

الر
مشعرأبنمرتبتهأعلىمنذل 
ك،ف ّإماأنتكون ّ

031

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالحيىيبنمعني":ليسبهأبس"(.)1
وقالالبخاري":رمباخيالفيفحديثه"(.)2
وقالالعجلي":الأبسبه"(.)3
وقالالنسائي":ليسابلقوي"(.)4
وقالأمحدبنحنبل":ثقة"(.)5
وقالأبوزرعةالرازي":دمشقيثقةحديثهمستقيم"(.)6
وقالأبوحامت":كانكاتبديوانمليكنصاحبحديث"(.)7
ألتدحيماقلت:ابنأىبالعشرينأحباليكأوالوليدبنمزيد؟فقال:ابن
ً
وقالأيضا ":س
ً
أىبالعشرينكاتباألوزاعيأحبإيل،قلت :ابنأىبالعشرينكان صاحبحديث؟فأومأبرأسه
أي:ال"(. )8
وقالالدارقطين":ثقة"(.)9
وقالأبوبكراإلمساعيلي":ليسابلقوي"(.)10

()1ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد،ط،1ص.306

()2البخاري،التاريخ الكبّي،د.ط،)45/6(،العقيلي،الضعفاء الكبّي ،ط.)41/3(،1
()3العجلي،اتريخ الثقات،ط ،1ص.286

ص.72
()4النسائي،الضعفاء واملرتوكون،ط ،1

() 5أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا ،ط،)363/2(،2ابنأَبحامت ،اجلرح والتعديل ،ط/6(،1
.)11
ط.)11/6(،1
()6ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()7املرجعالسابق،)11/6(،علل احلديث،ط.)621/2(،1
()8ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)11/6(،1
ط.)59/34(،1
()9ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

ط.)59/34(،1
()10ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
131

احد،ثقةأصححديثًامن

وقالعثمانبنسعيدالدارمي،عندحيم(":)1عمربنعبد الو
ابنأَبالعشرينبكثري،وابنأَبالعشرينضعيف"(.)2
وذكرهابنحبانيف"الثقات"وقال":رمباأخطأ"(.)3
وقالابنعدي":هوممنيكتبحديثه"(.)4
ووضعهابناجلوزييف"الضعفاءواملتوكون"مستدالبقولأَبحامتوالنسائي(،)5وكذاالذهيب
يف"ديوانالضعفاء"(،)6والصاغاينيف"املوضوعات"(.)7

() 1أبوسعيدعبدالرمحنبنإبراهيمبنعمروبنميمونالدمشق ي يلقبدحيم،أحداحلفاظ،ثقةثبت،روىعنأصحاب
األوزاعيوأصحابمالك،وروىعنابنعيينة،ويعتمدعليهيفتعديلشيوخالشاموجرحهم.كانعلىمذهباألوزاعيقاضي
األردنوفلسطني.مناملتقننيالذيحيفظونعلماءأهلبلدهبشيوخهموأنساهبم.تويفابلرملةيفشهررمضانسنةمخسوأربعني

ومائتني.ابنيونس،اتريخ املصريي واتريخ الغرابء،ط،)118/2(،1اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط/1(،1

،)450ابنحبان،الثقات،ط،)381/8(،1اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط،)549/11(،1ابنعساكر،اتريخ

دمشق،ط،)163/34(،1املزي،هتذيب الكمال،ط،)495/16(،1الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط،)515 /11(،3
الزركلي،األعالم،ط.)292/3(،15

()2املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)422/16(،1
()3ابنحبان،الثقات،ط.)400/8(،1

()4ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)11/7(،1
()5ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)85/2(،1

()6الذهيب،ديوان الضعفاء واملرتوكي وخلق من اجملهولي وثقات فيهم لي،ط،2ص.236

()7الصاغاين،املوضوعات،ط،3ص.82الشيخاإلمامالعالمةاحملدثإماماللغةرضيالدينأبوالفضائ لاحلسنبنحممد
ي.ول د بلهوريفصف ر سنةسبعوسبعنيومخسمائة.كانإليهاملنتهىيفمعرفة
بناحلسنبنحيدربنعليالقرشي العدو 
اللسانالعرَب  .منمصنفاته" :جممعالبحري ن" يفاللغة ،وكتاب"العبابالزاخ ر" يفاللغة ،و"الشوارد" يفاللغة،،وله كتابيف
ني"،وكتابيفالضعفاء،ومؤلفيفالفرائضوغريذلك.تويفسنة
مشارقاألنواريفاجلمعبنيالصحيح 
علماحلديث،وكتاب" 
ط،)214 /2(،15كحالة،معجم الؤلفي،
650ه.الذهيب،سّي أعالم النبالء ،ط،)282/23(،3الزركلي،األعالم ،
د.ط.)279/3(،
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املبحث الرابع :الرتجيح
منواقعأقوالاألئمةاملنقولةالحظالباحثوجوداختالفيفاحلكمعلىابنأَبالعشرين:
• فمنهممنوثقهكاإلمامأمحد،وأَبزرعة،والدارقطين.
• ومنهممنأنزلهمنزلةالصدقكالعجلي،وابنمعني،واإلمساعيلي فيمالوأ ّن مقولة
ستمبعىنالتوثيق.
"الأبسبه"لي 
• ومنهم من ضعفهكدحيم القاضي ،والنسائ ي ،وابن عدي ،والدارمي الذي ضعفه
ابملقارنةمعراوآخر.
• وأماقولأَبحامتأبنه"ليسصاحبحديث"فليسفيهتصريحابلضعف؛بلأنزله
منرتبةالثقاتحبسبسياقسؤالابنهله.
وذلكبتصديركالمه

• ومنهممنأشارإىل قلةخطئهيفالروايةكالبخاريوابنحبا ن 
بـ"رمبا".
أعلمتأنابنأَبالعشرينثقةيفنفسهاليتعمداخلطأ،وأ ّنأخطاءهقليلةمع
ْ
فهذهاألقوال
صصتبذكراإلمام
ضرورةالتنبيهعلىأنأخطاءهلوكانتمنقبيلأخطاءالثقاتاألثباتملاخ ّ
لكنهناكفرقبنيشهرةاألخطاء وقلتها ،وكذا
أيضا،و ْ
البخاريلا؛ووجهذلكأنالثقةقدخيطئ ً
عندوجودأخطاءحالالتفردواملخالفة.والظاهرأنابنأَبالعشريناشتهرابملخالفةابملقارنةمعمن
صدقهواالحتجاجبه .فمنضعفهمن

لت درجتهدونالثقة معبقاء
هوأعلىمنهدرجة  ،ولذلكنز ْ
األئمةنظرإىلخمالفاته،ومنقواهنظرإىلأحاديثهاملستقيمةاليتتشبهأحاديثالثقاتيفالصحة.
وعلىذلكفإ ّن الباحثرجح أب ّن ابنأَبالعشرين صدوق رمبا خيالف وذلكللحذرمن
ماسربهاألئمةمنأحاديثه.وهللاتعاىلأعلم.
تفردهوخمالفاتهملنهوأعلىمنهيفالصدقوفق 
ب إذرجحاأبنابن
اللصوا 
و ّأماماذهبإليهصاحبا"حتريرتقريب"فإنالباحثيراهجمانبً 
شرين"ثقة"(،)1فماسبقبيانهيصلحألنيكونرداعلىأدلتهما.فهماملأيخذابعنياالعتبار
أَبالع 
ط،1ص.445
()1ابنحجر،تقريب التهذيب ومعه حترير التقريب ،
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ف،والقولم ْن أنزلهإىلرتبةدونالثقاتبسببخمالفاتهمثلالبخاريوأَب
قول منيقول أبنهخيال 
حامتودحيموابنحبانوغريهم.وهللاتعاىلأعلم.
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.17عبد احلميد بن جعفر بن عبد هللا بن احلكم بن رافع األنصاري
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
صدوقرميابلقدرورمباوهم"(.)1

قاليف"التقريب"":
وقاليف"الدي"":وثقوه"(.)2

ص.564
()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط ،2
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 457
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
يف "ال دي"بـ"وثقوه"فيهإشارةإىلتوثيقه وهياثلثمراتبالتعديل.بينماحكمهيف
تصديركالمه 

"التقريب"فيضعهاملرتبةاخلامسةوذلكلوجودالبدعةوالوهممعالصدق.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالحيىيبنمعني":ليسبهأبس،كانقدراييرىرأيأهلالقدر"(.)1
وقال":ثقة"("،)2وكانيرمىابلقدر"(.)3
وأسندالعقيليإىلحيىيبنمعنيأنهقال":كانسفيانبنسعيدحيملعلىعبداحلميدبن
()4
أيضا":ثقة"(.)5
جعفر"  .وقال ً
ويفموضعآخرقال":كانسفيانيضعفعبداحلميدبنجعفر .ومالعبداحلميد؟ ما
نحيىيبنسعيدالقطانيضعفعبداحلميدبنجعفر.
ّ
س"(.)6وقال":كا
أقربحديثه!ليسبهأب 
قلتليحىي:قدروىعنهحيىيبنسعيدقال:روىعنهويضعفه،قالحيىي:وقدكانحيىيبنسعيد
ايساوونعندهشيئًا"(.)7وقالمرة":كانحيىيبنسعيديوثقه"(.)8ومرةقال:

يرويعنقوموماكانو
"صاحل"(. )9
وقالابناملديين":كانيقولابلقدر،وكانعندانثقة،وكانسفيانالثورييضعفه"(.)10
وقال":مسعتحيىيبنسعيدالقطانيقولكانسفيانبنسعيدحيملعلىعبداحلميدبن
جعفر،قال:وكلمينفيه،فقلت:ماشأنه،مثقالحيىي:ماشأنه!ماشأنه!"(.)11

()1ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي،ط،1ص.308

()2ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية ابن حمرز،ط،)97/1(،1ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدرامي،د.ط،ص.96
ط.)165/3(،1
()3ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري ،
ط.)43/3(،1
()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
()5املرجعالسابق.)43/3(،

ط.)427/1(،2
()6الفسوي،املعرفة والتاريخ ،

ط.)197/4(،1
()7ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري ،
()8ابنأَبخيثمة،اتريخ ابن أيب خيثمة،ط.)338/2(،1
()9املرجعالسابق.)338/2(،

()10ابناملديين،سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين،ط،1ص.100
ط.)10/6(،1
()11ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
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فذكرتأانألَبذلكفقال:كانخرجمعحممدبنعبدهللابناحلسن

وقالابنأَبحامت":
العلوى(.)2(")1
س؛مثقال:قالحيىيبنسعيد:كانسفيانيضعفه"(.)3وقال
وقالاإلمامأمحد":ليسبهأب 
يفموضعآخر" :عبداحلميدعندانثقةثقةيعينأظنهمنأجلالقدر"( .)4وجزميفموضعآخر":
كانسفيانيضعفعبداحلميدبنجعفر،يعينمنأجلالقدر"( .)5قالالباحث:هذاهوتفسري
اجلرح،وسبقالبيانأنهغريمؤثر.
وقالاإلمامأمحديفموضعآخر":ليسبهأبسقداحتملهالناس"(.)6
قالالباحث:وهذهمناألدلةالتطبيقيةأن"ليسبهأبس"يفاصطالحأئمةالنقدقديكون
الذيجاءتفيههذهاملصطلحات،بلصرحاإلمامأمحد
مبعىنثقة ،فلذلكينبغيالنظريفالسياق
ْ
يف"اجلرحوالتعديل""ليسبهأبسثقة"(.)7
وقاليعقوببنسفيان":حدثناأبوعاصم()8عنعبداحلميدبنجعفرمدينأنصاريثقة،
وإنتكلمفيهسفيانفهوثقةحسناحلديث"(.)1
ب امللقبابلنفسالزكية.كانغزيرالعلم،فيه
() 1أبوعبدهللاحممدبنعبدهللابناحلسنبناحلسنبنعليبنأَبطال 
شجاعةوحزموسخاء.ماتمقتوالسنة145هبعدمااثرعلىأَبجعفراملنصور.ابنسعد،الطبقات الكربى القسم املتمم
لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم،ط،2ص،273الزركلي،األعالم،ط.)220/6(،15

() 2ابنأَب حامت،اجلرح والتعديل ،ط،)10/6(،1أبوداود،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب دود السجستاين،ط،1
ص.94
()3أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط،)389/2(،2أمحدبنحنبل،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد،
ط،1ص220
()4أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط،)153/3(،2العقيلي،الضعفاء الكبّي ،ط.)43/3(،1
ط.)43/3(،1
()5العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()6أمحدبنحنبل،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد،ط،1ص220

ط.)10/6(،1
()7ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
() 8الضحاكبنخملدالشيباينأبوعاصمالنبيل،كانثقةحافظاثبتافقيها ،مسعبدمشقاألوزاع ي ،وسعيدبنعبدالعزيز،
س،وابن
وحبمصثوربنيزيد،ومبص رحيوةبنشري ح،وابحلجازجعفربنحممد،وحممدبنعجال ن،وابنجريج،ومالكبنأن 
ب وغريهم.وممنروىعنهأمحدبنحنبل،وأبوبكربنأَبشيبة،وزهريبنحرب،والفالسوالبخاري.ماتابلبصرةسنة
أَبذئ 
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وقالالنسائي":ليسابلقوي"(.)2
( )3
وقالأبوحامت":حملهالصدق" .
ت"( ،)4وابن حبان كذلك ( ، )5وقال ":كان يهم يف
وذكره ابن شاهني يف "الثقا 
األحايني"(،)6وذكرهالعقيلييف"الضفعاء"(.)7


=
212ه.ابنسعد،الطبقاتالكربى،ط،)295/7(،1الدينوي،املعارف،ط،2ص،520ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،

ط،)463/4(،1اخلليلي ،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط،)239/1(،1ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط/24(،1

،)368املزي،هتذيب الكمال،ط،)281/13(،1الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،ط.)332/5(،1
ط.)458/2(،2
()1الفسوي،املعرفة والتاريخ ،
()2النسائي،الضعفاء واملرتوكون،ط،1ص.72

()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)10/6(،1

ط،1ص.159
()4ابنشاهني ،اتريخ أمساء الثقات ،
()5ابنحبان،الثقات،ط.)122/7(،1

()6ابنحبان،مشاهّي علماء األمصار،ط،1ص.210
ط.)43/3(،1
()7العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
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املبحث الرابع :الرتجيح
بناءعلىماسبقمننقل ألقوالأئمةالنقدفإنالباحثرجحأبنعبداحلميدبنجعفرثقة ملا
يلي:
كادتأنتطبقأقوالأئمةالنقدعلىتوثيقعبداحلميدبنجعفر؛فقدوثقهأمحد،وابنمعني،
•
ْ
ابناملديين،وحيىيبنسعيدالقطانيفرواية،ويعقوببنسفيان،وابنشاهني،وابنحبان،
والعجلي.
بني الباحثمن
• ومنضعفهاتكأعلىأنهيرىالقدر ،أونقالع ّمنيقولبذل 
ك .وقدسبقأ ْن ّ
أقوالاألئمةأنالبدعةمعالصدقالتؤثر؛فقدقالفيهأبوحامت:حملهالصدق.
• ومن قال فيه "ليس فيه أبس" و "صاحل" جاءت مبعىن "ثقة" فاألصل أن أقوال األئمة تكمل
ك.
بعضهابعضا،وقدجاءمنالنقولمايدلعلىذل 
ً
• ومنقالفيه"حملهالصدق"الينايفكونهثق ةًألنالسياقيدلعليهجمليئهجواابعلىسؤال.

• وأماقولابنحبان"كانيهمأحياان"فهوكذلك الينايفكونهثق ةً،فاليوجدمامينعأنخيطئ
الثقة.
• وقولالنسائي"ليسابلقوي"اليصمدأمامتوثيقكبارأئمةالنقد ،وبيانسببتضعيفعبد
ضعفهبسببنفسالسببوهوالقدر.
احلميدبنجعفر،فلعلالنسائي ّ

فكانعلىذلكوضع اإلمامالذهيبعبداحلميد بنجعفريفكتاب"ذكرأمساءمنتكلم
عنيالصواب.وهللاتعاىلأعلم.
فيهوموثق"( ْ )1

()1الذهيب،ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق،ط،1ص.116
041

.18عبد الرمحن بن إسحاق بن عبد هللا بن احلارث بن كنانة املدين
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقرميابلقدر"(.)1
ف"(.)2
وقاليف"الدي"":ضعي 

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.570
ص377
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط ،

141

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
ب"
يف"الدي"أبنه "ضعيف"جيعلهيفاملرتبةالثامنة ،بينماقولهيف"التقري 

قولاحلافظابنحج ر 
"صدوق" جيعله يف املرتبة الرابعة .وهذا واضح بوجود اختالفكبري يف احلكم على الرواي بني
االحتجاجبه وعدماالحتجاج.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالحيىيبنمعني":ثقة"( .)1وقال":صاحل احلديث"( .)2وقال":وكانإمساعيلبنع ليّهيرضاه"(.)3
وقال":ثقةصاحلاحلديث"(.)4وقال":ثقةليسبهأبس"(.)5
وقال عثمانبنسعيدالدارمي" :قلت ليحىيبنمعني :عبدالرمحنبنإسحاقالذييروي
عنالزهري؟فقال:صويلح"(.)6
وقالأيضا":كان
ط،وكانحيىيبنسعيديضعفه"(،)7
وقالابناملديين":هوعندانصاحلوس 
ً
عبدالرمحنبنإسحاقيرىالقدر ،وملحيملعنهأهلاملدينة ،وكانحيىيمحلعنه ،وكانيقالله
عبادبنإسحاق"(.)8
وقالأيضا":ليسبهأبسفقلت–أيعبدهللا-له:
وقالاإلمامأمحد":صاحلاحلديث"(،)9
ً
إنحيىيبنسعيديقول:سألتعنهابملدينةفلمحيمدوهفسكت"(،)10ويفموضعآخر":أمام اكتبنا
منحديثهفقدحدثعنالزهريأبحاديث–قالاملروذي:كأنهأرادتفردهبا.)11("-
أيضا":روىعنأَبالزاندأحاديثمنكرة"( ،)1ويف"سؤاالتأَبداود"
وقالاإلمامأمحد  ً
قال":ليسبذاك"(،)2وقال":وكانحيىياليستمرئه"(.)3
ني،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي،ط،1ص،320ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري،ط،1
()1ابنمع 

(،)171/3ابن عساكر ،اتريخ دمشق،ط.)194/34(،1

()2ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدارمي،ط،1ص،44ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري،ط.)331/4( ،1
()3ابنأَبخيثمة،اتريخ ابن أيب خيثمة،ط.)221/1(،1

ط،)212/5(،1ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)194/34(،1
()4ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()5ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط،)490/5(،1ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)194/34(،1
ط.)194/34(،1
()6ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()7ابناملديين،سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين،ط،1ص.112
ط.)197/34(،1
()8ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()9أمحدبنحنبل،العلل معرفة الرجال رواية عبد هللا،)352/2(،ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)212/5( ،1
()10أمحدبنحنبل،العلل معرفة الرجال رواية عبد هللا،)501/2(،ابنعساكراتريخ دمشق،ط.)195/34(،1
()11أمحدبنحنبل،العلل معرفة الرجال رواية املروذي،ص.50
341

وقالابنعدي":ويفحديثهبعضماينكر،واليتابععليهواألكثرمنهصحاح،وهوصاحل
احلديثكماقالابنحنب ل"(.)4
وقالأبوحامت":قدمالبصرةيكتبحديثهوالحيتجبه .وهوقريبمنحممدبنإسحاق
ى.وهوحسناحلديث،وليسبثبتوالقوي،وهوأصلحمنعبدالرمحنبنإسحاق
صاحباملغاز 
أَبشيبة"(.)5
()7
()6
أيضا:
وقالالبخاري":ثقة"  .وقال":رمباوهم" مثساقاحلديث الذيوهمفيه .وقال  ً
"عبد الرمحن بن إسحاق ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه؛ وإنكان عبد
الرمحنممنحيتمليفبعض  .وقالإمساعيلبنإبراهيم:سألتأهلاملدينةعنعبدالرمحنفلمحيمد
معأنهاليعرفابملدينةلهتلميذإالموسىالزمعيروىعنهأشياءيفعدةمنهااضطرابه"(.)8
وقاليزيدبنزريع":ماجاءمناملدينةأحفظمنه"(.)9
وقاليعقوببنشيبة":صاحل"(.)10
وقالسفيانالثوري":عبدالرمحنبنإسحاقكانقدراي،فنفاهأهلاملدينةفجاءانهاهنا
مقتلالوليدفلمجنالسه،وقالوا:إنهقدمسعاحلديث"(.)11
وقاليعقوببنسفيان":ليسبهأبس"(.)1
=
ط.)212/5(،1
()1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()2أمحدبنحنبل،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد،ط،1ص.215

ط،)321/2(،1ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)196/34(،1
()3العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()4ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط،)495/5(،1ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)197/34(،1
()5ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)212/5(،1
ط،1ص.178
()6التمذي،العلل الكبّي ،

()7البخاري،التاريخ الكبّي،د.ط.)258/5(،

ط.)198/34(،1
()8ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()9املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)521/16(،1
()10املرجعالسابق.)523/16(،
ط.)321/2(،1
()11العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
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وقالابنخزمية":الأبسبهأصلهمديينانتقلإىلالبصرة"(.)2وقال":صاحلاحلديث،مدين
سكنواسط،مثانتقلإىلالبصرة"(.)3
وقال أبو حامد بن الشرقي(" : )4عبدالرمحن بن إسحاق هذا -يعين عباد الذي روىعنه
إبراهيمبنطهمان-هوثقةمأمون"(. )5
وقال أبو عبيد اآلجري " :مسعت أاب داود يقول :حممد بن إسحاق قدري معتزيل ،وعبد
محنبنإسحاق،قدري،إالأنهثقة"(.)6

الر
وقاابنسعد":وعبدالرمحنبنإسحاقاملديينأثبتمنهيفاحلديث،وهوالذيروىعنه
إمساعيلابنعليةوالبصريون"(.)7
وقالالنسائي":ليسبهأبس،ومليكنليحىيالقطانفيهرأي"(.)8
وقالالدارقطين":يرمىابلقدر،ضعيفاحلديث"(.)9
وذكرهالعقيلييفكتاب"الضعفاء")10(.
وذكرهابنشاهنييفالثقات(.)1
=
ط،)377/3(،2ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)196/34(،1
()1الفسوي،املعرفة والتاريخ ،
ط.)196/34(،1
()2ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()3ابنخزمية،صحيح ابن خزمية،ط.)1033/2(،1
شرقيصاحب"الصحيح"،وتلميذ
()4اإلمامالعالمةالثقةحافظخراسانأبوحامدأمحدبنحممدبناحلسنالنيسابوريابنال 
مسلم.مسععبدالرمحنبنبشر ،وحممدبنحيىي،وأاباألزهر،وأمحدبنيوسفالسلمي،وقطنبنإبراهيم،وحممدبنعقيل،
فأخذعنهأبوعلياحلافظ،وأقرانه.تويفسنة325ه.اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،
وأمحدبنحفص.ذوتصاني 

ط،)247/7(،1الزركلي،
ط.)837/3(،1الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط،)37/15(،3الصفدي،الواف ابلوفيات ،
األعالم،ط،)206/1(،1كحالة،معجم املؤلفي،د.ط.)92/2(،
ط.)196/34(،1
()5ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()6املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)524/16(،1
()7ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)361/6(،1

()8املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)524/16(،1

()9الدارقطين،الضعفاء واملرتوكون،جملةاجلامعةاإلسالمية،ع.)162/2(،60
ط.)321/2(،1
()10العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
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وذكرهالعجلييف"الثقات"وقال":يكتبحديثهوليسابلقوي"(.)2
ووثقهابنحبانوقال":متقنجدا"(.)3


=
ط،1ص144
()1ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،

ط،1ص،287ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)198/34(،1
()2العجلي،اتريخ الثقات ،
()3ابنحبان،الثقات،ط.)86/7(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
إنظاهرأقوالاألئمةتدلعلىوجوداختالفكبرييفعبدالرمحنبنإسحاقاملدينولكييتوصل
الناظرإىلترجيححكمعامنلخصمايلي:
• أكثرأئمةالنقدجعلوهيفدائرةالتعديلبنيموثق ،وقائل صاحل احلديث،والأبسبهوحسن
الًقالمرة:
ربعضا.فابنمعنيمث 
ضهايفس ً
ّ
احلديث.فهذهاملصطلحاتيفاستعماالتاألئمةبع
ايدل علىأنهيقصددرجةمن
ثقة ،وأخرى :صاحلاحلديث ،وأخرى :الأبسبه  ،وصويلحم ّ
لكنّهاأقلبقليلمنالثقةابملقارنةمعالثقاتاألثبات.
درجاتالتوثيق ،
• وممنوثقهكذلكالبخاريمعشيءمنالتحفظحيثقال:رمباوهم،ومرةمقارباحلديث.
أشاركذلكإىل
وهذاكذلكابملقارنة؛فلألئمةميزانللمقارنةبنيالرواةبنيبعضهمالبعض .ولقد 
سر أب ّن له أحاديثمنكرة؛
هذا التحفظ اإلمام أمحد ،وابن عدي ،وأبو حا مت ،وهو حتفظمف 
فكأ ّنتفردهالحيتمل.
• بينما ضعفه مجلةً الدارقطين و حيىي بن سعيد لكنّه تضعيف مردود لقوة أقوال األئمة امل ّفسرة
ألحوالهذاالرواي.
• أنبعضاألئمةترك االحتجاجبهوضعفهبسبب رميهللقدرونفيأهلاملدينةله وهذاكذلك
حمجوجملاسبقبيانهمنأ ّنالبدعةمعوجودالصدقالتؤثر.
والذييطمأ ّنإليهمنخاللعرضهذهاألقوال،واجلمعبينها،ومناقشتهاأ ّنعبدالرمحنبن

منالنكارةعند التفردفإ ّن رتبتهالبدأنتكون

ك ألنمنكانهكذاحاله
إسحاقصدوق؛ وذل 
بهفإنهكذلكأعلىمنالضعفاء منجهة

ت هذامنجهة  ،ومعوجود منحيتج
أقلمنرتبةالثقا 
اللسانكماسبقبيانه.

أخرى؛ ليكونيفمرتبةوسط.و ّأمارميهابلقدرفالعربةيفهذااملقامبصدق 
وهللاتعاىلأعلم.
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.19عبد الكرمي بن أيب املخارق البصري
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ضعيف"(.)1
وقاليف"الدي"":متوكعندأئمةاحلديث"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.619
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 421

841

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
تبةالعاشرة،بينما

ساملر
قولهمتوكعندأئمةاحلديثفيهإشارةإىلاعتمادجمملأقوالممماجيعلهحبي 
قوله يف "التقريب" ضعيف فتوافق املرتبة الثامنة .وهذا فرقكبري يف درجة االحتجاج ابلراوي؛
ت ،يفحنيأناملتوكفالينظر
الضعيفقدتقبلمروايتهإذاجاءت مستقيمةوفقأحاديثالثقا 
ْ
ف
إىلمروايتهالبـتّة.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قال ابن معني" :ليس حديثه بشيء"( .)1وقال" :ليس بشيء"( .)2وقال" :بصرى ضعيف
احلديث"( .)3وقالأيضا":وكلمنروىعنهمالكبنأنسفهوثقةإالعبدالكرميالبصريأبو
أمية"(.)4
وضعفه اإلمام أمحد  ،وقال أن ابن عيينةكان يستضعفه( ،)5وقال" :ليس هو بشئ ،شبه
ّ
()6
لباحث:واإلرجاءليسسبب التضعيف

أيضا":كانيدعوإىلاإلرجاء"( .)7قالا
املتوك"  ،وقا ل  ً
عنداإلمامأمحد.
وقالأبوحامت":ضعيفاحلديث"(.)8
وقالأبوزرعة":لني"(.)9
وقالعمروبنعلي":كانحيىيوعبدالرمحنالحيداثنعنعبدالكرمياملعلم"(.)10
وقالالسعدي(":)11غريثقة"(.)12
وقالعبدالرزاق" :أخربانمعمرقال:مارأيتأيوباغتابأحداقطإالعبدالكرمي،فإنه
ذكرهفقال:رمحههللا،كانغريثقة،لقدسألينعنحديثلعكرمةمثقال:مسعتهمنعكرمة"(. )1

ني،من كالم أيب زكرًي حيىي بن معي ف الرجال رواية ابن طهمان،د.ط،ص.83
()1ابنمع 

ني،اتريخ ابن معي رواية الدارمي،د.ط،ص،186ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)38/7(،1
()2ابنمع 
ط.)60/6(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()4ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)38/7(،1

ط.)412،401/1(،2
()5أمحدابنجنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا ،
()6ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)60/6(،1

()7ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)39/7(،1

()8ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)60/6(،1
()9املرجعالسابق.)60/6(،
()10املرجعالسابق.)59/6(،
()11هوإبراهيمبنيعقوباجلوزجاينستأيتدراستهيفترمجةرقم(.)29
()12ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)39/7(،1

051

وأسندعبدهللابنأمحدإىلمعمرأنهقال":سألينمحادعنفقهائنافذكرهتمفقال:قدتركت
أفقههم،يعينعبدالكرميأابأمية،قالأَب–أياإلمامأمحد:-كانيوافقهعلىاإلرجاء"(.)2
وأسندابنعديإىلمعمرأنهقال":مسعتأيوبيقوللعبدالكرميأَبأمية :وهللاإنهلغري
ثقة"(.)3وقالأيوبمرةأخرى":الأتخذنعنعبدالكرميأَبأميةفإنهليسبثقة"(.)4
ابنحزميفاحمللى(.)6
وقالاجلوزجاين":غريثقة"( ،)5وكذا 
وقالال تمذي":ضعيفعندأهلاحلديث"(.)7
ووضعهابنشاهنييف"الضعفاء"(.)8
وقالالدارقطين":والنعلممالكاروىعنأحديتكحديثهغريعبدالكرميبنأَباملخارق
أَبأميةالبصري"(.)9وقال":وقدحفظعنأيوب،أنهقال -معقلةكالمهرضيهللاعنه :-عبد
الكرمي كان غري ثقة"( ،)10وذكره يف "الضعفاء واملتوكون"( ،)11وقال عنه "متوك"( ،)12وكذا
النسائي(.)13
وقالابنحبان":كثريالوهمفاحشاخلطأفلماكثرذلكمنهبطلاالحتجاجبه"(.)14
=
ط،)62/3(،1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)59/6(،1
()1العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
ط.)62/3(،1
()2العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()3ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)37/7(،1
()4املرجعالسابق.)37/7(،
()5اجلوزجاين،الشجرة ف أحوال الرجال،ط،1ص.161
()6ابنحزم،احمللى)244/1(،

()7ال تمذي،سنن الرتمذي،ط.)17/1(،2

()8ابنشاهني،اتريخ أمساء الضعفاء والكذابي،ط،1ص.134
()9الدارقطين،سؤاالت احلاكم للدارقطين،ط،1ص.287
ط.)10/10(،1
()10الدارقطين،علل الدارقطين ،

()11الدراقطين،الضعفاء واملرتوكون،جملةاجلامعةاإلسالمية،ع.)163/2(،60
()12الدارقطين،سنن الدارقطين،ط.)300/1(،1
()13النسائ ي ،الضعفاء واملرتوكون،ط،1ص.72

()14ابناجلوزي ،الضعفاء واملرتوكون،ط.)114/2(،1
151

وقالاحلاكم":ليسابلقويعندهم"(.)1
وقالابنعبدالرب":بصريضعيفمتوكجمتمععلىضعفه"(.)2
وضعفهالبغوي(،)3واخلليلي(.)4

()1مغلطاي ،إكمال هتذيب الكمال،ط.)293/8(،1
ي ،إكمال هتذيب الكمال،ط.)293/8(،1
()2مغلطا 
ي ،معجم الصحابة،ط.)318/1(،1
()3البغو 

()4اخلليل ي ،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط.)214/1(،1
251

املبحث الرابع :الرتجيح
منأقوالاألئمةنلخصإىلمايلي:
• إمجاعاألئمةعلىعدماالحتجاجبه ،بلأكثرهمعلىالتك،قالالباجيبعدنقلأقوالاإلمام
أمحدوأيوبوأَبزرعةوابنمعنيمسندةً":وهذاالذيقالوهفيهصحيحال خالففيهبنيأهل
احلديث"(.)1
بنيمسلمجرحه
• ضعف مناحتجلهأبنهمنرجالالصحيحني،فقدقالاحلافظاإلشبيلي( ّ ":)2
يفصدركتابه،وأماالبخاريفلمينبهمنأمرهعلىشيءفدلأنهعندهعلىاالحتمال،ألنهقد
قال يف "التاري خ":كل من مل أبني فيه جرحه فهو على االحتمال ،وإذا قلت :فيه نظر ،فال
حيتمل"( .)3وقال مغلطاي":وأماتوهمابنطاهريف"رجالالصحيحني"أنالشيخنيروايله
فغريجيدإناهوعبدالكرمياجلزري،والذيلعبدالكرميأَبأميةيف"الصحيح"غريماذكره
يف"صالةالليل ":وزادعبدالكرميأبوأميةومسلميفاملتابعات .قالاملنذري:وقولمنقال
سلما صرحيف ذلكالذييف املتابعاتأنهاجلزري،
روى له يف املتابعاتليسكذلك ،فإن م ً
وليسلهيفمسلمإالماذكرعنأيوبفيهيف"مقدمة"كتابهأبنهغريثقة.فينظريفقوله:
ت"(.)4
روىلهمسلميفاملتابعا 
• منقالعنه"غريثقة"فيقصدبذلكالتوثيقاليتيقابلالضعف،أيأنهكانضعي ًفا.
وعلىذلكولقوةماذهبإليهأئمةالنقدمناإلمجاععلىضعفه،واليوجدمنوثقهأو
ق أقلما
اعترب حبديثهعلىأقلاألحوال؛ فإ ّن الراجحيف نظرالباحثأبنعبدالكرميبنأَباملخار 

()1الباجي،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح،ط.)918/2(،1
()2األستاذاحلافظ،اجملوداحلجةأبوحممدعبدهللابنأمحدبنسعيدبنسليمانبنيربوعالشنتيين،مثاإلشبيلي،نزيل
قرطبة.منمصنفاته":اإلقليديفبياناألسانيد"،و"اتجاحلليةوسراجالبغيةيفمعرفةأسانيداملوطأ" ،و"البيانعمايفكتابأَب
نصرالكالابذيمنالنقصان"،وكتاب"املنهاجيفرجالمسلم".تويف:سنة522ه.الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط/19(،3

،)578الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واالعالم،ط،)379/11(،1كحالة،معجم املؤلفي،د.ط.)24/6(،
()3املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)265/18(،1
()4مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)293/8(،1

351

يقالفيهأبنه مرتوك احلديث وهيتوافقاملرتبةالعاشرةلدىاحلافظابنحجررمحههللا تعاىل.وهللا
تعاىلأعلم.
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الفصل الثاين :من قال فيه "خمتلف فيه" أو "فيه مقال

▪ املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
▪ املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف.
▪ املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي.
▪ املبحث الرابع :الرتجيح.
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.20أسامة بن زيد الليثي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقيهم"(.)1
وقاليف"الدي"":خمتلففيه"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.124
ص.456
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط ،

651

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولاحلافظيف التقريب"صدوقيهم"جيعلهيفاملرتبةاخلامسةبينماقوله"خمتلففيه" ففي مرتبة
أقربماتكونإىلالتوقفيفحالالراوي.وهذاواضحيفوجوداختالفبنيالعبارتني ،فليس يف
قوله"خمتلففيه"أيحتديدملرتبةمنمراتباجلرحأوالتعديل.

751

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنمعني":مديينصاحلليسبذاك"( ،)1وقال":ثقةصاحل"( ،)2وقال":ليسبهأبس"(.)3وقال
أيضا":ثقة"()4حجة(،)5وقال":كانحيىيبنسعيدالقطانيضعفهمنأجلأنهحدثعنعطاء،
ً
عنجابر،قال":عرفةكلهاموقف"،وهوضعفاحلديث"(.)6
وتركأحاديثهحيىيبنسعيدالقطان( .)7وقالعمربنشبة(":)8حدثناأبوبكربنخالد
قال:قلتليحىيبنسعيدإنابنداودحدثناعنأسامةبنزيدبكذا،فقال:الأحدثعنأسامة
أبدا.قالأبوزيد:وقدكانحدثناعنهقبلذاك"(.)9
بنزيدبشيء ً
وقالابناملديين":ذاككانعندانثقة"(.)10

ني،سؤاالت ابن اجلنيد أليب كرًي حيىي بن معي،ط،1ص.402
()1ابنمع 
()2ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)77/2(،1

()3ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدارمي،د.ط،ص،66ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)77/2(،1
ط.)342،174،157/3(،1
()4ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري ،
()5املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)350/2(،1
()6ابنأَبخيثمة،اتريخ ابن أيب خيثمة،ط.)332/2(،1

ط.)17/1(،1
()7العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
ي النحوي.روىعنحممدبنجعفرغندر،وعبدالوهابالثقفي،
() 8أبوزيدعمربنشبةبنعبيدةبنزيدالنمرييالبصر 
ابنماجه،وأبوبكربنأَبالدنيا،

وحممدبنأَبعدي،وحيىيبنسعيدالقطان،وعبدالرمحنبنمهدي ،وغريهم.وروىعنه
وأبوشعيباحلراين،وأبوقاسمالبغوي ،وغريهم.كانثقةعاملاابلسري وأايمالناس،ولهتصانيفكثرية منها":كتابالكتّاب"،
و"النسب" ،و"أخباربيننري"،و"أخباراملدينة"جزءمنه،و"اتريخالبصرة"،و"مجهرةأشعارالعرب".تويفسنة262ه.
ابنأَبحا مت،اجلرح والتعديل،ط ،)116/6(،1اخلطيب،اتريخ بغداد،ط،)45/13(،1الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات

ط ،)376 /6( ،1املزي ،هتذيب الكمال ف أمساء الرجال ،ط ،)389 /21( ،1الزركلي ،األعال م،
املشاهّي واألعالم  ،

ط،)47/5(،15كحالة،معجم املؤلفي،د.ط.)286/7(،
ط.)18/1(،1
()9العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()10ابناملديين،سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين،ط،1ص.98
851

وقالاإلمامأمحديفروايةابنهعبدهللا ":هودونهوحركيده"(.)1وتوضحهروايةاملروذي:
قال ":سألتهعنأسامةبنزيد،قال:الليثيأقوىمنذا ،يريد ابن زيدبنأسلم"( ،)2ويفسؤاالت
أَبداودأنهتركهآبخره(.)3
وقالاإلمامأمحد":روىعنانفعأحاديثمنكرة"(.)4
تدبّرت حديثه
وقال عبد هللا بن أمحد" :قلت ألَب :إ ّن أسامة حسن احلديث؟ قال :إن 
فستعرفالنكرةفيها"( ،)5مثذكرحديثافقالعقبه ":تركهحيىيآبخرةلذااحلديث"( ،)6وقاليف
موضعآخر":انظريفحديثهيتبنيلكاضطرابحديثه"(.)7
وقالأبوحامت":أسامةبنزيدالليثييكتبحديثهوالحيتجبه"(.)8
وقاليعقوببنسفيان":وأماأسامةبنزيدالليثيفقدتكلمفيهحيىيالقطان،وأمسكعن
حديثه،وهوعندأهلاملدينةوأصحابناثقةمأمون"(.)9ويفموضعآخر":ثقةمديين"(.)10
وقالالبخاري":هوممنحيتمل"( .)11وقالالعجلي":ثقة"(.)12
ت،ويرويعنهبنوهببنسخة صاحلة،
وقالابنعدي":يرويعنهالثوريومجاعةمنالثقا 
رواه عنابنوهبحرملة ،وهارونبنسعيد ،والربيعبنسليمان،وابنأخيبنوهب،عنعمه

ط.)35/2(،2
()1أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا ،

()2أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي،ط،1ص.112

()3أمحدبنحنبل،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ف جرح الرواة وتعديلهم،ط،1ص.217
ط.)17/1(،1
()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
ط.)17/1(،1
()5العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
()6املرجعالسابق.)18/1(،

()7ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)76/2(،1
ط.)285/2(،1
()8ابنأَبحا مت ،اجلرح والتعديل ،
ط.) 43/3(،2
()9الفسوي،املعرفة والتاريخ ،
()10املرجعالسابق.)234/3(،

()11ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)77/2(،1
ط ،1ص.60
()12العجلي،اتريخ الثقات ،

951

والباقونمنأصحابابنوهبليسعندهمإالاحلديثبعداحلديث،وهو حسن احلديث ،وأرجو
أنه ال أبس به.
فحدثناابلنسخةعنهارونبنسعيدالعباسبنحممدبنالعباسوحدثناهعنالربيع،وابن
أخي بن وهب حممد بنهارونالربقي وأسامة بن زيدكما قال حيىي بن معي ليس حبديثه ،وال
برواًيته أبس ،وهو خّي من أسامة بن زيد بن أسلم بكثّي"(.)1
وقالابنسعد":كانكثرياحلديثيستضعف"(.)2
وقالأبوداود":صاحل،إالأنحيىيأمسكعنهأبخرة"(.)3
وقالالنسائي":أسامةبنزيدروىعنهالثوري،ليسابلقوي"(.)4
وقالالدارقطين":كانحيىي بنسعيدحدثعنهمثتركه،وقال:إنهحدثعنعطاءعن
جابرأنالنيبصلىهللاعليهوسلمقال":مىنكلهامنحر"،فقالحيىي:اشهدواأينقدتركتحديثه.
ي"(.)5
زادمحزةالسهمييف"سؤاالتالدارقطين"قلت:فمنأجلهذااحتجبهمسلم،وتركهالبخار 
قال ابن حبان" :خيطىء؛كان حيىي القطان يسكت عنه"( .)6وقال" :وهو مستقيم األمر
ب"(.)7
صحيحالكتا 
ت(. )8
وذكرهابنشاهنييفالثقا 
وقالابنخلفون":هوعندييفالطبقةالثالثةمناحملدثني،وهوحجةيفبعضشيوخه،
ك"(.)1
وضعيفيفبعضهم،ومنتدبرحديثهعرفذل 

()1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)77/2(،1

()2ابنسعد،الطبقات الكربى القسم املتمملتابعي أهل املدينة ومن بعدهم،ط،2ص.398
()3مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)58/2(،1

()4ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)77/2(،1
()5مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)57/2(،1
()6ابنحبان،الثقات،ط.)74/6(،1

()7مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)57/2(،1
ط(،1ص.)38
()8ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،

061

وقالابنحزم":وأماحننفالحنتجأبسامةبنزيدالليثي،والنراهحجةلناوالعلينا"(. )2

=
()1مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال.) 60/2(،
()2ابنحزم،احمللى.)405/4(،
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املبحث الرابع :الرتجيح
منكالماألئمةواختالفأقوالميظهروجود اختالفيفحتديدحالالراويأسامةينزيدالليثي،
وهذاكذلكمالحظيف صنيعأئمةاحلديثمنبعدكبارأئمةالنق د األوائل ،فقدقالابنالقطان
ب":اختلفوافيه،وقيل:ثقة،وقيل:غريثقة"( ،)2وأماالذهيب
الفاسي":خمتلففيه"( ،)1وقالأبوالعر 
فجعلهيف"فيمنتكلمفيهوهوموثق"،وقال":الظاهرأنهثقة"(.)3
ويلخصالباحثصنيعاألئمةمنخاللأقوالماملنقولةمايلي:
• تعارضتأقوالابنمعنيفتارةاحتجبه،واترةأخرىقالعنهليسبذاك.
فاإلماممسلمملخيرجله
سسديدا ،
يفمصافالثقاتمبجردوجودهيفصحيحمسلملي

وضعه 
• ْ
ً
ّ
مستشهدا به غري
ً
يف أصوله ،بل أخرج له يف شواهده ،قال ابن القطان" :وأخرج له مسلم
حمتج"( .)4مث إن اإلمامني البخاري ومسلما ينتقيان من أحاديث الضعفاء واملتكلم فيهم انتقاء
شديدا.
ً
• أناإلمامأمحدذكروجوداضطرابونكارةيفحديثأسامةبنزيدالليث؛ يعينهذا :أنهال
تجبهعندالتفرد ،أوخمالفةاألقوىمنه.ولعلهذاهومقصودابنحبانحينماقالعنهأنه
حي
ّ
خيطئ ،ولذلكرجحابنعديحسنحديثه.

• وبعضهمكأَبحامت وضعهيفاالعتباردوناالحتجاجبه.ويفسياقمعرفةمعىن"عدماالحتجاج
قوما ال حيفظون
به" قال ابن أَب حامت" :قلت ألَب :ما معىن ال حيتج حبديثهم؟ قال:كانوا ً
فيح ّدثونمباالحيفظونفيغلطونترىيفأحاديثهماضطراابماشئت"(.)5

()1ابنالقطان،بيان الوهم واإليهامف كتاب األحكام،ط.)27/3(،1
()2مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)58/2(،1

()3الذهيب،ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق،ط،1ص.41

() 4ابنالقطان،بيان الوهم واإليهام ف كتاب األحكام،ط،)84 /4(،1انظر:مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط،1
(.)58/2
()5ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)133/2(،1
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• وأماالبخاريفقدقال"هوممنحيتمل"،وهيعبارةيقولااألئمةيفمقابلةالتفرد،واملخالفةمن
الراوي.أيأنهممنحيتملتفرده،وخمالفتهإذاجاءتمستقيمةوفقأحاديثالثقات،وهيإشارة
توثيقالتضعيفألهناالتقالملنكانسيءاحلفظ.
• توثيقابنمعنيله(يفرواية)،واملديين،والعجلي،وابنخلفون،ويعقوببنسفيان،بلقالهو
تدبّرت حديثه
عند أهل املدينة "ثقة" ،والعجلي ،وابن شاهني ،مع قول اإلمام أمحد " إن 
فستعرفالنكرةفيها"فيهإشارةإىلأنّه ألسامةبنزيدالليثيأحاديثحسنة مما ال مينعم ْن أ ْن
السواء .وعلى
املعلومأناخلطأجارعلىالثقة ،وعلىالضعيفعلىح ّد ّ

يكونثقةخيطئ،فمن
ذلكحيملكالممنمليقوهمناألئمة؛ فم ْن ضعفهنظرإىلأخطائهمنغريااللتفاتإىلما
وإالملاقالفيهإمامالصنعةالبخاري أبنه ممّنحيتمل.
اشتهربهمنالعدالةوالتوثيق ّ

معني ال م ْن حيث
• تـْرك حيىي بن سعيد القطان ألحاديث أسامة الليثيكان بسبب حديث  ّ 
اجلملة،وأماسكوتهعنهفال ميكنأنيؤخذعلىأنّهدليلتضعيف،بلرمباأقربمايكونإىل
السكوتقديبقىالراويعلىاألص لالذيعرفبه.واألصلهنايفأسامةالليثيأنه
التعديل؛ف ّ
ثقة ،وثّقهأهلاملدينة.مثهاهناسؤال:لوأنأسامةبنزيدملخيطئيفذلكاحلديثالذي
أنكرهعليهحيىيالقطانفهلسيحتجبه؟والسيماأ ّنأسامةالليثيمناملكثرينيفاحلديث،روى
وروىعنهأيضاالكثريمنهم.
ت،
عنالكثريمنالثقا 
ً

قربإىلمتييزحالأسامةالليثيحيثأبقاهعلىأصل

الباحثكاناأل

• قولابنخلفونيفنظر
وجودضعفيفبعضشيوخه،وحجيتهيفآخرين.

ثقتهمع
ت،وجتهيلاملعروفني.
• وأماقولابنحزمفالعربةبه؛فابنحزممشهوربتضعيفالثقا 

وبناءعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنأسامةبنزيدالليثيثقة له أوهام؛ وعبارة"لهأوهام"

أحاديثهاملنكرةاليتخيطئفيهامعكثرةأحاديثه.

جاءتاحتازامن
ْ
حري هبذا احلكمأن
ومثل هذا التجيح جيعلهيف الرتبة الثالثةعنداحلافظ ابن حجر ،بل ّ
مافرقاحلافظبنيمرتبةالصدوقوالصدوقالذيخيطئ
يكونيفرتبةوسطبنيالثالثةوالرابعةمثل ّ
لكلحكمرتبةمستقلة.وهللاتعاىلأعلم.
حيثجعل ّ
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.21بشر بن اثبت البصري البزار
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوق"(.)1
وقاليف"الدي"":خمتلففيه"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.168
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 456
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولاحلافظيفالتقريب"صدوق"جيعلهيفاملرتبةالرابعة،بينماقوله"خمتلففيه"فهيمرتبةأقربإىل
ضحيفوجوداختالفبنيالعبارتني،فليسيفقوله"خمتلففيه"أي

التوقفيفحالالراوي.وهذاوا
حتديدملرتبةمنمراتباجلرحأوالتعديل.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالأبوحامت":جمهول"(.)1
وقال الدارقطين" :ليس به أبس استغىن عنه مسلم بغريه  ،وليس ابألثبات من أصحاب
شعبة"(.)2
وقالبشربنآدم(":)3ثقة"(.)4
ت( ،)5وابن خلفونكذلك  ( ،)6وابن اجلوزي يف "الضعفاء
وذكره ابن حبان يف الثقا 
واملتوكون"(.)7

ط.)352/2(،1
()1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()2الدارقطين،سؤاالت احلاكم للدارقطين،ط،1ص.191
( ) 3أبوعبدهللاالضرير،مس ع محادبنسلمة،وأابعوانة،وعبدالعزيزبناملختار،وعبثربنالقاسم،وإمساعيلبنجعفر،
وإبراهيمبنسعد،وصاحلبنموسىالطلحي،وحبانبنعلي،وعليبنمسهر،وشريكبنعبدهللا .روىعنه :إسحاقبن
راهويه،والعباسبنأَبطالب،وعباسبنحممدالدوري،وحممدبنأَبالعوامالرايحي،وحامدبنسهلالثغري،وإبراهيمبن
َب .قالأبوحامتعنه":صدوق".تويف سنة228ه.ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)356/7(،1اخلطيب
إسحاق احلر 

ط،)530/7(،1املزي،هتذيب الكمال ف أمساء الرجال،ط،)93/4(،1ابنأَبحامت،اجلرح
البغداي،اتريخ بغداد ،
ط.)351/2(،1
والتعديل ،

ط.)281/5(،1
()4املزي ،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط،)98/4(،1الذهيب،سريأعالمالنبالء ،
()5ابنحبان،الثقات،ط.)141/8(،1

()6مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)391/2(،1
()7ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)141/1(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
وعلىماتقدممنأقوالاألئمةالحظالباحثمايل ي:
• وجوداختالفيفبيانحالالراويعنداألوائلظهرأثرهعنداملتأخرين ،فالذهيبمثالمرةقال
ى":صدوق"(.)2
عنه":جمهول"()1وأخر 
ابلحاال ألنه روىعنمجع ،وروىعنهمجع
ً
• جتهيلبشربناثبت منقبلأَبحامت ليسعينً
آخر.وأماابناجلوزيفاكتفىبنقلقولأَبحامت.
• توثيقبعضاألئمةلهداللةعلىأنهمعروفعندهم  ،ويزدهذلكتعليقاإلمامالبخاريلهيف
"صحيحه".
وعلىذلكومعضعفمنذهبإىلجهالته ،وعدموجود منضعفه ،أ ْو منوضعهيف

مصافالثقاتمناألئمةالنقادفإ ّنالباحثيرجحأبنبشربناثبتصدوق وهوقولالدارقطين.
وهذااحلكميوافقاملرتبةالرابعةعنداحلافظابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.

() 1الذهيب،املغين ف الضعفاء ،د.ط،)165/1(،ديوان الضعفاء واملرتوكي وخلق من اجملهولي وثقات فيهم لي،ط،2
ص.48
()2الذهيب،الكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة ،ط،1ص.267
761

.22بقية بن الوليد بن صائد الكالعي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقكثريالتدليسعنالضعفاء"(.)1
وقاليف"الدي"":خمتلففيه"(.)2


()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.174
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 456
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
سبقبيانموضعاخلالفيفالتمجةرقم21إالأنهزادهنايف"التقريب"التدليسوهذاظاهربوجود
اختالفبنيالعبارتني.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالاإلمامأمحد":بقيةإذاحدثعنقومليسوامبعروفنيفالتقبلوه،وإذاحدثبقيةعناملعروفني،
مثلحبريبنسعدوغريهقبل"(.)1وقال":وماروىبقيةعن حبريوصفوانوالثقاتيكتب ،وماروي
عناجملهولنياليكتب"(.)2
وقال" :تومهت أن بقية ال حيدث املناكري إال عن اجملاهيل ،فإذا هو حيدث املناكري عن
املشاهريفعلمتم ْن أيْنأتى"(.)3
أحدا أجرأ على أن يقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وقال وكيع" :ما مسعت ً
للحديثمنبقية"(.)4
وقالعبدهللابناملبارك":بقيةبنالوليدصدوقاللهجة،كانأيخذعمنأقبلوأدبر"(.)5
سميالكىن:ح ّدثينأبوسعيدالوحاظي .إناهوعبد
وقال":أعياينبقيةكانيكيناألسامي ،وي ّ
القدوس"(.)6
وقالعبدهللا بنأمحد":قلت ألَب:أّمياأحبإليكضمرةأوبقية؟قال:ال! ضمرةأحب
ث"(.)7
إلينا،بقيةماكانيبايلعنمنحد 
وذكرهابنأَبحامتيفاملراسيل( .)8وقالأبوحامت":وكانبقيةيدلس"(.)9ويفموضعآخ ر
ىهذااحلديثعبيدهللابن
قاليفكالمعنعلّةحديث":هذااحلديثلهعلةقلمنيفهمها؛رو 


ط.)162/1(،1
()1العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()2ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)262/2(،1

()3ابنحبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)200/1(،1
ط.)162/1(،1
()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
()5املرجعالسابق.)162/1(،
ط.)424/2(،2
()6الفسوي،املعرفة والتاريخ ،

ط.)162/1(،1
()7العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
()8ابنأَبحامت،املراسيل،ط،1ص.19

()9ابنأَبحامت،علل احلديث،ط.)145/5(،1
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عمرو ،عنإسحاقبنأَبفروة،عنانفع،عنابنعمر،عنالنيبصلىهللاعليهوسلم،وعبيدهللا
بنعمروكنيته:أبووهب،وهوأسدي؛فكأنبقيةبنالوليدكىنعبيدهللابنعمرو،ونسبهإىلبين
أسد؛لكياليفطنبه،حىتإذاتركإسحاقبنأَب فروةمنالوسطاليهتدىله،وكانبقيةمن
أفعلالناسلذا"(.)1
()2
فصليفأمرهقائال ":ملينسبهأبو
وقالأبوحامت ":يكتبحديثبقيةوالحيتجبه"  ،و ّ

ثقاتفأنكرها.ولعمريإنه
هللا رمحههللا،وإنانظرإىل أحاديثموضوعةرويت عنه عن أقوام 
عبد 
موضعاإلنكارويفدونهذامايسقطعدالةاإلنسانيف احلديث .ولقددخلت محصوأكثرمهي
شأنبقيةفتتبعتحديثه،وكتبتالنسخعلىالوجه،وتتبعتماملأجدبعلومنروايةالقدماءعنه،
سا.
أيتهثقةمأموانولكنهكانمدلّ ً
ً
فر
مسعمنعبيدهللابنعمروشعبةومالكأحاديثيسريةمستقيمة  ،مث مسععنأقوامكذابني
ضعفاءمتوكنيعنعبيدهللابنعمروشعبةومالكمثل اجملاشعبنعمرووالسريبنعبداحلميد
وعمربنموسىاملثيميوأشباههم ،وأقوام اليعرفونإالابلكىنفروىعنأولئكالثقاتالذينرآهم
ابلتدليسمامسعمنهؤالءالضعفاء ،وكانيقول :قالعبيدهللابنعمرعنانفع ،وقالمالكعن
ك ،وأسقطالواهيبينهما ،فالتزقاملوضوع
انفعكذا؛ فحملواعنبقيةعنعبيدهللا ،وبقيةعنمال 
ببقيةوختلصالواضعمنالوسط.
وإناامتحنبقيةبتالميذلهكانوايسقطونالضعفاءمن حديثه ،ويسوونهفالتزقذلككله
به"(.)3وقال":هذاالذيأنكرهسفيانوغريهمنحديثبقيةهوماروىأولئكالضعفاءوالكذابون
واجملاهيلالذيناليعرفون"(.)4
وقريبامنذلكقالابناملديين":بقيةصاحلفيماروىعنأهلالشام،وأماحديثهعنعبيد
هللابنعمر،وأهلاحلجاز،والعراق،فضعفهفيهاجدا"(.)1
()1ابنأَبحامت،علل احلديث،ط.)115/1(،1

ط.)435/2(،1
()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()3ابنحبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)201/1(،1
()4املرجعالسابق.)201/1(،
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وإذا
وقالابنمعني":إذاحدثعنثقةفليسبهأبس"(.)2ويفروايةالدارميقال":ثقة"(.)3وزاد ":
ىن
إذاروىعنالشامينيالثقاتفأماإذاك 
ّ
فليسيساويشيئًا"(.)4وقال":

كىنومليسماسمالرجل
شيء"(.)5
فإنهليسب 
ت"(،)6وقال
يبجله ،ويقوللبقية":ألمسعمنكأحاديثلوملأحفظهاعنكلطر 
وكانشعبة ّ
ك!ولكنليسلهأركان"(.)7
له":ايأابحيمد!ماأحسنحديث 
وأماأبوزرعةفقال":بقيةأحبإىلمنإمساعيلبنعياش،مالبقيةعيبإالكثرةروايتهعن
اجملهولني،فأماالصدقفاليؤتىمنالصدق،وإذاحدثعنالثقاتفهوثقة"(.)8
وقالأبومسهر":بقيةأحاديثهليستنقيةفكنمنهاعلىتقية"(.)9
وقالأبو إسحاقالفزاري":إذاحدثكعمنتعرفوعمنال تعرففالتكتبعنه"(.)10
ت ،وال أتخذوا عن إمساعيل بن عياش ما حدث عن
وقال" :خذوا عن بقية ما حدث عن الثقا 
ت")11(.
الثقاتوغريالثقا 
وقال يعقوب بن شيبة " :صدوق ثقة ،ويتقى حديثه عن مشيخته الذين ال يعرفون ،وله
وقالأيضا":ثقةحسناحلديثإذاحدثح ّدثعناملعروفني،وحيدث
ً
أحاديثمناكريجدا"(.)12
=
ط.)623/7(،1
ي،اتريخ بغداد ،
()1اخلطيبالبغداد 

()2ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية ابن حمرز،ط.)79/1(،1
()3ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدارمي،د.ط،ص.79
ط.)435/2(،1
()4ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
ط.)345/10(،1
()5ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

ط،)435/2(،1انظر:ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)336/10(،1
()6ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
ط.)337/10(،1
()7ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

ط.)435/2(،1
()8ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()9املرجعالسابق.)435/2(،

()10ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية ابن حمرز.)240/2(،
ط.)340/10(،1
()11ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

ط.)623/7(،1
()12اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
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عن قوم متوكي احلديث ،وعن الضعفاء وحييد عن أمسائهم إىلكناهم ،وعنكناهم إىل أمسائهم،
وحيدثعنمنهوأصغرمنهوحدثعنسويدبنسعيداحلداثين"(.)1
وقالاجلوزجاينّ ":أماأبوحيمدفرمحههللاوغفرلهماكانيبايلإذاوجدخرافةعنماأيخذه،
فأماحديثهعنالثقاتفالأبسبه"(.)2
وقالالعجلي":ثقةماروىعناملعروفني ،وماروىعناجملهولنيفليسبشيء"(.)3
ذكرحبفظ

وقاليعقوببنسفيان ":ثقة،إذاحدثعنثقة فحديثهيقوممقاماحلجة،ي
إالأنهيشتهيامللحوالطرائفمناحلديث،ويرويعنشيوخفيهمضعف،وكانيشتهياحلديث،
فيكينالضعيفاملعروفابالسم،ويسمياملعروفابلكنيةابمسه"(. )4
مليتكلمفيهمنقبلحفظهوالمذهبه،إناتكلمفيهمنقبل تدليسه
وقالابنخلفون ":
وروايتهعناجملهولني"(.)5
وقاليعقوببنسفيان":قالأهلالعلم:بقيةإذامليسمالذييرويعنهوكناهفاليساوي
حديثهشيئًا"(.)6

ت"(.)7
ت،وكانضعيفالروايةعنغريالثقا 
وقالابنسعد":وكانثقةيفروايتهعنالثقا 
وقالالنسائي":إذاقالحدثينوحدثنافالأبس"( ،)8وقال":إنقالأخربان أوحدثنا؛ فهو
ثقة،وإنقال:عن؛فاليؤخذعنه،اليدرىعمنأخذه"(.)9

ط.)339/10(،1
()1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()2املرجعالسابق.)347/10(،
ط ،1ص.83
()3العجلي،اتريخ الثقات ،

ط.)623/7(،1
ط،)424/2(،2اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
()4الفسوي،املعرفة والتاريخ ،
()5مغلطاي ،إكمال هتذيب الكمال،ط.)7/3(،1

ط.)623/7(،1
()6اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
()7ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)469/7(،1

ط.)623/7(،1
()8اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
()9املرجعالسابق.)623/7(،
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اعتبارا ألن بقية
وقال الدارقطين" :أخرج البخاري عن بقية بن الوليد وعن هبز بن حكيم ً
حيدثعنالضعفاء،وهبزمتوسط"(.)1وقال":يرويعنقوممتوكني"(.)2
إذاروىعنالشامينيفهوثبت،وإذاروىعن
وقالابنعديبعدماذكر أحاديثلبقية ":
اجملهولنيفالعهدةمنهمالمنه،وإذاروىعنغريالشامينيفرمباوهمعليهم،ورمباكانالوهممن
الراويعنه.وبقيةصاحبحديثومنعالمةصاحباحلديثأنهيرويعنالكباروالصغارويروي
عنهالكبارمنالناس؛وهذاصورةبقية"(.)3
وقالابنخزمية":الأحتجببقيةبنالوليد"(.)4
وذكره ابن حبان يف "اجملروحني" وقال ":اشتبه أمره على شيوخنا"( ، )5وابن شاهني يف
ت(.)6
الثقا 
وقالاحلاكم":ثقةمأمون"(.)7
وقالاخلطيب":يفحديثهمناكريإالأنأكثرهاعناجملاهيلوكانصدوقًا"(.)8


()1السلمي،سؤاالت السلمي للدارقطين،د.ط،ص.136
()2املرجعالسابق،ص.144

()3ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)276/2(،1
ط.)349/10(،1
()4ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()5ابنحبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)200/1(،1
ط،1ص.49
ني،اتريخ أمساء الثقات ،
()6ابنشاه 

()7احلاكم،سؤاالت السجزي للحاكم،ط،1ص.93

ط.)623/7(،1
()8اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
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املبحث الرابع :الرتجيح
قيّدالباحثهذهاملالحظاتمنأقوالاألئمة:

ليدمنكباراحلفاظاملكثرينوكانشعبةيبجله.
• أنبقيةبنالو 
• اتفاقاجلميععلىأنهثقةيفنفسه.
• وجوداختالفظاهريفتوصيفحالبقيةبنخملدبنيموثقومضعفومفصل.فحىتمنجاء
بعد أئمة النقد اختلفوا يف احلكم عليه؛ فالذهيب وضعه يف "ديوان الضعفاء" وقال" :ثقة يف
نفسه"( ،)1وجعلهيف"الثقاتالذين تكلمفيهم"؛ وقال":منوعاةالعلمخمتلفيفاالحتجاح
به"( ،)2وكذلكقالاخلليلي":اختلفوافيه"(.)3
ىعنضعفاءوجمهولنيوكذابني.
• اتفقواعلىأنهكانالمييزعمنأيخذاحلديث،فرو 
• ثبتعنهالتدليسوهوقولأَبحامتوغريه.وقدذكرأبوحامتقصةتتبعهحلديثبقيةوكيف
هاليؤخذمنهإذا

صارمدلساإىلأنأفسدحديثهالضعفاءواملتوكون.فلذلكقالبعضهمأبن
ً
كىنوإنكانمنالشاميني.وقدقالالنسائيأبنحديثهيقبلإذاقالأخربانوحدثنا.
• أماقولأَبمسهرأبنتكونعلىتقيةمنأحاديثبقيةفمعناهفحصأحاديثهوفقماقرره
أئمةالشأن.
• قرربعضاألئمةكأمح د ،وابناملديين،وابنمعني ،وأَبزرعة ،ويعقوببنشيبةوغريهمأنهثقة
ت ،وال يكتب حديثهإذا روى عن غري الثقات  .وبعضهم ذهب إىل أنهيف الشاميني
يف الثقا 
فإنالعهدةليست عليه.
ْ
ثبت ،ويفغريالشامينيفاألمرمتفاوتكابنعدي ،ومعذلككلّه
مبعىنأناألمرراجعإىلمافصلهأبوحامتيفقصةتتبعهألحاديثبقية.
ك:فمنقالعنهثقةمطل ًقافيقصدثقةيفنفسهمعلزوماالعتناءمبافصلهاألئمة ،أي
• وعلىذل 
حتملجمملأقوالمعلىمفصلها.

()1الذهيب،ديوان الضعفاء واملرتوكي وخلق من اجملهولي وثقات فيهم لي،ط،2ص.6
()2الذهيب،ذكر أمساء من تلكم فيه وهو موثق،ط،1ص.54

()3اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط.)266/1(،1
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• ومن ترك االحتجاج به فهذا قد يكون من ابب االحتياط ،فقد احتج أبحاديثه بعض
األئمةكاإلماممسلموالبخاري–متابع ةً-وغريه.
وبناءعلىذلكفإنالباحثيرجحيفنظرهأبنبقيةبنالوليد–وهللاأعلم-ثقة حافظ رمي
وهياملرتبةالثالثةعنداحلافظابنحجر.ومتترجيحذلكلألسبابالتالية:

ابلتدليس

• وجوداخلالفدليلعلىأناملسألةاجتهاديةفمنضعفه،أوتركاالحتجاجبهفبحسبماظهرله
مناألدلةوكيفيةاجلمعبينها ،ومنتوقففيهفكذلك.فالحرجإ ًذاعلىمنوثقهابلتفصيلالذي
ذهبإليهاألئمة.
• رواايتهعنالثقاتحجة.
وضعت النقاط على احلروف الغامضة .فتدليسه،
ْ
• تفصيل أَب حامت يف قصة تتبعه ألحاديث بقية
وفسادحديثهوقعمنبعضتالمذتهالذينكانوايسقطونالضعفاءواملتوكنيمناإلسناد.لذلكقال
عنهأنهثقةمأمون،فهذهشهادةمنخبريالميكنأنتتزحزحإالأبدلةمثلهاأوأقوىمنها.
أنكلمنرماهابلتدليسأوالنكارةحيملعلىمافصلهأبوحامت.
• 
ويبقىأنيشريالباحثإىل ترجيحصاحيب"التحرير" أبنبقية بنالوليد"ضعيف"( ،)1وأ ّن
احلجة الوحيدة اليت ساقاها أنهكان يدلس تدليس التسوية ،وأن هذا الفعل مسقط للعدالة لقول
الذهيب":قالاحلافظأبواحلسنبنالقطان :بقيةيدلسعنالضعفاء،ويستبيحذلك،وهذا إن
نعم
ك" .قالالباحث :
:نعم،تيقنّاأنهكانيفعله،وكذل 

صح،مفسدلعدالته ،قلت (أي:الذهيب)
ظهرت منالقصةاليتساقهاأبوحا مت ،وهوالذيقالعنهثقة
كانيدلس ولكنحقيقةتدليسه ْ
فعقولأنهكانيستبيحذلك.

مأمون–هو-وغريهمنأئمةالشأن،فهذاي ْد
مث إنه يوجد الكثري من الثقاتمن رموا ابلتدليس ،فمع أن التدليس أخو الكذبإالأن
حححديثه ،فهناكفرقبني
كم منضعيفص ّ
األئمةمليضعفوهم .فكممنثقةضعفحديثه ،و ْ
وهوموضوعالبحث-وبنياحلكمعلىأحاديثه.فأ ْني ّنزلمنمرتبةالثقاتإىل

احلكمعلىالراوي-

()1ابنحجر،تقريب التهذيب ومعه حترير التقريب،ط،1ص.118
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مرتبةالضعفاملطلق-معوجودكلهذاالتوثيق،وهذاالتفصيليفالتدليس-اليقبلهالنقدالعلمي
برد هذااحل ْكمعن
املتّزن  .ومانقلهالباحثمنأقوالاألئمةواملناقشةيفالتجيحكفيلة–يفنظرهّ  -
ب قيّةبنالوليد.وهللاتعاىلأعلم.
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.23خالد بن سلمة بن العاص املخزومي الكوف
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقرميابإلرجاءوابلنصب"(.)1
وقاليف"الدي"":فيهمقال"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.287
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص.23
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيفالتقريب"صدوق"جيعلهيفاملرتبةالرابعة،بينمايفالدياكتفىبقوله"فيهمقال"وهيمرتبة
مع أهنا جمملة من احلافظ إال أهنا أقرب للتجريح منها للتعديل ،مما يدل على وجود اختالف يف
احلكمني.وهذاماسيوضحهالباحثيفاملبحثالتايل.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالاإلمامأمحد":ثقة"(.)1
وقالحيىيبنمعني":ثقة"(.)2
وقالأبوحامت":شيخيكتبحديثه"(.)3
()4
ةالتحديث.
وقالابناملديين":لهحنوعشرةأحاديث" ،قالالباحث:فيهإشارةإىلقلّ ْ
هللا بن عمار املوصلي ،ويعقوب بن شيبة،
ووثقه علي ابن املديين ،وحممد بن عبد  
والنسائي(،)5
وضعفهالعقيليوقال":حدثناحممدبنمحيدقال:حدثناجريرقال:كانخالدبنسلمة
أسايفاملرجئة،وكانيبغضعليا"(.)6
الفأفاءر ً
اايتهأبسا"(.)7
ً
وقالابنعدي":وهويفعدادمنجيمعحديثهوحديثهقليل،والأرىبرو
ت"(،)8وابناجلوزييف"الضعفاءواملتوكون"(.)9
كرهابنحبانيف"الثقا 
وذ 

() 1أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط،)482/2(،2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط/3(،1
.)335
()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)335/3(،1
()3املرجعالسابق.)335/3(،

()4املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)85/8(،1
()5املرجعالسابق.)85/8(،
ط.)5/2(،1
()6العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()7ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)445/3(،1
()8ابنحبان،الثقات،ط.)204/4(،1

()9ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)246/1(،1
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منأقوالاألئمةتلخصمايلي:

املبحث الرابع :الرتجيح

• جلهمعلىتوثيقهكاإلمامأمحد،وابنمعني،واملديين،وابنعمار،ويعقوببنشيبة،والنسائي،
وابنحبان.
• أنهقليلاحلديث.
ي( )1واألئمةعلىتضعيفه.
ابإلرجاءوالنصباليصحألهنامنروايةحممدبنمحيدالراز 

• رميه 
وعلىفرضصحتهافهيالتضرهمنحيثالرواية.
ك":قولأَبحامتفيه":شيخ"
• وأماقولأَبحامت"شيخ"فقدقالابنالقطانالفاسيعنذل 
فليسبتعريفبشيءمنحاله،إالأنهمقلليسمنأهلالعلم،وإناوقعتلهروايةأخذت
عنه"(.)2
شهادةاألئمة.
اايتهأبسافالينايفالتوثيقالذيثبتب 
ً
• وأماقولابنعديالأرىبرو

• وأماوضعابناجلوزيوالعقيليلهيفالضعفاءفلميذكراسوىرميهابإلرجاءوالنصبوهيهتمة
–علىفرضثبوهتا-التضرالراويمىتثبتصدقه.

وعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنخالدبنسلمةثقة وهيتوافقاملرتبةالثالثةعنداحلافظ
ابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.

( ) 1أبوعبدهللاحممدبنمحيدبنحيانالرازي.روىعنهأمحدبنحنبل،وعبدهللابنأمحد،والباغنديوغريهم.وروىعن
قلت
القمي،وابناملباركوآخرين.قالالبخاري":فيهنظر"،واّهتمابلكذبمنبعضأئمةالنقد،وقالأبوعليالنيسابوري ":
البنخزمية:لوح ّدثاألستاذعن حممدبنمحيد،فإ ّن أمحدبنحنبلقدأحسنالثناءعليه.قال:إنهمليعرفه،ولوعرفهكما
ال".تويفسنة248ه.اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط،)60/3(،1املزي،هتذيب الكمال ف
ىن عليهأص 
عرفناهملاأث 
أمساء الرجال،ط،)97/25(،1الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،ط.)1221/5(،1

()2ابنالقطان،بيان الوهم واإليهامف كتاب األحكام،ط.)627/4(،1
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.24الربيع بن صبيح البصري
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقسيءاحلفظ"(.)1
وقاليف"الدي"":خمتلففيه"(.)2


()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.320
()2ابنحج ر،هدي الساري،د.ط،ص. 457
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولاحلافظيفالتقريب"صدوقسيءاحلفظ"جيعلهيفاملرتبةاخلامسة،بينماقوله"خمتلففيه"فهي
مرتبةأقربإىلالتوقفيفحالالراوي.وهذاواضحبوجوداختالفيفاحلكمعلىالراوي.


381

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابناملديين":صاحلليسابلقوي"(.)1
وقال أمحد بن حنبل" :ال أبس به رجل صاحل"( ،)2ويف رواية املروذي" :تكلّم فيه بكالم
لني"(.)3
قالليسله

وقال":رجلصاحلوليسعندهحديثحيتاجإليهفيه"( ،)4ويفموضعآخر":
س"(.)5
كثريشيءيشده.لهأشيا ءيرويهاعنعطاءواحلسنمسائلوليسبهأب 
وقالأبوزرعة":شيخصاحلصدوق"(.)6
وضعفه حيىي بن معني( ،)7ويف موضع آخر قال" :ثقة"( ،)8ويف موضع آخر" :ليس به
أبس"(.)9قالالباحث:هذاجليبوجوداختالفيفأقوالابنمعنيبنيالتضعيفوالتوثيق.
وقالالبخاري":صدوق"( ،)10وقال":قاليلأبوالوليد الطيالسي:كانالربيعاليدلس،
كاناملباركأشدتدليسامنه"(.)11وقالأبوالوليد":ماتكلمأحديفالربيعإالوالربيعفوقه"(.)12
ً
و

()1ابناملديين،سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين،ط،1ص.59

( ) 2أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط،)412/1(،2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،ط/3(،1
.)465
()3أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي،ط،1ص.59
()4املرجعالسابق،ص.190
()5املرجعالسابق،ص.193
()6ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)465/3(،1

( ) 7أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا ،ط،)10/3(،2ابنأَب حامت،اجلرح والتعديل،ط/3(،1

،)465ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)38/4(،1

()8ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية ابن حمرز،ط،)87/1(،1اتريخ ابن معي رواية الدوري،ط.)83/4(،1
()9ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدارمي،د.ط،ص.111
ط،1ص.393
()10التمذي،العلل الكبّي ،

()11العقيلي،الضعفاء الكبّي ،ط. )52/2(،1

()12املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)92/9(،1
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":وكانحيىيالحيدثعنه"(.)1
أيضا 
وقالالبخاري ً
وقال يعقوب بن شيبة" :رجل صاحل صدوق ثقة ،ضعيف جدا"( .)2قال الباحث :الثقة
والصالحوالصدقهنايفنفسالراوي،و ّأماالضعفففيحديثه.
وقال حممد بن املثىن(":)3مامسعت حيىي حدث عن الربيع بن صبيح شيئا قط ،وكان عبد
الرمحنحيدثعنه"(.)4
وقال عمرو بن علي الفالس(" :)5مسعت ع ّفان يقول :أحاديث الربيع مقلوبةكلها"(.)6
وقال":ليسابلقوي"(.)7
وقال ابن سعد" :وكان ضعي ًفا يف احلديث ،وقد روى عنه الثوري ،وأما عفان فتكه ،فلم
حيدثمنه"(.)8

()1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)38/4(،1

()2املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)93/9(،1
ني.كانصاحبكتابال
()3أبوموسىحممدبناملثىنبنعبيدبنقيسالزمنالعنزيمنأهلالبصرة،يرويعنغندروالبصري 
فممنمسعمنهحممدبنحيىيالذهلي،والبخاري،وأب وزرعة،وأب وحا مت،ومسل م،وإمساعيلالقاضي،وحممد
حيدثإالمنكتابهّ .
بنإسحاقالصغاين .ومسعأابموسىحممدبنجعفرغندرا ،وحيىي بنسعيد،وعبدالوهابالثقفي وغريهم .تويفسنة252ه.

ص،212اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء
ابنحبان،الثقات،ط،)111/9(،1ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات،ط ،1

ط،)457/4(،1املزي،هتذيب الكمال ف أمساء الرجال،
احلديث،ط،)516/2(،1اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد  ،
ط .)359/26(،1

()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،ط.)52/2(،1
()5أبوحفصعمروبنعليالصرييفالبصري،روىعنيزيدبنزريع،وبشربناملفضل،ومعتمربنسليمان،وزايدبنالربيع
وسلمةبنرفي ع،وعفانوغريهم.وممنروىعنهوالبخاري،وأبوزرعة،وأبوحامت،وأبوداودالسجستاين،وأبوعيسىالتمذي،
ي.قالأبوحامتعنه":بصريصدوق"،وقالالدارقطين":مناحلفاظالثقات".تويفسنة.249ابنأَب
وأبوعبدالرمحنالنسو 

حامت،اجلرح والتعديل،ط،)249/6(،1اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،ط،)117/14(،1الذهيب،سريأعالمالنبالء،
ط،)470/11(،3املزي،هتذيب الكمال ف أمساء الرجال،ط.)164/22(،1

()6العقيلي،الضعفاء الكبّي ،ط،)52/2(،1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)465/3(،1

ط،)465/3(،1ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)281/1(،1
()7ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()8ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)277/7(،1
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امنكراج ّدا،وأرجوأنهال

وقالابنعدي":للربيعأحاديثصاحلةمستقيمة،و
ملأرلهحديثً ً
أبسبهوبرواايته"(.)1
ت(،)2وأخرىيفالضعفاء(.)3
وذكرهابنشاهنيمرةيفالثقا 
وضعفهاجلوزجاين(،)4والنسائي(.)5
وقالالعجلي":الأبسبه"(.)6
اعابدا"(.)7
كانصاحلً ً

وقالالساجي":ضعيفاحلديث،أحسبهكانيهم،و
وقالابنحبان" :كانمنعباد أهلالبصرةوزهادهم ،وكانيشبهبيتهابلليلببيتالنحل
فكانيهمفيمايرويكثرياحىتوقعيفحديثه
منكثرةالتهجد إالأناحلديثمل يكنمنصناعته،
ً
املناكريمنحيثاليشعرفاليعجبيناالحتجاجبهإذاانفرد،وفيمايوافقالثقاتفإناعترببهمعترب
ملأربذلكأبسا"(.)8


()1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)41/4(،1
ط،1ص.85
()2ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،

()3ابنشاهني،اتريخ أمساء الضعفاء والكذابي،ط،1ص.180
()4اجلوزجاين،الشجرة ف أحوال الرجال،ط،1ص.210
()5ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)38/4(،1
()6مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)342/4(،1
()7املرجعالسابق.)342/4(،

()8ابنحبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)296/1(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
ممامتنقلهمنأقوالاألئمةالحظالباحثمايلي:
• اختالفاألئمةفيهبنيموثقومضعف؛بلاختلفالنقلذاتهعنابنمعني.ولعلهذامنأهم
أسباباالختالفيفالرواي الذيقديرجعألسبابكثريةختصحاالتالراوييفالراويةمثل
وقد
عدمقبولالتفرد.قالالتمذييف"علله"يفمبحث"اختالفاألئمةيفتضعيفالرجال" ":
كانشعبةحدثعنعبدامللكبنأَبسليمانمثتركه،ويقالإناتركهملاتفردابحلديثالذي
وجود االختالفيفالراوي
روى عنعطاء بنأَب رابح عن جابربن عبدهللا"( .)1واملقصود 
بوجودمنتركهأوضعفهاليلزممنهالتضيعفأوالتكاملطلق ،بلينبغيالنظريفاحلاالتأ و
منهجيةاإلماميفالتك(.)2
ك صالحيفالنفسوالعبادة
أومليقوهفاملقصودمنذل 
حل" أو"ثقة" مثضعفه
• منقالعنه"صا 
ّ
بيفاألقوال.
ليساضطرا 
النّقلة عن
يبني سبب التك ،فحىت األئمة من بعدهم  
• من تركه من األئمة ومل حي ّدث عنه مل ّ 
السابقنيمليبينواذلك،بلثبتعنبعضهمأنّهملحيدثعنه ،وعنالبعضاآلخرالتحديثعنه
مثلعبدالرمحنبنمهدي،وحيىيبنسعيدالقطان.فابنمهديح ّدثعنه،بينماحيىيالقطان
للتمذي قال:
كيفأحاديثأوحاالتخمص وصة.ففي"العللالصغري" ّ
ملحيدثعنه،ولعلذل 
"وإنكانحيىيبنسعيدالقطانقدتركالروايةعنهؤالء (منبينهمالربيعبنصبيح) فلميتك
ب،ولكنهتركهمحلالحفظهم.ذكرعنحيىيبنسعيدأنهكانإذا
الروايةعنهمأنهاهتمهمابلكذ 
رأىالرجلحيدثعنحفظهمرةهكذا،ومرةهكذااليثبتعلىروايةواحدةتركه.وقدحدث
عنهؤالءالذينتركهمحيىيبنسعيدالقطان :عبدهللابناملباركووكيعبناجلراحوعبدالرمحن
بنمهديوغريهممناألئمة"(.)3

()1التمذي،سنن الرتمذي،ط.)756/5(،2
يفمنهجيةحيىيبنسعيدالقطان.
()2سيأيتنقلموضحلذلك 

()3التمذي،سنن الرتمذي،ط،)744/5(،2ابنرجب،شرح علل الرتمذي،ط.)369/1(،1
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بنيالسبب-معوجودمنوثقهواحتجمبروايتهكالبخاري،وأَبزرعة-
ّ
• وكذلكمنضعفهملي
سبب تفرده؟أمكثرةأخطائه؟أمماذا؟كيفوقدقالشعبةيفحقه":تبلغونعين
أكانذلكب 
ماملأتكلمبه؟منمسعينمنكمأقعيفالربيعبنصبيح؟وهللا ال أحدثكم حبديثهحىتأتتواالربيع
اأنفسكم،إن يفالربيعخصاالتكونيفالرجلاخلصلةالواحدةمنهافيسود

بنصبيحفتكذبو
ت ،ففيسؤالختيريهبينهوبنياملباركب ن
هبا"( .)1ومعذلكفاليصلعندهإىلمصافالثقا 
يلمنه"(،)2وهوذاتهقولعثمانبنسعيد":املباركعنديفوقهفيما
فضالةقال":مباركأحبإ ّ
مسعمناحلسنإالأنهرمبايدلس"(.)3
فصلابنحبانحالالربيعبنصبيحقائال":اليعجبيناالحتجاجبهإذاانفرد ،وفيمايوافق
• ّ
الثقاتفإناعترببهمعتربملأربذلكأبسا"؛مبعىنأنهمنكراحلديثإذاانفرد ،بينمامىتوافق
بالشكمرتبةالصدوق
قدوجدمناعترببهبلاحتجبه،وهذه
الثقاتفالأبسابالعتباربه .و 
ّ
الذيدونالثقة-الذيالتقبلمفرداتهمىتمل حيتملمنهذلك.وأماقولهمليكناحلديثمنأبنهغالبًااليرويإالعن

صنعته؛فهذامدفوعبروايةأمرياملؤمننييفاحلديثشعبةاملعروفعنه
ثقة معروف ابلسالمة يف نفسه وأحاديثه  ،وقد غضب من طلبته حىت منعهم من حتديثهم
تج به وال حيتاج إىل أحاديثه ملا حصل منه ومنهمكل هذا
أبحاديثه ،فلوكان ضعي ًفا ال حي ّ
االهتمامبه.

ت،
كالمابنعديأنلهأحاديثمستقيمةأيوفقأحاديثالثقا 

كذلك
كالمابنحبانيشبه 

• و
وليسلهأحاديثمنكرةج ّدا.
• وأماقولعفانأبنأحاديثهمقلوبةكلها؛فهذايدفعهأشياءأوال:احتجاجاإلمامالبخاريبهيف
اثلثًا:مانقلهابنعديمن
اثنيًا:مقولةاإلمامأمحداملنقولة ،و 
مليكنحديثهمقلواب ،و 
ً
صحيحهو

()1العقيلي،الضعفاء الكبّي ،ط.)52/2(،1

()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)142/1(،1
()3قالالباحث:وهذايؤكدأنكلهذهاملقارانتوبعضهذاالتضاربيفاألقواليفاحلكمعلىالراويقديكونألحاديث
خمصوصةوحاالتخمصوصةالتنسحبعلىاحلكماإلمجايلعلىالراوي.
881

أحاديثهمثقالأبنلهأحاديثمستقيمة.فهذاالتعميمم ْنعفاناليطابقالثابتالصحيحعن
الربيعبنصبيح.
،واليلزممنهالتضعيفأوالتكمعإمكانية
أماماذكرعنأخطائهفهذاحاصليفالثقةوغريه 

• و
خاصةهو الذيأنكره بعض األئمة  .مثّ إنقلة
وجودهيف مرتبة الصدق ،وال سيما أن تفرده ّ
أحاديثهاليعينمن ذلكالتضعيف ،فكل مايفأمرأنهملحيدثإالابلقليل ،لذلكقالأبو
أيأنهليسمناحلفاظيفاصطالحاألئمة؛وهوممااليضرمروايته.
زرعةعنه:شيخصاحلْ ،
وعليه فإ ّن الباحث يرجح أوسط األقوال يف الربيع بن صبيح وأنه ابإلمجال رجل صاحل

صدوقوهياملرتبةالرابعةعنداحلافظابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.
وماذهبإليهصاحيب"حتريرالتقريب"م ْن أنهضعيفاحلديث( )1ففينظرالباحثمردود،
وذلك ألهنما اعتمدا اعت ماداكليا على قول ابن حبان أبن احلديث ليس من صنعته ،وكذا على
ومامتّبيانه
مليبيّناسببهذااحلكممعوجودمنوثقهواحتجأبحاديثه .
تضعيفيعقوببنشيبة،و 
صال.
ساب ًقايفالتجيحمنقبلالباحثيصلح-يفنظره-أنيكون-إنشاءهللاتعاىلردامف ّ


()1ابنحجر،تقريب التهذيب ومعه حترير التقريب،ط،1ص.247
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.25الشاذكوين ،سليمان بن داود أبو أيوب املنقري
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":متوك"(.)1
وقاليف"الدي"":فيهمقال"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.1315
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 395
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيفالتقريب"متوك"جيعلهيفاملرتبة العاشرة ،وهيمن مراتب عدم االحتجاجابلراويابلكلية،
بينما يف الدي اكتفى بقوله "فيه مقال" وهي ابملقارنة مع قوله "متوك" -وإنكانت أقرب إىل
التجريح -إالأنهحمتملة؛فقدتصلبهإىلدرجةاالحتجاج ،أوعلىأقلاالحوالاالعتبار .وهذا
اختالفواضحبنياحلكمنيإذليسيفعبارة"فيهمقال"أيحتديدملرتبةمنمراتباجلرح.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنمعني":مسع،إالأنهيكذبويضعاحلديث"(،)1وقال":ليسبشيء"(.)2
كذابعدوهللا

فقال:
وقال":وقيلإنالشاذكوينروىعنمحادبنزيد-حديثاًذكرله -
كانيضعاحلديث"(.)3
وقال أمحد بن حنيل" :كان حيىي بن سعيد إذا ذ كر عنده سليمان الشاذكوين قال :ذاك
ب"(.)5
اخلائب!"(.)4وقال":هومنحنوعبدهللابنسلمةاألفطس-يعينأنه-يكذ 
وقال أبو حامت" :سليمان الشاذكوين ليس بشئ ،متوك احلديث ،وترك حديثه ومل حيدث
عنه"(.)6
وقالابنسعد":وكانحاف ظًاللحديث"(.)7
امكثرا،وقدمبغدادوجالساحلفاظهباوذاكرهم،
ومثلهقالاخلطيبالبغدادي":وكانحاف ظً ً
مثخرجإىلأصبهانفسكنها،وانتشرحديثههبا"(.)8وقالعمروالناقد":ماكانيفأصحابناأحفظ
لألبوابمنأمحدبنحنبل،والأسردللحديثمنابنالشاذكوين،والأعلمابإلسنادمنحيىيما
قدرأحديقلبعليهإسناداقط"(.)9
()10
أيضا":فيهنظر"(.)11
وقالالبخاري":هوعنديأضعفمنكلضعيف" ،وقال ً
()1ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي،ط،1ص.281
ط.)128/2(،1
()2العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()3ابنأَبحا مت ،اجلرح والتعديل،ط.)115/4(،1

()4أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط.)430/2(،2
ط.)115/4(،1
()5ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()6املرجعالسابق.)115/4(،
()7ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)309/7(،1

()8اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط.)55/10(،1
()9املرجعالسابق.)55/10(،

()10اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،)55/10(،ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)18/2(،1
()11ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)18/2(،1
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وذاكرهالرازيفكانيضعاحلديثوقتاملذاكرة(.)1
وقالالعقيلي":متوك"(.)2
وقالالنسائي":ليسثقة"(.)3
وقالعبدان األهوازي" :معاذهللاأنيتهموإناكانتكتبهقدذهبتفكانحيدثحف ظًا
فيغلط"( ،)4وقال صاحل جزرة عن هتمته" :كان يكذب يف احلديث"( ،)5وقال ":وكان بلية ،يرمى
ابللواطة"(.)6وذكرعليبناملديينأنجيءبهوهوسكران(.)7
وذكرهابنحبانيفكتاب"الثقات"إالأنهقال":وكانحيفظحىتذكريفاحلفاظإالأنهمل
ب"(.)8قال الباحث:ألنابنحبانبىنعلىأصلالسالمةيفالراوي
يصفنفسهحىتيرديفالقلو 
ت"":فمنمليعلمجبرحفهوعدلإذامليبنيضدهإذمليكلف
كماقاليفمقدمتهلكتاب"الثقا 
الناسمنالناسمعرفةماغابعنهم،وإناكلفوااحلكمابلظاهرمناألشياءغرياملغيبعنهم"(.)9

وقالأيضا":مسعتعبد
وقالابنعدي":حافظ ،ماجنعندي ،ممنيسرقاحلديث"( ،)10
ً
هللابنسليمانبناألشعثينسبهإىلالضعف"(،)11وقال":حدثناابنخبيت،سألتعباسبنيزيد
البحراينعنحديثع ويدبنأَبعمراناجلوين،عنأبيهعنعب دهللابنالصامت،عنأَبذرقال

()1اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط.)55/10(،1
ط.)60/3(،1
()2العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()3اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط.)55/10(،1
()4ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)18/2(،1
()5الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)71/9(،3

()6اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط.)55/10(،1
()7املرجعالسابق.)55/10(،
()8ابنحبان،الثقات،ط.)279/2(،1
()9املرجعالسابق.)13/1(،

()10ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)299/4(،1
()11املرجعالسابق.)299/4(،
391

هللا صلىهللاعليهوسلم :زرغباتزددحبا؛ فقاللقنهذاكالفاجريعينالشاذكوين"(.)1ويف
رسول 
موضع آخرقال":وللشاذكوينحديثكثريمستقيم،وهومن احلفاظاملعدودينمنحفاظالبصرة،
وهوأحدمنيضمإىلحيىيوأمحد،وعليوأنكرمارأيتهذهاألحاديثاليتذكرهتابعضهامناكري،
وبعضهاسرقة.
وماأشبهصورةأمرهمباقالعبدانإنهذهبتكتبهفكانحيدثحف ظًافيغلط ،وإناأتىمن
هناكيشتبهعليه،فلجرأتهواقتدارهعلىاحلفظميرعلىاحلديثالأنهيتعمده"(.)2
وذكرهالدارقطينيف"الضعفاءواملتوكون"(.)3

()1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)302/4(،1
()2املرجعالسابق.)305/4(،

()3الدارقطين،الضعفاء واملرتوكون،جملةاجلامعةاإلسالمية،ع.)155/2(،60
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املبحث الرابع :الرتجيح
فمنجمملأقوالاألئمةتبنيللباحثمايلي:
• أنابنالشاذكوينمناحلفاظالبارعنيواملكثرينإالأنهجمروح.وهذاتطبيقعمليمناألئمة
علىأنلقب"حافظ"اليلزممنهعدالةالراوي،وقوةضبطهكمابينهالباحثساب ًقا.
ب،والوضع،والسرقة،ونقلذلكحيىيبنمعنيوصاحل جزرةوأمحد.وعلىذلكفإن
اهتمابلكذ 
• ّ
نفيالتهمةعنهمنقبلعبدان،وصنيعابنحبانمردودانمباثبتعنغريمهاهذااجلرحاملفسر.
• جرحمباتسقطبهعدالتهكالفجورواللواطوشرباخلمر.
النّسائي.
اشديدا،وتركهأبوحامتوالعقيلي،وضعفهالدارقطينو 
ً
• ضعفهالبخاريضع ًف

وعلى ذلك فإن الباحث يرجح أن سليمان بن داود الشاذكوين أقل أحواله مرتوك متهم
ابلكذب ساقط العدالةوهيتوافقاملرتبةاحلاديةعشرةعنداحلافظابنحجر .وهللاتعاىلأعلم.

591

.26مساك بن حرب الكوف أبو املغّية
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوقوروايتهعنعكرمةخاصةمضطربة،وقدتغريأبخرةفكانرمبايلقن"(.)1
وقاليف"الدي"":خمتلففيه،وقدضعفواأحاديثهيفعكرمة"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.415
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 457
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
سبقيفالتمجةالسابقة(برقم)21بيانحملالنزاعبنيقوله"خمتلففيه"و"صدوق"إالأنهزاديف
"الدي"":وقدضعفواأحاديثهيفعكرمة"إشارة إىلوجوداتفاقيفتضعيفهملهيفعكرمة.ويف
"التقريب"ذكرالتغريوالتلقني.وهذاماسيبينهالباحثيفاملبحثنيالقادمني.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالشعبة":كا نوايقولونلسماك:عكرمة،عنابن عباس؟فيقول:نعم،قالشعبة:فكنتأانال
()1
.وقالأيضا":حدثينمساك،أكثرمنكذاوكذامرة،يعينحديثعكرمة:إذابىن
ً
أفعلذلكبه"
أحدكم فليدعم على حائط جاره،وإذا اختلفيف الطريق .وكان الناس رمبا لقنوه فقالوا :عنابن
عباس؟فيقول:نعم،وأماأانفلمأكنألقنه"(،)2وغمزه(.)3
وقالجرير":أتيتمساكبنحربفوجدتهيبولقائمافتكته،وملأمسعمنه"(.)4قالالباحث:
البولقائماليسمنقبيلاجلرحاملؤثر.
ً
هللا بنأمحد":سئلأَبعنمساكبنحرب،وعطاءبنالسائب،فقال:ماأقر
وقالعبد 
هبمامساكيرفعهاعنعكرمة،عنابنعباسوعطاء،عنسعيدبنجبري،عنابنعباس"( .)5وقال
ب(.)6
حديثهمضطر 
وقال حيىي بن معني" :ثقة؛ فقيل ما الذي عيب عليه؟ قال أسند أحاديث مل يسندها
غريه"(،)7وقال":كانشعبةيضعفه"(. )8
وقالأبوحامت":صدوقثقة"(.)9
مسروقشيئًا(.)10

وقالأبوزرعةأنمساكبنحربمليسمعمن
وقالعبدهللابناملبارك":ضعيفيفاحلديث"(.)1
ط.)178/2(،1
()1ال عقيلي،الضعفاء الكبّي ،
()2املرجعالسابق.)178/2(،
ط.)178/2(،1
()3العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()4املرجعالسابق،)178/2(،ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)541/4(،1
ط.)178/2(،1
()5العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

ط،)638/2(،2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)279/4(،1
()6الفسوي،املعرفة والتاريخ ،

ط،)279/4(،1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)541/4(،1
()7ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()8ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)541/4(،1
ط.)280/4(،1
()9ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()10ابنأَبحامت،املراسيل،ط،1ص.85
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وقالأبوعليصاحلبنحممدالبغدادي":ضعيف"(.)2
وقالصاحلجزرة":يضعف"(.)3
وقالعبدالرمحنبنيوسفبنخراش":مساكبنحربالذهلييفحديثهلني"(.)4
وقالابنعدي":ولسماكحديثكثريمستقيمإنشاءهللاكله ،وقدحدثعنهاألئمة،
وهومنكباراتبعيالكوفينيوأحاديثهحسانعمنروىعنه،وهوصدوقالأبسبه"(.)5
ت"وقال":جائزاحلديث،وكانلهعلمابلشعر،وأايمالناس،وكان
ووضعهالعجلييف"الثقا 
فصيحاإالأنهكانيفحديثعكرمةرمباوصلعن ابنعباس،ورمباقال:قالالنيبصلىهللاعليه
ً
()6
وسلم،إناكانعكرمةحيدثعنابنعباس،وكانسفيانالثورييضعفهبعضالضعف"  .قال
سفيانالثوري":مايسقطلسماكبنحربحديث"(.)7قالالباحث:وهذااضطرابيفالنقلعن
سفيانالثوري  ،وقددفعهاحلافظابنحجريف"التهذيب"أبنعبارةالتعديلمنسفيانالثوريهي
لسماكبنالفضل(.)8
وقال ابن عمار املوصلي ( " :)9مساك بن حرب يقولون :إنهكان يغلط ،وخيتلفون يف
حديثه"(.)1
=
()1املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)120/12(،1
()2اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط.)296/10(،1
()3ابنحجر،هتذيب التهذيب،ط.)234/4(،1

()4اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط.)296/10(،1

()5ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)543/4(،1

ط( ،1ص،)207ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)541/4(،1
()6العجلي،اتريخ الثقات ،
ط.)296/10(،1
()7اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،

()8انظر:ابنحجر،هتذيب التهذيب،ط)234/4(،1
() 9أبوجعفرحممدبنعبد هللابنعماراملوصلي،الثقةاحلافظحمدثاملوصل.ممنروىعنهأمحدبنحنبل،ويعقوببن
ي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط،)536/7(،1
سفيانالفسوي.لهكتابكبرييفالرجالوالعلل.تويفسنة242ه.ابنعد 

ابنحبان،الثقات،ط،)113/9(،1اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط،)418/3(،1املزي،هتذيب الكمال ف أمساء
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الأعلمأحداتركهوكانقدتغريقبلموته"(.)2
ً
مشهورا
وقالالبزار":كانرج 
الً ً
وقال يعقوببن شيبة":قلت لعلي بن املديين :رواية مساك عن عكرمة؟ فقال :مضطربة،
سفيانوشعبةجيعلوهناعنعكرمة،وغريمهايقول:عنابنعباس،إسرائيلوأبواألحوص"(.)3
وقال...":وروايتهعنعكرمةخاصةمضطربة،وهويفغريعكرمةصاحل،وليسمناملتثبتني.
ومنمسعمنمساكقدميامثلشعبةوسفيانفحديثهمعنهصحيحمستقيم،والذيقالهابناملبارك
إنايرىأنهفيمنمسعمنهأبخرة"(.)4
وقالالنسائي":ليسبهأبس ،ويفحديثهشيء"(.)5وقال":إذاانفردمساكأبصلمل يكن
حجة،ألنهكانيلقن،فيتلقن"(،)6وقاليفموضعآخر":ومساكليسابلقويوكانيقبلالتلقني"(.)7
قالالباحث:التلقنيعنداألئمةصفةضعفمعالتفرد.
مة،وما

وقالالدارقطين":إذاحدثعنهشعبةوالثوريوأبواألحوصفأحاديثهمعنهسلي
كانعنشريكبنعبدهللاوحفصبنمجيعونظرائه مففيبعضهانكارة"(.)8
ت"وقال":خيطئكثريا"(،)9وقالابنشاهني":ثقة"(.)10
وجعلهابنحبانيف"الثقا 
ب"(.)1
وقالاحلاكم":احتجالبخاريأبحاديثعكرمة،واحتجمسلمأبحاديثمساكبنحر 
=
الرجال،ط،)509/25(،1الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط،)569/11(،3الزركلي،األعالم،ط،)221/6(،15كحالة،
معجم املؤلفي،د.ط.)228/10(،

ط.)296/10(،1
()1اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
()2مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)109/6(،1

()3املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)120/12(،1
()4املرجعالسابق.)120/12(،
()5املرجعالسابق.)120/12(،
()6الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)248/5(،3
ط.)319/8(،2
()7النسائي،السنن الصغري ،

()8السلمي،سؤاالت السلمي للدارقطين،د.ط،ص.189
()9ابنحبان،الثقات،ط.)339/4(،1

ط،1ص.108
()10ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،
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املبحث الرابع :الرتجيح
ت:
بإىلالصوابيفنظرهسجلهذهاملالحظا 
قبلترجيحالباحثللحكماألقر 

يأ ّن م ْن
• احتجاجمسلمبسماكوالبخاريبعكرمةمناألدلة القويةعلىأناملسألةاجتهادية ،أ 
وثقهماأواحتجأبحاديثهمامليروامارآهغريمها.بلإ ّن البخارياستشهدكذلكبسماكبن

ن
حرب يف املتابعات .وهذا االضطراب يف احلكم اإلمجايل على مساك ظهر أثره عند املتأخري 
ق
فمرة قال" :ثقة ساء حفظه"( ،)2ومرة أخرى" :صدوق جليل"( ،)3وأخرى" :صدو 
كالذهيب  ّ
صاحل"(.)4
يحفقدثبتأنالنيبصلىهللاعليهوسلمابلقائما( ،)5وهيمسألة
ً
البولقائماليستعلةجتر
ً
•
فقهيةخالفيةاليصلاخلالففيهاحلداالنتقاصمنالعدالة.
• اهتمهبعضاألئمةابضطرابحديثهعنعكرمةكشعبةوابناملديينوأمحدوابنمعني .وكذلك
مسألةالتلقنيالذيرواهاشعبة؛فكلهاتدورحولحديثهعنعكرمةوهيذاهتامسألةإسنادما
نقالعنشعبة،فقدكانمساكيسندأحاديث
مليسندهغريه؛فلذلكض ّعفمنقبلشعبةوغريه ً
هيعنعكرمةعنابنعباس .أيأنالتلقنيوالغلطيفاإلسناديدورانحولاالضطرابيف
حديثهعنعكرمةخاصة.
• وثقهالعديدمناألئمةكابنمعني،وأَبحامت،وابنحبان،والعجلي،واحتجبهمسلميفأصوله.
فمنضعفه-إ ًذا-يفسوىماذكرعنشعبةمليبنيسببالتضعيفإالماقيلأنهتغريأبخرة،
بني حيىيبنمعنيالعيب
أوالتلقني واالضطرابالذيهومنحصريفحديثهعنعكرمة ،وق ْد  ّ 
الذيتلبسبهمساكبنحرببعدماوثّقه.
=
()1احلاكم،املستدرك على الصحيحي،ط.)262/1(،1

()2الذهيب،الكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة ،ط،1ص.465
()3الذهيب،ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق،ط،1ص.95

()4الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال ،ط.)232/2(،1

() 5أخرجهالبخارييفالصحيح اجلامع،كتابالوضوء،اببالبولقائماوقاعدا،)54/1( ،رقم(،)224وأخرجهمسلميف
املسند الصحيح،كتابالطهارة،ابباملسحعلىاخلفني،)228/1(،رقم(.)273
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• أماقولالنسائيأنهإذاانفردأبصلفالحيتجبهبسببالتلقني؛فهذامدفوعابحتجاجمسلمبه،
واحتجاجبعضأئمةاحلديثكأصحابالسنن األربعة ،والدارقطين -معتفصيللهكماأييتيف
لعلهذاالتلقنيهوذاتهالذيرواهشعبةيفالراويةعنعكرمةعنابن
املالحظةاليتبعدها.-و ّ
ت.
عباس ،ولذلكاحتجوابهخارجروايتهعنعكرمةبفحصأحاديثهكغريهمنالرواةالثقا 
• وأمامنح ّددحجيتهبروايتهعنشعبة،والثوري ،وأَباألحوص،وبقدماءأصحابه فمدفوعمبن
يفغريذلككاإلمامأمحد ،وكذا

رد روايتهعنعكرمةمطل ًقا بدونتفريقمعبقاءاالحتجاجبه 
ّ
جحديثًابروايةأَباألحوصعنمساكمثقال":النعلمأ ّن

فقدخر
بفعل النسائييف"سننه"؛ 
ّ

()1
وخرج

،
أحدااتبعهعليهمنأصحابمساكبنحرب،ومساكليسابلقويوكانيقبلالتلقني"
ً
ّ
لهرواية شريكعنمساك( ،)2فلوكانمرد وًدامطل ًقاإذاانفردأبصل بسببالتلقني-كماقال
النسائي-ملاكانللتحديدهنافيهفائدةممايؤكدعلىأناملسألةاجتهايةاخلالففيهاسائغ.
وعلى ذلك  وبناء على توثيقكبار األئمة له ،واحتجاج مسلم به ،وبيان حيثيات مسألة
ك؛فإنالباحثيرجح
التلقني ،وأنمساكبنحرباتبعيمشهورمكثر التضرهأخطاؤه يفغريذل 

أبنمساكبنحربثقة ف حديثه اضطراب عن عكرمةوهياملرتبةالثالثةعنداحلافظابنحجر.
فمع وجودمنوثقةمنأئمةالشأنالميكنتنزيلهعنهذهالرتبةاإلمجاليةالعاليةإالبدليل
واضحكالشمستطمئنلهقلوبالناظرين،و ّأماتفصيلقبولاملروايتفهذامماخيضعله-يفبعض
احلاالت-الثقةوغريه.وهللاتعاىلأعلم.

ط.)319/8(،2
()1النسائي،السنن الصغري ،
ط.)319/8(،2
()2النسائي،السنن الصغري ،
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.27عبد هللا بن عثمان بن خثيم املكي.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوق"(.)1
وقاليف"الدي"":خمتلففيه"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.526
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 457
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولاحلافظيفالتقريبصدوق"جيعلهيفاملرتبةالرابعة،بينماقوله"خمتلففيه"فهيمرتبةأقربإىل
التوقفيفحالالراوي.وهذاواضحبوجوداختالفيفاحلكمعلىالراوي،فليسيفهذهالعبارةأي
حتديدملرتبةمنمراتباجلرحأوالتعديل.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قال حبىي بن معني" :ليس به أبس"( ،)1وقال":أحاديثه ليست ابلقوية"( ،)2وقال مرة أخرى" :ثقة
حجة"(.)3
وذكرهالعقيلييف "الضعفاء"  ،وذكرقول عمروبنعلي":وكانحيىيوعبدالرمحنالحيداثن
عنابنخثيم"(.)4
وقالاإلمامأمحد":وابنخثيمحيتمل"(.)5
وقالأبوحامت":مابهأبس،صاحلاحلديث"(.)6
وقالابنعدي":البنخثيمهذاأحاديث،وهوعزيز ،وأحاديثهأحاديثحسانمماحيب
أنيكتب"(.)7
وقالابنسعد":ثقة"(.)8
وقالالعجلي":ثقة"(.)9
وقالابنخلفون":ثقة"(.)10
قالأيضا":ليسابلقوييفاحلديث،
واختلفالنقلعنالنسائي؛فقالمرة":ثقة"(  ،)11و
ً
وإناأخرجت هذالئالجيعلابنجريج،عنأَبالزبري ،وماكتبناهإالعنإسحقبنإبراهيم،وحيىي
()1ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي،ط،1ص.476
()2ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)266/5(،1
()3املرجعالسابق.)267/5(،
ط.)281/2(،1
()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

ط.)174/2(،2
()5الفسوي،املعرفة والتاريخ ،

ط.)112/5(،1
()6ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()7ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)267/5(،1
()8ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)487/5(،1
ط(،1ص.268
()9العجلي،اتريخ الثقات ،

()10مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)59/8(،1

()11املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)281/15(،1
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بنسعيدالقطان،مليتكحديثابنخثيم،والعبدالرمحن،إالأنعليبناملديين،قال:ابنخثيم
منكراحلديث،وكأنعليبناملديينخلقللحديث"(،)1ويفموضعآخر":لنياحلديث"(.)2
ووثقهالدارقطين(.)3
ووضعه ابن حبان يف "الثقات" ،وقال" :كان خيطئ"( ،)4وقال" :كان من أهل الفضل
والنسكوالفقهواحلفظ"(.)5
وقالاحلاكميفخترجيهحلديثفيهعبدهللابنعثمان":وسائرالرواةمتفقعلىعدالتهم"(.)6
وذكرهابناجلوزييف"الضعفاءوامل توكون"(.)7

ط.)247/5(،2
()1النسائي،السنن الصغرى ،
()2املرجعالسابق.)149/8(،
()3الدارقطين،سنن الدارقطين،ط.)83/2(،1
()4ابنحبان،الثقات،ط.)34/5(،1

()5ابنحبان،مشاهّي علماء األمصار،ط،1ص.141

()6احلاكم،املستدرك على الصحيحي،ط.)357/1(،1
()7ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)132/2(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
اختالفاألئمةيفعبدهللابنعثمانظاهرجدا ،والسيمااختالفالنقلعننفساإلمامكيحىي
النّسائيالذيوثقهيفموض ع،
بنمعنيالذيوثقهمرة ،وجعلهيفمرتبةالصدقمرةأخرى ،وكذا  
وضعفهيفموضعآخر.
حتددت مواقفهم؛فقدوثقهالدارقطينوابنحبانوالعجليوابنسعد
بينماعندآخرينفق ْد
ْ
حدا معتمدينعلىأقوالمنضعفهمناألئمة.
وابنخلفون ،وضعفهابن اجلوزيوالعقيليقوالوا ً
وجعلهيفمرتبةالصدقأبوحامت،واكتفىابنحبانبذكرخطئه.
وأمااإلمامأمحدفقدقالممنحيتملأيحيتجبه ،بينماابناملديينكانعكسذلكوقال:
منكراحلديث.
والعديدمناحملققنياملتأخرينذكرواهذااالختالف؛ فقدقالالزيلعي":وإنكانمنرجال
مسلملكنهمتكلمفيه،أسندابنعديإىلابنمعنيأنهقال:أحاديثهغريقوية،وقالالنسائي:لني
احلديث،ليسابلقويفيه،وقالالدارقطين:ضعيفلينوه،وقالابناملديين:منكراحلديث.وابجلملة
فهوخمتلففيه،فاليقبلماتفردبه"(.)1
ت:
وههنامالحظا 
• عدمتركحييالقطانوعبدالرمحنبنمهديألحاديثعبدهللابنعثمانإشارةعلىاالحتجاج
قدمرمعناساب ًقامعىنتركالتحديثعندبعض
به،وإ ْنروايعنهماأهنماالحيداثنعنه.مثإنه ّ
األئمةكيحىيبنسعيدالقطان،فعدمالتحديثاليلزممنهالتكذيبأوالتضعيف.
• منضعفهأولنيحديثه،أوأنكرأحاديثهفالظاهرأنذلكبسببالتفرد.ولعلهذاهومقصد
وإالفإناخلطأجائزعلىالثقاتوغريهم.
ابنحبانبقوله"أنهخيطئ" ّ

ت ،وليسكذلك
• وجودهذااالختالفيدلعلىأنعبدهللابنعثمانليسمنالثقاتاألثبا 
تفردهوإالفالأبسبه.
منالضعفاءواملتوكني؛فالذيانتقدعليهبشكلصريح ّ

()1الزيلعي،نصب الراية ألحاديث اهلداية ،ط.)353/1(،1
702

وعلىذلكفإنالباحثيرجحالقولالوسطالذيتلتقيفيهاألقوالأب ّنعبدهللابنعثمان

صدوق،وهيمرتبةتوافقاملرتبةالرابعةعنداحلافظابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.
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الفصل الثالث :من زاد فيه صفات مؤثرة ف الراوي مع بقائه ضمن دائرة االحتجاج

▪ املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
▪ املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف.
▪ املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي.
▪ املبحث الرابع :الرتجيح.
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.28أمحد بن شعيب بن علي النسائي.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":احلافظصاحبالسنن"(.)1
وقاليف"الدي"يفترمجةأمحدبنعيسىالتستي":وقداحتجبهالنسائيمعتعنته"(. )2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص. 91
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 387

012

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
لكن رْمي احلافظ ابن حجر له
اإلمام احلافظ النسائي صاحب السنن أشهر من انر على علم ،و ْ
ابلتعنّتأيالتشدد هومالفت االنتباهألخذترمجتهضمنالدراسة.فمثلهذاالوصفاملؤثريف
وهذااختالفبنيبنيالقولني.
احلكمعلىالرواةمليذكرهاحلافظيفالتّقريب،
ّ
ويف املبحث التايل سيعرض الباحث أقوال أهل العلم ليبني مدى صحة هذا الوصف من
ضعفه.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنالقطانالفاسي":أمحدبنشعيببنعليبنسنا ن النسائي،إمامأهلاحلديث"(.)1
اىفاحلديث،ثقةثبتًاحافظا"(.)3وقالالذهيبمعلّ ًقا":هذا

ً
كانإمام
وقالابنيونس(":)2و
أصح،فإنابنيونسحافظيقظوقدأخذعنالنسائي،وهوبهعارف.ومليكنأحديفرأس
الثالثمائةأحفظمنالنسائي،هوأحذقابحلديثوعللهورجالهمنمسلم،ومنأَبداود،ومن
أَبعيسى،وهوجاريفمضمارالبخاري،وأَبزرعة"( .)4وقدوضعهالذهيب يفالطبقة السادسةيف
كتاب"ذكرمنيعتمدقولهيفاجلرحوالتعديل"(،)5وذكرهالسخاوييف"املتكلمونيفالرجال"(.)6
وقالاملزي":أحداألئمةاملربزينواحلفاظاملتقنني،واألعالماملشهورين"(.)7
وقالابنعدي:":مسعتمنصوراالفقيهوأمحدبنحممدبنسالمةالطحاوييقوالن:أبو
عبدالرمحنالنسائيإماممنأئمةاملسلمني"(.)8
سائياإلماميفاحلديث
وقالأبوعلياحلسنيبنعلياحلافظ ":أخربانأبوعبدالرمحنالن 
بالمدافعة"(.)9

()1ابنالقطان،بيان الوهم واإليهامف كتاب األحكام،ط.)639/5(،1
ثبت لهمعرفة ابلرجالوالعلل.تويفسنة
( ) 2أبو سعيد عبد الرمحنبنأمحد بنيونس الصد 
يف ،حمدثومؤرخ حافظثقة ْ

347ه.الذهيب،اتريخاإلسالم،ط،)853/7(،1الصفدي،الواف ابلوفيات،ط،)65/18(،1الزركلي،األعالم،ط،15
(،)294/3ابنالعماد،شذرات الذهب ف أخبار من ذهب،ط،)249/4(،1كحالة،معجم املؤلفي،د.ط.)123/5(،
()3ابنيونس،اتريخ املصريي واتريخ الغرابء،ط.)24/2(،1
()4الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)83/11(،3

()5الذهيب،ذكر من يعتمد قوله ف اجلرح والتعديل،ط،4ص.198
()6السخاوي،املتكلمون ف الرجال،ط،4ص.110

()7املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)329/1(،1
ط.)171/71(،1
()8ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()9املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)333/1(،1
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وقالحممدبنطاهراملقدسي(":)1سألت سعدبنعليالزجناين( )2عنرجلفوثقه،فقلت:
اري
قد ضعفه النسائي .فقال :اي بين إن ألَب عبد الرمحن شر طًا يف الرجال أش ّد من شرط البخ ّ
ومسلم"(.)3قالالباحث:ولعلهذاهوالتعنتالذيقصدهاحلافظابنحجر.
فإنهلنيمجاعةم ْنرجالصحيحي

وقالالذهيببعدسياقكالمابنطاهر":قلت:صدق؛
وحسبكابلنسائيوتعنّتهيفالنقدحيث

البخاريومسلم"( .)4وقاليفترمجةعبدهللابنوهب":
يقول:وابنوهبثقة"(،)5ويفموضعآخرقال":والنسائيمعتعنتهيفالرجال،فقداحتجبهوقوى
أمره"(.)6
وقالالدارقطين":ومليكنيفالورعمثله،ملحيدثمباحدثابنليعة،وكانعندهعالياعن
قتيبة"( .)7وقال" :كان أبو عبد الرمحن النسائي أفقه مشايخ مصر يف عصره ،وأعرفهم ابلصحيح
والسقيم مناآلاثر ،وأعلمهم ابلرجال ،فلما بلغ هذا املبلغ حسدوه؛ فخرج إىل الرملة ،فسئل عن
فضائلمعاوية،فأمسكعنه،فضربوهيفاجلامع.فقال:أخرجوينإىلمكة،فأخرجوهإىلمكةوهو
عليل،وتويفهبامقتوالشهيدا"(.)8
() 1أبوالفضلحممدبنطاهربنعليبنأمحدالشيبايناملقدسياحلافظالقيسراين،كانمنأسرعالناسكتابة،وأذكاهم
ث .من تصانيفه :رجال الصحيحني ،صفوة التصوف ،أطراف الكتب الستة ،معرفة التذكرة يف األحاديث
وأعرفهم ابحلدي 

املوضوعة،املختلفواملؤتلفيفاألنساب.تويفسنة507ه.ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط،)280/53(،1الذهيب،اتريخ

اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم ،ط  ،)92 /11( ،1الذهيب ،سّي أعالم النبالء ،ط ،)287 /14( ،3ابن العماد،

شذرات الذهب ف أخبار من ذهب،ط،)30/6(،1كحالة،معجم املؤلفي،د.ط.)98/10(،
( ) 2أبو القاسمسعدبنعليبن حممدبن علي بن احلسني الزجناين،احلافظشيخ ا حلرم الشريفسكنمكة ،وكان عارفا
ابحلديث .تويف سنة 471ه .ابن عساكر ،اتريخ دمشق ،ط ،)273 /20( ،1الذهيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي

واألعالم،ط.)327/10(،1

()3الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،ط.)108/23(،1
()4الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)82/11(،3
()5املرجعالسابق.)228/9(،

()6الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)437/1(،1
()7املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)333/1(،1
()8املرجعالسابق.)339/1(،
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وقالالسمعاين":هوأحدأئمةالدنيايفاحلديث،واملرجوعإليهيفعلم الصحيحوالسقيم،
ولهشرطيفالصحيحرضيهاحلفاظ،وأهلاملعرفة"(.)1
وقالاخلليلي":وقداتفقواعلىحفظهوإتقانه،ويعتمدعلىقولهيفاجلرحوالتعديل"(.)2


()1مغلطاي ،إكمال هتذيب الكمال،ط.)57/1(،1
()2املرجعالسابق.)57/1(،
412

املبحث الرابع :الرتجيح
قبلأنيرجحالباحثفيمايتعلقبقولاحلافظأبنالنسائيمتعنتننقلكالمالذهيبيفتقسيمأئمة
هللا":قسممنهميفاجلرحمتثبتيفالتعديليغمزالراوي
اجلرحوالتعديلعلىثالثةأقسام قالرمحه 
ك ،ومتسك
ابلغلطتنيوالثالثويلنيبذلكحديثه ؛فهذاإذاوثقشخصافعضعلىقولهبناجذي 
الً فانظر هل وافقه غريه على تضعيفه؛ إن وافقه ومل يوثق ذلك أحد من
بتوثيقه .وإذا ضعف رج 
افيهاليقبلجترحهإالمفسرا؛يعيناليكفيأن
ّ
احلذاقفهوضعيف،وإنوثقهأحدفهذاالذيقالو
يقولفيهابنمعنيمثالهوضعيف ،ومليوضحسببضعفهوغريهقدوثقه ،فمثلهذايتوقفيف
ب؛وابنمعنيوأبوحامتواجلوزجاينمتعنتو ن.
تصحيححديثهوهوإىلاحلسنأقر 
وقسم يف مقابلة هؤالءكأَب عيسى التمذي وأَب عبد هللا احلاكم وأَب بكر البيهقي
متساهلون،
وقسمكالبخاريوأمحدبنحنبلوأَبزرعةوابنعديمعتدلونومنصفون"(.)1وحبملهكالمه

علىمانقلالباحثمنأقوالهيفاملبحثالسابقفإ ّنالنسائيعندهيكونيفدرجةاملتشددين.
ومليعثرالباحث–يفحدودعلمه-علىمنسبقالذهيبإىلهذاالكالمالصريحيفحق
ك،وصنّفهذاالتّصنيفمثتبعه
النسائيممايشريإىلأنالذهيب–وهللاأعلم-هوأولمنقالبذل 
إالماوردعنالزجناين-وهومناألئمةاحلفاظ(ت
منتبعهمناألئمةواحلفاظكاحلافظابنحجرّ ،
لكن
إذامافسرالتشددابلتعنّت .و ّ
471هـ) -أبنللنسائيشرطأشدمنشرطالبخاريومسلم 
ّ
اليلزممنهالتّعنتاملطلقيفأحوالالرجال،فهذاأشبهبصنيع

الباحثيرىأبنقولالزجناين"أشد"
البخارييفصحيحهإذضيقشرطالصحيحابملقارنةمعمسلم  ،ومعذلكفلم يقلأحدمنالناس
أب ّنالبخاريمناملتشددينمعأ ّنالتضييقيفالتصحيحقديلزممنهالتضييقيفاحلكمعلىالرجال.
مر معناكالمابن
وعلىذل 
ك يرىالباحثأب ّن لك ّل إمامطريقتهيفالتجريحوالتعديل ،فقد ّ
هبىنعلىأصلالسالمة،بينماغريهمناألئمةبىنعلىأصولأخرى.

حبانيفاختيارهللثقاتأبنّ
فالميكناجلزم -إ ًذا -ابلتساهلأوالتشددأوالتوسطإالإذاتوفرلدينامقياسصحيحمطردنبين
()1الذهيب ،ذكر من يعتمد قوله ف اجلرح والتعديل،ط،4ص.172
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ت صحةهذا
س ينبغيإثبا 
قبلأننصنّف ،ونلتزمالتصنيفكمسلّمةقيا 

عليهمثلهذاالتصنيف.ف
ضعفمنوثّقهغريه،ووثّقمنضعفهغريه،
امليزانمنخاللتصرفاتأصحاهبا؛فالبخاريمثالًقد ّ
واليزالاألئمةخمتلفنييفالتوثيقوالتضعيف،وماالرواةاملختلففيهمإالدليلمناألدلة.
كانإماماىف
ً
مثإ ّنالناظريفكالمابنيونسوهومنأخذعنشيخهالنسائيحيثقال":و
ك...":هذاأصح،فإنابنيونسحافظ
ثبتًاحاف ظًا"( ،)1ويفتعليق ال ّذهيب علىذل 
احلديث،ثق ةً  
يقظوقدأخذعنالنسائي،وهوبهعارف.ومليكنأحديفرأسالثالثمائةأحفظمنالنسائي،
هوأحذقابحلديثوعللهورجالهمنمسلم،ومنأَب داود،ومنأَبعيسى،وهوجاريفمضمار
تصنيفاألئمة ،وأ ّن
ّ
البخاري،وأَبزرعة"( ،)2وبضميمة غيابميزانحقيقييلتزمبهكمسلّمةل

إمام ف
للش 
االختالفيفالتاجمجاربنيأئمةالنقديفعصرالرواية
ً
مليدعلهجماال ّ
كأب ّنالنسائي ٌ
اجلرح والتعديل ال يوصف مثله ابلتعنتوهوالقولالراجحالذيتبنّاهالباحث.وهللاتعاىلأعلم.


()1ابنيونس،اتريخ املصريي واتريخ الغرابء،ط.)24/2(،1
()2الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)83/11(،3
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.29إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين السعدي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةحافظرميابلنّصب"(.)1
وقال يف "الدي"" :غال يف النصب"( .)2وقال":كان انصبيا منحرفًا"( .)3ويف موضع آخر
قال":جرحهاليقبليفأهلالكوفةلشدةاحنرافهونصبه"(.)4

ط،2ص.118
()1ابنحجر،،تقريب التهذيب ،
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 406
()3املرجعالسابق،ص.390
()4املرجعالسابق،ص.446
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
هناكتباينبنيالقولني؛ففي"التقريب"قالعنهثقةحافظمعذكرالنصب،وهيتوافقاملرتبةالثالثة
افوالغلويفالنصبمععدمقبول
منمراتبالتعديللديه.بينمايف"الدي"اكتفىبوصفهابالحنر 
جرحهيفأهلالكوفة.


812

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالالنسائي":ليسبهأبس"(.)1وقال":ثقة"(.)2قالالباحث:وحيملقولهذاكعلىهذا.
وقالاخلالل ":إبراهيمبنيعقوبجليلجدا،كانأمحدبنحنبليكاتبهويكرمهإكر ًاما
شديدا"(. )3
وقالالدارقطين":كانمناحلفاظاملصنفني،واملخرجنيالثقات،لكنكانفيهاحنرافعن
عليبنأَبطالبرضيهللاعنه؛اجتمععلىاببهأصحاباحلديث،فخرجإليهم،وأخرجتجارية
هللا!اليوجدمنيذحبها،وقدذبحعليبن
لهفروجةلتذبح،فلمجتدأحدايذحبها،فقال:سبحان 
أَبطالبيفضحوةنيفاوعشرينألفا"(.)4
كانصلبًا

وذكرهابنحبانيفالثقاتوقال":وكانحريزياملذهب ،ومليكنبداعية إليه ،و
يفالسنةحاف ظًاللحديثإالأنهمنصالبتهرمباكانيتعدىطوره"(.)5
وقال ابن عدي " :وإلمساعيل بن أابن الوراق أحاديث حسان عمن يروي عنه ،وقول
السعديفيهإنهكانمائالعناحلق،يعينماعليهالكوفيونمنتشيع وأماالصدقفهوصدوقيف
قوباجلوزجاين،كانمقيمابدمشقحيدثعلىاملنرب،ويكاتبه
ً
الرواية...السعديهو :إبراهيمبنيع
أمحد بن حنبل فيتقوى بكتابه ويقرؤه على املنرب ،وكان شديد امليل إىل مذهب أهل دمشق يف
التحاملعلىعليرضىهللاعنه"(.)6
ونقلمغلطاييف"اإلكمال"قولاحلاكممن"سؤاالتالسجزي"":ثقةمأمون،إالأنهطويل
اللسان ،وكان يستخف مبسلم بن احلجاج فغمزه مسلم بال حجة"( .)7قال الباحث :حبثت يف

ط.)280/7(،1
()1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()2املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)248/2(،1
()3املرجعالسابق.)248/2(،
()4السلمي،سؤاالت السلمي للدارقطين،د.ط،ص،330ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)281/7(،1
()5ابنحبان،الثقات،ط)82/8(،1

()6ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)504/1(،1
()7مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)326/1(،1
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"سؤاالتالسجزي"عننفسالعبارةفلمأجدهاإاليفترمجةإبراهيمبنعبدهللا السعدي()1كأن
مغلطايرمحههللاوهميفذلكوالكمالهلل.

()1احلاكم،سؤاالت السجزي للحاكم،ط،1ص.82
022

املبحث الرابع :الرتجيح
مماسبقنقلهمنأقوالأئمةالشأنالحظالباحثمايلي:
كلمايفاألمرأنالنصب

افوالالغلوالذيذكرهاحلافظ ابنحجر،ف
• منوثقهمليذكراالحنر 
صبمذهبًاألهلدمشقيفوقت،كماكان


كانمذهبًاألهلدمشق؛قالالذهيب":

قدكانالنّ
الرفضمذهبًالميفوقت،وهويفدولةبينعبيدمثعدم-وهللاحلمد-النصب،وبقىالرفض

اخامال"(،)1وهذايصلحأنيكونتفسريامليالنعناحلقالذيذكرهابنعدي.
ً
خفي ًف
همباذكره احلافظابنحجر ،فهاهوالذهيبيقول

منترجملهمناألئمةقبلابنحجرمليذكر

•
حلابكاءخاشعاثقة"(.)2
ً
كانشيخاصا
ً
يفترمجته":

• وكذلكمنوثقهمنأئمةالشأنمل يذكرواذلككالنسائيوالدارقطين ،فلوكانمنحرفاملا وثقه
السنّة ،وكانكذلك
تلميذه النسائي الذي هوذاته اهتم ابلتشيع ،بل وصفه أنهكانص لبًا يف 
اماشديدافرحمهللاتعاىلاألئمة.
اإلمامأمحديكرمهإكر
ً

• اليوجدماهوصريحيفبغضهلعليرضيهللاعنهمنقصةالدجاجةعلىفرضثبوتصحتها،
قالاملعلّمي":فتلكالكلمةليستابلصرحيةيفالبغضفقديقولامنيرىأنفعلعليعليه
السالم خالف األوىل أو أنه اجتهد فأخطأ ،ويف "هتذيب التهذيب" ج  10ص  391عن
ميمونبنمهرانقال":كنت أفضلعليا علىعثمانفقالعمربنعبدالعزيز :أيهماأحب
إليكرجلأسرعيفاملالأورجلأسرعيفكذا -يعينالدماءقالفرجعتوقلت:الأعود"،
وهذابني يفأنعمربنعبدالعزيزوميمونبنمهرانكاان يراينفعلعلي خالفاألوىلأو
ّ
خطأيفاالجتهاد .واليعدمثلهذانصباإذاليستلزمالبغضبلالينايفاحلب،وقدكرهكثري
منأهلالعلممعاملةأَببكرالصديقملانعيالزكاةمعاملةاملرتدينورأواأنهأخطأ،وهممعذلك
حيبونهويفضلونه"(.)3

()1الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)76/1(،1
()2الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)474/11(،3

()3املعلمي،التنكيل مبا ف أتنيب الكوثري من أابطيل،ط،1ص.295
122

رجح أبن اجلوزجاين ثقة صاحل قدوة حافظ؛ وأن هتمة الغلو
وعلى ذلك فإن الباحث ي ّ

فاليضرهوالينبغيذكره

واالحنراف غّي اثبتة ،وأن النصب كونه هتمة غّي اثبت ،وعلىفرضثبوته
سائدا ألهل
فالنّصبكما تبنيكان 
يف ترمجته احلديثية اليت قد تؤثر يف إصدار األحكام  ،
مذهبًا  ً
الصدق
ع ،فالعربةيفمثلهذااملقام ّ
دمشق،وكماأنهيصلحهناقياس هذهاملسألةعلىروايةاملبتد 
يفالروايةالاالعتقادامللتزمبه.وهللاتعاىلأعلم.
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.30جعفر بن إًيس أبو بشر ابن أيب وحشية
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةمنأثبتالناسيفسعيدبنجبري،وضعفهشعبةيفحبيببنساملويف
جماهد"(.)1
وقال يف "الدي"" :أحد األثباب"( .)2ويف موضع آخر نقل قول شعبة أبنه مل يسمع من
جماهدوالمنحبيببنسامل.وكذاقولالربدجييأبنهمنأثبتالناسيفسعيدبنجبري.

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص. 91
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 425

322

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
ت" بينما يف "التقريب" قال "ثقة" ،ومها مرتبتان متقاربتان وضعهما
قال يف "الدي" "أحد األثبا 
احلافظابنحجريفالرتبةالثالثة،معأ ّنالثبتيفاستعمالاألئمةمعناهثبتيفمجيعمروايتهحف ظًا
قديضعفيفراودونآخر،وقديكونثقةيفكتابه
ّ
كتااببدوناستثناءاليكادخيطئ،بينماالثقة
و ً
ضعيفبعضالشيءيفحفظه.قالحيىيبنمعني":مهاثبتان:ثبتحفظ،وثبتكتاب"(.)1
ويفتطبيقاهتمالعملية:قالحيىيبنمعنييفترمجةسليمانبنحيان":ثقة،وليسبثبت "(.)2
كانثبتًا،ماكانأثبته،اليكادخيطئ"(.)3

وقالاإلمامأمحديفترمجةمحادبنأسامة":
ائدةوإالملا
ّ
فهذاالتطبيقالعملييدلعلىأهنماعباراتنحتملإحدامهاعلىاألخرىمعانز
أئمةالنقدبينهما،ومنهناجاءاختالفالعبارتنييفكالماحلافظابنحجر.
فرق ّ

()1ابنحجر،هتذيب التهذيب،ط.)260/5(،1

()2مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)50/6(،1
ط.)133/3(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

422

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
أبوبشرأحبإيل من
قالاإلمامأمحد":هوجعفربنأَبوحشية()1؛ليسبهأبس"( .)2وقال":
ّ
ملنهال؟قال:نعمشديدا،أبوبشر
ً
املنهالبنعمرو.قلت –أي:عبدهللا -له:أحبإليكمنا
أوثق"(.)3
وقالابنسعد":ثقةكثرياحلديث"(.)4
أبوزرعة":ثقة"(.)5
وقالأبوحامتو 
وقالحيىيبنسعيد":قالشعبة:مليسمعأبوبشرمنحبيببنسامل.وكانشعبةيضعف
حديثأَببشرعنجماهدحديثالطري"(،)6وزاد":مامسعمنهشيئًا"(،)7وقالأيضا":ثقة"(.)8
وقال البخاري" :مل يسمع قتادة من حبيب بن سامل هذا احلديث ،إنا رواهعن خالد بن
عرفطةوأبوبشرمليسمعمنحبيببنساملهذاأيضا"(.)9
وقالالنسائي":ثقة"(،)10وقال":منأثبتالناسيفسعيدبنجبري"(.)11
وقالالكالابذي":مسعسعيدبنجبريوجماهداوعكرمةويوسفبنماهك"(.)12

()1انظر:مسلم،الكىن واألمساء،ط.)138/1(،1

()2أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط.)495/2(،2

ط.)106/72(،1
ط،)473/2(،1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()4ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)253/7(،1

ط.)106/72(،1
ط،)473/2(،1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()5ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

() 6الفسوي،املعرفة والتاريخ،ط،)11/3(،2ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط،)392/2(،1ابنأَبحامت،
اجلرح والتعديل،ط.)157/1(،1

()7ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط،)392/2(،1ابنأَبحامت،املراسيل،ط،1ص.25
ط.)106/72(،1
()8ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()9التمذي،سنن الرتمذي،ط.)54/4(،2

()10املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)7/5(،1
()11النسائ ي،السنن الكربى،ط.)92/4(،2

ط،1ص. 138
()12االكالابذي،اهلداية واإلرشاد ف معرفة أهل الثققة والسداد ،
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وقالالعجلي":ثقة"(.)1
وقالالربدجيي":كانثقة،وهومنأثبتالناسيفسعيدبنجبري"(.)2
وقالالبغوي":جعفربنإايسأب وبشرصاحبشعبةوأَبعوانةوهشيم،وهوجعفربنأَب
وحشيةوهوثقةروىعنهاألعمشوغريهمنالقدماء"(.)3
وذكرهابنحبانيف"الثقات"(.)4

وقال ابن عدي" :هو معروف جبعفر بن أَب وحشية ح ّدث عنه شعبة وهشيم وغريمها
أبحاديثمشاهريوغرائب،وأرجوأنهالأبسبه"(.)5
وذكرهابنشاهنييف"الثقات"(.)6

()1العجلي،اتريخ الثقات،ط،1ص.99

()2مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)201/3(،1
()3البغوي،معجم الصحابة،ط.)520/1(،1
()4ابنحبان،الثقات،ط.)133/6(،1

()5ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)392/2(،1
ط،1ص.54
()6ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،
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املبحث الرابع :الرتجيح
قبلالتجيحفإنالباحثقيداملالحظاتالتالية:
• اتفاقاألئمةعلىتوثيقجعفربنإايساملعروفحبعفربنأَبوحشية.
• أنهمنأثبتالناسيفسعيدبنجبري.
يسمعمنحبيببنساملكماقالشعبةوالبخاري.

• وأنهمل
• وأما نقل قول شعبة أبنهمل يسمع من جماهد فمردود ابحتجاج البخاري بروايته عن جماهد يف
ايدل علىصحةالسماع ،وأ ّن تضعيفشعبةلهكانيف بعضرواايتجعفربن
صحيحه م ّ
إايسعنجماهدمثلحديثالطري(.)1
حثيرجحأبنجعفربنإايسثقة من أثبت الناس ف سعيد بن جبّي،

وعلىذلكفإ ّنالبا

ومل يسمع من حبيب بن سامل.وهللاتعاىلأعلم.

()1أخرجهأمحديفاملسند،)447/41(،رقم(،)24982وابنأَبعاصميفالسنة،ابب،)113/1(،رقم(،)113/1

حه.
واحلاكميفاملستدرك،)86/1(،رقم()89وصح 
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.31محاد بن أسامة أبو أسامة الكوف
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةثبترمبادلسوكانأبخرةحيدثمنكتبغريه"(.)1
ت"(.)2
وقاليف"الدي"":أحداألئمةاألثبا 

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.267
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 399
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
الحظالباحثوجودثالثةمواضعخالف:
املرتبة الثانية ،بينما قوله يف "الدي" "أحد
• األول :قوله يف "التقريب" "ثقة ثبت" جيعله يف 
ت"ففياملرتبةالثالثة.
األثبا 
إذاثبتتقدتؤثرعلىمروايتالراوي،فالتقبل
• وجودزايدة"رمبادلس"يفالتقريب،وهيزايدة
ْ
يحابلسماع.
ّ
إالبضوابطمعينةكالتصر
• ذ ْكراحلافظيف"التقريب"حتديثمحادبنأسامةمنكتبغريه.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قةمأموانكثرياحلديث،يدلّسوتبنيتدليسه.وكانصاحبسنةومجاعة"(.)1
ً
قالابنسعد":وكانث
وقالعبدهللابنعمربنأابن":مسعتأابأسامةيقول:كتبتأبصبعيهاتنيمئةألف
حديث"(.)2
وقال":كان أعلمالناس

كانثبتًا،ماكانأثبته،اليكادخيطئ"( ،)3

وقالاإلمامأمحد":
أبمورالناس"(.)4
وقالابنأَبحامت":سئلأَبعنأَبأسامةوأَبعاصممنأثبتهمايفاحلديث؟فقال:أبو
للحديثكيّسا

ب ضاب طًا 
أسامة أثبت من مائة مثل أَب عاصم،كان أبو أسامة صحيح الكتا 
صدوقًا"(.)5ووثقهابنمعني(.)6
وقالوكيعبناجلراح":هنيتأابأسامةأنيستعريالكتب،وكاندفنكتبه"(.)7
وقالسفيان بنوكيع":جلستأانوالقاسمالعنقزي،وحممدبنعبدهللابننري،وأبوبكر
بنأَبشيبةفنظرانفيماحيدثبهأبوأسامة فعرفناعامته،ومنأينأخذهمنرجلرجل،حديث
هشامبنعروة،وحديثابنأَبخالد،وحديثجمالد،وحديثابنجريحكانيتبعكتبالرواة
فيأخذهافينسخها"(.)8وقال":إينألعجبكيفجازحديثأَبأسامةكانأمرهبينا،وكانم ْن
بننريشيئًامنأمرأَب أسامةيف

أسرقالناسحلديثجي د"(.)9وقال":ذاكرينحممدبنعبدهللا

()1ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)395/6(،1

()2املزي ،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)223/7(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)133/3(،1

()4املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)222/7(،1
()5ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)133/3(،1

()6املرجعالسابق،)133/3(،ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدارمي،د.ط،ص.92
()7مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)133/4(،1
()8املرجعالسابق.)134/4(،
()9مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)134/4(،1
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احلديث،وجعليتعجب،وقال ابن احملسنألَبأسامةيقول:إنهدفنكتبهمثتتبعاألحاديثبعد
منالناس"(.)1
ونقلالذهيبقول ابننري":وهوالذييرويعنعبدالرمحنبنيزيدبنجابر،نرىأبنه
تسمىبه"؛ مثقالمعقبا...":تلقتاألئمةحديثأَبأسامةابلقبول
ليساببنجابر،بلهورجل ّ
حلفظهودينه،وملينصفهابننري"(.)2قالالباحث:والناظريفأقوالاألئمةاملنقولةيراهاتوافقماقاله
الذهيب.
وقالاألزدي":قالاملعيطى(:)3كانكثريالتدليس،مثبعدذلكتركه"(.)4
وقالابنالقانع":كويفصاحلاحلديث"(.)5
وقالالعقيلي":ثقة،وكانيع ّدمنحكماءأصحاباحلديث"(.)6
وذكرهابنحبانيف"الثقات"(،)7وقالعنه":مناألثبات"(.)8
وقالابنعبدالرب":كانثقةحاف ظًاضاب طًامقد ًمايفحفظاحلديثثْبـتًا"(.)9
وقالاحلاكم":ثقةمعتمد"(.)10
()1مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)134/4(،1

()2الذهيب،اتريخ اإلسالمووفيات املشاهّي واألعالم،ط.)61/5(،1
أاباألحوصسالمبنسليم،وهشيما،
ً
()3أبوعبدهللاحممدبنعمراملعيطي،ثقةصاحبحديث.مسعشريكبنعبدهللا،و
وسفيانبنعيينة ،وحممدبنفضيل،وعبدهللابناملبارك،وبقيةب ن الوليد.روىعنه:حممدبناحلسنيالربجالين،وجعفربن
حممدبنشاكرالصائغ،وزكرايأبوحيىيالناقد،وأمحدبنعلياخلراز،وإسحاقبناحلسناحلرَب،وحممدبنيونسالكدميي،

وغريهم.تويفسنة222ه.ابنسعد،الطبقات الكربى،ط،)350/7(،1اخلطيبالبغدادي ،اتريخ بغداد،ط/4(،1
،)34الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،ط.)682/5(،1
()4الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)588/1(،1
()5مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)135/4(،1
ط،1ص.130
()6العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
()7ابنحبان،الثقات،ط.)222/6(،1

()8ابنحبان،مشاهّي علماء األمصار،ط،1ص.273
()9مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)134/4(،1

()10احلاكم،املستدرك على الصحيحي،ط.)366/1(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
قيدالباحثمنأقوالاألئمةواحملققنيمنبعدهماملالحظاتالتالية:
• محادبنأسامةمكثرثبتكتا ًابوحف ظًا.

• اتفاقاألئمةعلىتوثيقه،بلجعلوهيفمصافاألثبات.
• مانقلسفيانبنوكيع()1عنمحادبنأسامةأبنهيسرقاحلديثاليعتدبه،وذلكألن
سفيانبنوكيعمتوكاحلديثكمامرمعنايفالتمجةرقم 12منهذاالبحث .مثإ ّن
قولهاليقاوممانقلعناألئمةمنجعلهيفمصافاألثباتواحلكماءواحلفاظ.
ك ،وهيهتمة
تدليسهمليذكره سوىابنسعديفالطبقات .فالأحد ممنوثقهذكرذل 

•
غريمقطوعةهبا،والسيمامعوجودنقلمنطريقاألزديعناملعيطيأبنّهكانيدلس
بالشك -تربئةصرحيةمنهذهالتهمة ،ولعلذلكماجعل
ّ
مثتركالتدليس،فهذه-
احلافظابنحجريقول":رمبادلس"بصيغةالتمريضأوالتقليل.

وعلىذلكفإ ّنالقولالراجحيفنظرالباحثأ ّنمحادبنأسامةثقة ثبتوهيتوافقاملرتبة

الثانيةعنداحلافظابنحجر،وأماالتدليس فغّي اثبت.وهللاتعاىلأعلم.


()1قالالباحث:نـقلالذهيبقولاألزديالذييف"ميزاناالعتدال"عنسفيانالثوريبينماهوعنسفيانبنوكيعكمامر
ط.)3/3(،1
معنامن"اإلكمال".انظركذلك:ابنحجر،هتذيب التهذيب ،
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.32خالد بن مهران احلذاء أبو املنازل
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةيرسل"(.)1
وقاليف"الدي"":أحداألثبات...وقدأشارمحادبنزيدإىلأنحفظهتغريملاقدممن
الشام،وعابعليهمبعضهمدخولهيفعملالسلطان"(.)2

()1ابنحجر ،تقريب التهذيب،ط،2ص.292
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 400

332

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
له"يرسل"أيأنه

ذكر احلافظابنحجريف"التقريب"اإلرسال بينمايف"الدي"مليذكرذلك  .وقو
كثرياإلرسال.
وكذلكبنيتوثيقهيف"التقريب" وقوله"مناألثبات"يف"الدي"معأ ّهنمايفنفسالرتبة
ةالنّقدبين همااختالفدقيقسبقوأنبينهالباحثيفيفالتمجةرقم
إالأنهعندأئم 
ّ
ابلنسبةللحافظ
(.)30
الً إالأنّهقديؤثريفطريقة
التغري املذكوريف"الدي ،فهذاوإنكاننق 
والفرقالثالثهو ّ
فحصمروايتالراويولوكانثق ةً  .مثّههناتساؤل:إ ّن األئمةعندمايطلقونوصفالثّبتعلى
هأبن حفظه
كتااب ؛فكيفيقالفيم ْن هذاحال 
الراويفهميقصدونأبنهاليكادخيطئحفظًاو ً
تغري؟
اجزئيتانأساسيتان:التحققمناإلرسالوالتغري ،وأخرىفرعيةبنيكونه ثقةً أو
فعندانإ ًذ 
ثبتًا.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالمحادبنزيد":قدمعليناقدمةمنالشامفكأ ّانأنكرانحفظه"(.)1
وقالأمحدبنحنبل":قيلالبنعليةيفهذااحلديثفقال":كانخالديرويه،فلمنكن
خالدااحلذاء""(،)2وقال":ثبت"(،)3وقال":خالداحلذاءأبو
نلتفتإليه،ضعفابنعليةأمره،يعين ً
لدا احلذاء مسع من الكوفيني من رجل أقدم من أَب
ت"( .)4وقال" :ما أرى خا ً
املنازل أحد الثقا 
الضحي،وقدحدثعنالشعيبوماأراهمسعمنه"(.)5وقال":كانعلىصدقاتالبصرة"(.)6
ويفالطبقاتالبنسعدقال":وكانخالدثقة،رجالمهيبا،الجيتئعليهأحد،وكانكث ري
احلديث"(.)7
وقالعبادبنعباد":أرادشعبةأنيضعمنخالداحلذاء ،فأتيتهأانومحادبنزيد ،فقلت:
ك"(.)8
لهمالكأجننت؟!أنتأعلم!قال:وهتددانه،فأمس 
وقالحيىيبنمعني":ثقة"(.)9وقالأنهثقةصاحلصدوق(.)10
وقالأبوحامت":يكتبحديثهوالحيتجبه"(.)11
وقالالنسائي":ثقة"(.)12

ط.)4/2(،1
()1العقيلي ،الضعفاء الكبّي ،
()2املرجعالسابق.)4/2(،
ط.)353/3(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()4أمحدبنحنبل،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ف جرح الرواة وتعديلهم،ط،1ص.328

ط،1ص.94
()5ابنأَبحامت،املراسيل،ط(،1ص،)54ابنالعراقي،حتفة التصحيل ف ذكر رواة املراسيل ،
()6أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية،ط.)472/2(،2
()7ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)259/7(،1
()8الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)191/6(،3

ط.)353/3(،1
()9ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()10ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية ابن حمرز،ط.)98/1(،1
ط.)353/3(،1
()11ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()12املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)180/8(،1
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وقالالعجلي":بصريثقة"(.)1وذكرهابنحبانيف"الثقات"(.)2وكذاابنشاهنييف"اتريخ
أمساءالثقات"(.)3
وقالاحلاكم":خالدبنمهراناحلذاءمنأئمةأهلالبصرةالذيجيمعحديثهم"(.)4


()1العجلي،اتريخ الثقات،ط ،1ص.142
()2ابنحبان،الثقات،ط.)253/6(،1

ط،1ص.76
()3ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،

()4احلاكم،سؤاالت السجزي للحاكم،ط،1ص.249
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املبحث الرابع :الرتجيح
النسائي،وابن

• وثق أئمةالنقدخالداحلذاء ،فمنالذينوثقوه :ا إلمامأمحد ،وابنمعني،و
سعدوالعجلي،واتبعهمعلىذلكابنشاهني،وابنحبان،واحلاكم.
اذكرعنمحادبنزيد
نابنعليةوأَبحامتفليسفيهمستندإالرمبام 

• أماتضعيفخالدم
االتهمةاألوىلفليست
ْ
ت ّ
.فأم
ك عملهلدىالسلطان منمجعالصدقا 
هحلفظه،وكذل 

نكار
إ 
ك،وأ ّنإنْكارابنعليةجاءيفقضيةمعينة.و ّأماالثانيةفليست
تبصيغةالش 
مفسرة،وجاء ْ
ّ
رحا ،وقدقالالذهيبعنخالدبنمهراناحلذاء":ثقةجبلوالعجبمنأَبحامتيقول
ج ً
الأحتجحبديثه"(.)1
ايةعمنمليسمعمنه،ليسكماهوالثابت
مبعىنالرو ّ
• املقصودابإلرسالهناحمتمل؛  ّإماهو
ّ
قولالتابعيقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم.فقدكانخالدا
ً
يفعلم املصطلحعلىأنه 
يروىعمنمليسمعمنهمكالشعيب مثل ماذكرذلكابنأَبحامتيفاملراسيل عناإلمام
ّ
مليسمعكذلكمنأَبالعالية،وأَبعثمانالنهديكماجاءذلكعنأمحد(.)2ومن

أمحد.و
األدلةالتطبيقيةعنمعاىناملرسلماجاءعنهيفترمجةعراكبنمالك":كتبإيلعليبن
أَبطاهر ،انأمحدبنحممدبنهاىنء ،مسعتأابعبدهللاوذكرحديثخالدبنالصلت
عنعراكبن مالكعنعائشةرضيهللاعنهاعنالنيبصلىهللاعليهوسلمقال :حولوا
مقعديإىلالقبلة .فقال :مرسل .فقلت له :عراكبنمالكقال :مسعتعائشةرضيهللا
عنهافأنكره،وقالعراكبنمالكمنأينمسععائشة؟مالهولعائشة"(.)3والشاهدهناقوله:
"مرسل"بسببأ ّنعراكامليسمعمنعائشةرضيهللاعنها.

()1الذهيب،املغين ف الضعفاء،د.ط.)302/1(،

()2ابنحجر،هتذيب التهذيب،ط،)122/3(،1انظر:ابنخزمية،صحيح ابن خزمية،ط.)282/1(،1
()3ابنأَبحامت،املراسيل،ط،1ص.162
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أو هو :مبعىن اإلرسال على االصطالح فقد قال التمذي يف تعليقه على حديث" :ورواه
ْ
مرسال"( ،)1فمقصودههناأناحلديثعنعكرمةهبذهالروايةجاء
خالداحلذاء عنعكرمة ً
مرسالليسمتصالإىلالنيبصلىهللاعليهوسلم.وعليهفاإلرسالاملقصودبهههناهوالنوع
األول عدمالسماعمنبعضالذينذكرهماألئمةكالشعيب ،والذيهويفاملصطلحمبعىن
غرياثبتيفحق خالداحلذاء ألنهال يع ّد من
ّ
اإلرسالاخلفي.و ّأمابنوعهاالصطالحيف
التابعني ،وأن احلافظ ابن حجر يعتمد يفكتبه على ما استقر عليه علم املصطلح .مث إ ّن
اإلمامأمحدذكرإرسالخالدعنالشعيببصيغةالشكال اجلزم؛ حيثقال":وماأراهمسع
منه"كأناملسألةاجتهادية.

وعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنخالدبنمهراناحلذاءثقة وهياملرتبةالثالثةمن مراتب
التعديل عند احلافظ ابن حجر ،وأما التغّي فلم يثبت .وكذلك اإلرسال -املقصود به اخلفي -مل
ك معأ ّن خالدا احلذاء مكثر حافظ،فلواشتهرعنه
اإلمامأمحدعنالشعيببصيغةالش 
يذكرهإال
ّ
ّ
ك لذكرهاألئمة.وهللاتعاىلأعلم.
ذل 

()1التمذي،سنن الرتمذي،ط.)255/5(،2
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.33ذر بن عبد هللا املرهيب الكوف.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةعابدرميابإلرجاء"(.)1
وقاليف"الدي":أحدالثقاتاألثبات"(.)2


()1ابن حجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.313
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 402
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
كالمهمنذلكيف"الدي"وهذافرق واضحبني

قولاحلافظيف"التقريب" "رميابإلرجاء"و ًخ ّ
لو
ايةمىتخالفت
ْ
العبارتني ،بلإ ّن ذكرالبدعةيفالتمجةاحلديثيةقديؤثرعلىالراويمنحيثالرو
مروايتهالضوابط.

042

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
كانمرجئًاهووأبوعمربنذر.وكانفيمن

قالابنسعد":وكانذرمنأبلغالناسيفالقصص،و
خرجمنالقراءمععبدالرمحنبنحممدبناألشعثعلىاحلجاجبنيوسف"(.)1
وقالالبخاري":صدوقيفاحلديث"(.)2
وقالاإلمامأمحد":ماحبديثهأبس"(.)3وزاد":هوأولمنتكلميفاالرجاء"(.)4
ت" :عنأَباملختارالطائي،قال:شكاذرسعيدبنجبريإىلأَبالبختى
وقالمحزةالزاي 
ا،وهللاال


هذاحيدث

الطائيقال:سلمتعليهفلميردعلي،وكلّمهفيه،فقالسعيد:إن
كليومذنبً
مغرية:سلّم ذرعلىإبراهيمالنخعيفلميردعليهألنهكانيرى
ك":عن 
كلمتهأبدا"( .)5وقال شري 
اإلرجاء"(.)6
وقالحيىيبنمعني":ثقة"(.)7
وقالأبوحامت":صدوق"(.)8
وقالأبوداود":كانمْرجئًا"(.)9
كانمرجئًايتكلمونفيه"(.)10

وقالأبوالفتحاألزدي":
وقالابنخراشوالنسائيثقة(.)11

()1ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)293/6(،1
()2البخاري،الضعفاء الصغّي،ط،1ص.60

ط.)453/3(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()4الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)32/2(،1
()5املرجعالسابق.)32/2(،

()6املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)512/8(،1
()7ابنأَبحا مت،اجلرح والتعديل،ط.)453/3( ،1
()8املرجعالسابق.)454/3(،

()9املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)512/8(،1
()10مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)291/4(،1

()11املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)512/8(،1
142

وقالالساجي":صدوقيفاحلديث،كانيرىاإلرجاء"(.)1
ك( )3وقال ":تكلّميفمذهبهونسبإىل
ت( ،)2وابنخلفونكذل 
وذكرهابنحبانيفالثقا 
اإلرجاء"(.)4

()1املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)512/8(،1
()2ابنحبان،الثقات،ط.)294/6(،1

()3مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)291/4(،1
()4املرجعالسابق.)291/4(،
242

املبحث الرابع :الرتجيح
قيدالباحثاملالحظاتالتالية:
• هتمةاإلرجاءاثبتةعلىذربنعبدهللاوهذاابتفاقأئمةالنقد.
• هذهالبدعةملتؤثرعليهيفاالحتجاح مبروايته،أيأنهملينزلعنرتبةالصدق ابملعىن
االصطالحي.
ذا
• منهجرهكالنخعيوسعيدبن جبريفقدهجرهلبدعتهاللضعفهيفاحلديث .فهك 
ك فإ ّن علماءاحلديث
زجرالم ولغريهم  ،ومعذل 
كاندأبالسلفمعأصحابالبدع ً
يفرقونبنياألمرينملصلحةمجعحديثرسولهللاصلىهللاعليهوسلم.

• أكثر األئمة على توثيقه إال ما جاء عن البخاري ،والساجي ،وأَب حامت ،وأمحد أبنه
صدوق،وعبارة"صدوق"قدتكونعب ارةًإلثباتعدالةاللتعينيدرجته.فلكوهناحمتلمة
فإنالباحثيرىعدمحماكمتهاإىلاصطالحاملتأخرين.
يرجحأ ّنذربنعبدهللاثقة متّهمابإلرجاءوهللا
وبناءعلىماتقدمفإ ّنالباحث-يفنظرهّ -
تعاىلأعلم.
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.34سعيد بن أيب سعيد كيسان املقربي.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
أبربع سنني ،وروايته عن عائشة وأم سلمة
قال يف "التقريب"" :ثقة من الثالثة ،تغري قبل موته 
مرسلة"(.)1وقاليف"الدي"":جممععلىثقته"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.379
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 405

442

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
التغري.وهذا
يرى الباحث أ ّن الفارقبنيالعبارتنييفزايدةاإلرسالعنعائشةوأمسلمة  ،ومسألة ّ
مؤثر–وإنكانالراويثقةً-يفقبولبعضمروايته.

542

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنسعد":كانقدكربحىتاختلطقبلموتهأبربعسنني،وماتيفأولخالفةهشامبنعبد
ك"( ،)1وقال":قالالواقدي:كانقدكربحىتاختلطقبلموتهأبربعسنني ،مثماتيفأول
املل 
ك"(.)2
خالفةهشامبنعبداملل 
قالحيىيبنمعني":يقالإ ن سعيدبنأَبسعيداختلطقبلموتهأبربعسنني"( .)3وقال:
"ثبت"(.)4
وقالأمحد":ليسبهأبس"(.)5
وقالأبوحامت":صدوق"( ،)6وقال":مليسمعمنعائشة"(.)7
وقالأبوزرعة":مديينثقة"(.)8
وقالحيىيبنسعيد":مليقفابنعجالنعلىحديثسعيداملقربيعنأبيهعنأَبهريرة
فتكها،فكانيقولسعيداملقربيعنأَبهريرة؛تركأابه"(.)9قالالباحث:الذياختلطعليهههنا
هوابنعجالن ،قالالتمذي يف"العلل"":قالحممدبنعجالن :أحاديثسعيداملقربيبعضها
فاختلطت علي فصريهتاعنسعيدعن
ْ
سعيدعنأَبهريرة ،وبعضهاسعيدعنرجلعنأَبهريرة؛
أَبهريرة،فإناتكلمحيىيبنسعيدعندانيفابنعجالنلذا"(.)10

ط.)281/21(،1
()1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()2املرجعالسابق.)284/21(،

()3ابنأَبخيثمة،اتريخ ابن أيب خيثمة،ط.)226/2(،1

ط.)246/3(،1
()4ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري ،
ط.)57/4(،1
()5ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()6املرجعالسابق.)57/4(،
()7ابنأَبحامت،املراسيل،ط،1ص.75

ط.)57/4(،1
()8ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()9أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا ،ط،)22/2(،2البخاري،التاريخ األوسط،ط.)75/2(،1
()10التمذي،سنن الرتمذي،ط،2ص. 744

642

وقالابناملديين":ثقة"(.)1
وقالالعجلي":اتبعيثقة"(.)2
وقالابنخراش(":)3ثقةأثبتالناسفيهالليثبنسعد"(.)4
وقالابنعدي":وإناذكرتسعيداملقربييفمجلةمنامسهسعيدألنشعبةيقول :حدثنا
سعيدام ْن أهلالصدق ،وقدقبلهالناسوروىعنهاألئمةوالثقاتمن
سعيدبعدماكرب.وأرجوأن ً
الناس،وماتكلمفيهأحدإالخبري"(.)5
وقال يعقوببنشيبة":وكانسعيداملقربيموىللبينليثمنكنانة ،وكانتوفاتهيفأ ول
ك،قدكانتغريوكربواختلطقبلموتهيقالأبربعسننيحىتلقداستشا ر
خالفةهشامبنعبداملل 
حدثناسعيداملقربيبعدما

بعضاحملدثنيعنهماكتبعنهيفكربهمماكتبقبله،فكانشعبةيقول:
كرب"(.)6
وذكرهابنحبانيف"الثقات"وقال":وكانقداختلطقبلأنميوتأبربعسنني"( ،)7ويف
"مشاهريعلماءاألمصار"قال":يفمساعاملتأخرينعنهاألوهامالكثرية"(.)8


ط.)285/21(،1
()1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()2العجلي،اتريخ الثقات،ط،1ص.184
ي،كانحافظاعارفاابحلديثكثريالرحلة.تويف
( )3أبوحممد،عبدالرمحنبنيوسفبنسعيدبنخراش،املروزيمثالبغداد 

ط،)107/36(،1الذهيب،
سنة283ه .اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط،)571/11(،1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
سّي أعالم النبالء،ط.)508/13(،3

ط.)285/21(،1
()4ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()5ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)444/4(،1
ط.)285/21(،1
()6ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()7ابنحبان،الثقات،ط.)285/4(،1

()8ابنحبان،مشاهّي علماء األمصار،ط،1ص.131
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املبحث الرابع :الرتجيح
الاألئمةفإ ّنالباحثقيداملالحظاتالتالية:
ّ
وفْـ ًقاألقْو

• وجوداتفاقاتمعلىتوثيقسعيداملقربي ،وأنهاتبعيجليل.وقدسبقأنبنيالباحث
أن ق ول قدماء األئمة -كاإلمام أمحد وأَب حامت وأَب زرعة وغريهم" -ال أبس به" أو
"صدوق"اليلزممنهأنيكونالراوييفمرتبةأقلمنالتوثيق.
قصةالتغريمدارهاعلىالواقدي،وهومتوكعنداألئمة؛  ولذلكيالحظالناظرأ ّن من

•
ذكرالتغريفقدذكرهبصيغةالتمريض.
مايفاألمرأنشعبةكان

فكل
• وأمانقلقولشعبةللتغريفغرياثبتمنهبشكلصريحّ ،
وإالفشعبةثبتيتكمنكان
كانتمنابباالحتاز،

يقول"حدثنابعدماكرب"فلعلها ْ
ْ
ك،لذافلوظهر اختالطهلتكهوملحي ّدثعنه ،وقدمرمعنامايشبهذلك
حالهمثلذل 
يف ترمجة رقم ( .)26وقد تبع قول شعبة حمققو احلديث من بعد األئمة حيث جعلوه
ضمناملختلطنييفكتبهمكمافعلالعالئيانقالًقول شعبةأبنهساءبعدماكرب(. )1ويف
ك بعضاحملققنيكالذهيبحيثقال":ثقةحجة،شاخ،ووقع
ك مليرتض ذل 
مقابلةذل 
يفالرم ،وملخيتلط"(.)2وقال" :ماأحسبأ ّن أح ًداأخذعنهيفاالختالط،فإنابن
عيينةأاتهفرأىلعابهيسيلفلمحيملعنه"(.)3
• أمامانقلعنإرسالهعنأَبهريرةواالختالفعليهيفذلكيفكتب"العلل"كعللابن
سعيدااملقربيمسعمنأَب
أَبحامتوالدارقطينفقدقالالعالئيحم ّق ًقااملسألة":تقدمأ ّن ً
هريرةومنأبيهعنأَبهريرة،وأنهاختلفعليهيفأحاديث،وقالواأنهاختلطقبلموته،
وأثبتالناسفيهالليثبنسعدمييزماروىعنأَبهريرةمماروىعنأبيهعنه،وتقدم

()1العالئي،املختلطي،ط،1ص.39

()2الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)139/2(،1
()3املرجعالسابق.)140/2(،
842

مرسال عن أَب هريرة فإنه ال يضر ألن أابه الواسطة"( .)1وقال
أن ماكان من حديثه ً
التمذي":سعيداملقربي،قدمسعمنأَبهريرة،وروىعنأبيه،عنأَبهريرة"(.)2
• وأما إرساله عن عائشة وأم سلمة فقد ذكر أبو حامت أنه مل يسمع من عائشة ،ونقل
مغلطايقولاإلشبيلي" :أنهمل يسمعمنأمسلمة،بينهماعبدهللابنرافع"( .)3قال
الباحث:إرسالهظاهرمنصنيعأَبحامتيف"العلل" ،وأصحابالصحيحوغريمهاأبهنم
أخرجوالهعنعائشةوأمسلمةبواسطة(.)4

وعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنسعيدااملقربيثقة مل يتغّي ،وأن روايته عن عائشة وأم
ً

سلمة مرسلة.وهللاتعاىلأعلم.

()1ابنالعراقي،حتفة التحصيل ف ذكر رواة املراسيل،ط،1ص.184
()2التمذي،سنن الرتمذي،ط.)103/2(،2

()3مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)302/5(،1

( ) 4انظر على سبيل املثال :ابن أَب حامت ،علل احلديث ،ط ،)255 /2 ،167 /2( ،1الدارقطين ،العلل الواردة ف
ط،)122/1،30/1(،1مسلم،املسند
األحاديث النبوية،ط،)215/15،143/8(،1ابنخزمية،صحيح ابن خزمية ،

الصحيح بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ط ،)509 /1 ،259 /1( ،1البخاري ،صحيح
البخاري.)53/2،147/1(،
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.35سليمان بن داود بن اجلارود أبو داود الطيالسي.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةحافظغلطيفأحاديث"(.)1
شهورحافظأخطأيفأحاديثه"(.)2
وقاليف"الدي"":ثقةم ْ

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.406
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 457

052

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
مباأنالتمجةمتعلقةحبافظمشهورمنأصحابالسننفسيكونتركيزالباحثليسعلىإثبات
لت ترمجة اإلمام النسائي برقم (،)28
ص ْ
ثقته  ،وقوة حفظه ،ونقل أقوال األئمة يف ذلككما ف ّ
فسينحصرالبحثعلىفحصكالماحلافظابنحجريفنسبةاخلطأإىلأحاديثه؛حيثقاليف
"التقريب"":أحاديث"بينمايف"الدي"":أحاديثه"والشك بوج ودفرقبنيالعبارتني،فاألوىلتدل
؛وهوما  حيصلعادةً يفأحاديثالثقات ،بينماالثانية علىالغالب أواجلميع؛وهذا
علىالبعضية 
مؤشرضعفالتوثيق.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنسعد":كثرياحلديثثقة،ورمباغلط"(.)1
وقالابنمعنييفمعرضختيريهبنيأَبداودوحرميبنعمارةيفشعبة":أب وداودصدوق؛
داودأحبإيل"(.)2
أبو
ّ
وقالوكيع":مابقيأحدأحفظحلديثطويلمنأَبداودالطيالسي"(.)3
وقال أبو حامت ":قال عبد هللا بن عمران األصبهاين :قدم علينا أبو داود فكان ميلي من
حدثتأبصفهانأحداوأربعنيألف
ً
حفظه ،وكانحيفظ ثالثنيألفحديث"( .)4قالأبوداود":
حديثابتداءمنغريأنأسأل"(.)5
وقالبندار":ملنلقأحفظبسرداحلديثمنأَبداودالطيالسي،أولمنصنفاملسندعلى
ترتيبالصحابةابلبصرةأبوداودالطيالسيوابلكوفة"(.)6
وقالأبوحا مت":أبوداودحمدثصدوقكانكثرياخلطأ"(.)7
فه،فأماأبوداودقيل
وقالاإلمامأمحد":اليعدألَبداودخطأ،إنااخلطأإذاقيللهمليعر ّ
لهفعرف،ليسهوخطأ"( .)8قالالباحث:هذه لفتة هامة من اإلمام أمحد ف معىن اخلطأ .فأبو
داودكانيعرفخطأه.
اإيل منأصبهانأنأاب داودأخطأيفتسعمائة،أوقالوا:ألف،
وقالأبومسعود":كتبو ّ
فذكرتذلكألمحدبنحنبل،فقال:حيتملألَبداود"(.)1

()1ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)298/7(،1

ط.)112/4(،1
()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()3املرجعالسابق.)112/4(،
()4املرجعالسابق.)112/4(،
()5ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)275/4(،1

()6اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط.)512/2(،1
()7ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)113/4( ،1

()8اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط.)32/10(،1
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سي"(.)2ومثلذلك
أحداأحفظمنأَبداودالطيال 
وقالعمروبنعليالفالس":مارأيت ً
قالعليبناملديين(.)3
وقال أبو زرعةيف الكالمعلى إحدى رواايتأَب داود" :هذا خطأ؛ إنا هو:هشامعن
أيوبنفسهليسفيهقتادة؛أبوداودخيطئفيه"(.)4
وقالإبراهيمبنسعيداجلوهري":أخطأأبوداودالطيالسييفألفحديث"(.)5
س"(.)6
وقالعبدالرمحنبنمهدي":أبوداودالطيالسيأصدقالنا 
وقالالعجلي":ثقة،وكانكثرياحلفظ،رحلتإليهفأصبتهماتقبلقدوميبيوم"(.)7
وقالابنعدي":وأبوداودالطيالسيلهحديثكثريعنشعبةوعنغريهمنشيوخه،وكان
يفأايمهأحفظمنابلبصرةمقدمعلىأقرانهحلفظهومعرفته....وقدحدثأبصبهانكماحكىعنه
بندارأحداوأربعنيألفحديثابتداءوإناأرادبهمنحفظه.
ً
وله أحاديث منها يرفعها ،وليس بعجب من حيدث أبربعني ألف حديث من حفظه أن
خيطىءيفأحاديثمنهايرفعأحاديثيوقفهاغريه ،ويوصلأحاديثيرسلهاغريه ،وإناأتىذلك
داودعنديوعندغرييإالمتيقظ ثبت"(.)8

منحفظهوماأبو
وقالالنسائي":ثقةمنأصدقالناسلجة"(.)9
ت(. )10
وذكرهابنحبانيفالثقا 
=
()1املرجعالسابق.)32/10(،

ط.)32/10(،1
()2اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
()3املرجعالسابق.)32/10(،
()4ابنأَبحامت،علل احلديث،ط.)483/4(،1

()5ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)275/4(،1
ط.)390/1(،1
()6األصبهاين،اتريخ أصبهان ،
()7العجلي،اتريخ الثقات،ط،1ص.201

()8ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)278/4(،1

()9املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)407/11(،1
()10ابنحبان،الثقات،ط.)275/8(،1
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ثبتًا"(.)1وقال":كانأبوداودحيدثمن
وقالاخلطيبالبغدادي":وكانحاف ظًامكثرا،ثقةً 

حفظه،واحلفظخوان،فكانيغلط،معأنغلطهيسرييفجنبماروىعلىالصحةوالسالمة"
(.)2
كانحفظهكثرياجدا .يقالأنهحدث
ب احلنبلي":حدثمنحفظهفوهم،و
وقالابنرج 
ً
منحفظهأبصبهانأبربعنيألفحديثفأخطأفيهايفمواضع،وليسذلكيعجبمنه"(.)3


ط.)32/10(،1
()1اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
()2املرجعالسابق.)32/10(،
()3ابنرجب،شرح علل الرتمذي،ط.)764/2(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
قيدالباحثهذهاملالحظات:
• أبوداودحم ّدثحافظمكثرج ّداحي ّدثمنحفظه.

املقصودكماقالاإلمام

اوياليعدخطأأماإذامليعرفهفهواخلطأ
ّ
• أ ّناخلطأإذاعرفهالر
أمحد.وأبوداودصحابالتمجةكانإذاعّرفخبطئهعرفه.

فلوغلبعلىأَبداوداخلطألضعفهاألئمة،قال
ّ
• أناخلطأواقعمن الثقةوالضعيف ،
الذهيب":ولوأخطأيفسبعهذالضعفوه"( ،)1وقالابنرجب":يقالأنهحدثمن
حفظه أبصبهان أبربعني ألف حديث فأخطأ فيها يف مواضع ،وليس ذلك يعجب
منه"(.)2بلقالاإلمامأمحدعنه"حيتمل"ملاقيللهأبنهأخطأيفألفحديث.

وعليهفإنالباحثيرجحأبنأابدوادالطيالسيحمدث ثقة حافظوأمااخلطأمعكثرةحفظه
لوكانكثرياخلطأكماقيللع ّد يفمجلةالضعفاءأوعلىاألقلمنالصدوقني
وحتديثهاليضره ،إ ْذ  
عنداجلميعأواألكثر(.)3وهللاتعاىلأعلم.

()1الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)382/9(،3

()2ابنرجب،شرح علل الرتمذي،ط.)764/2(،1
)":قوله":غلطيفأحاديث"لومليذكرهالكانأحسن"...مثّشنع

قالالباحث:أماقولصاحيبالتحرير(ص311
() 3
ّ
علىاحلافظذ ْكرذلكبقولما...":وهذامناملبالغاتوالتهاويلاليتاليعولعليهاواليلتفتإليها"...فليسيفنظرالباحث
تعقباسديدا،إ ْذإ ّناحلافظيفصددالتمجةوهويذكرماتوصلإليهحبثه،فالميكنع ّدهمناملبالغاتوالمنالتهاويل!
ً
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 .36سليمان بن مهران أبو حممد الكوف األعمش
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةحافظعارفابلقراءة،ورعلكنهيدلس"(.)1
وقاليف"الدي"...":ومنصورعندهأتقنمناألعمشمعأناألعمشأيضامناحل ّفاظ؛
فاحلديثكيفماداردارعلى ثقة،واإلسنادكيفماداركانمتصالفمثلهذااليقدحيفصحة
اويهمدلسا"(.)2
ً
احلديثإذامليكنر

()1ابنحج ر ،تقريب التهذيب،ط،2ص.414
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 350
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
الشكأناألعمشمناألعالماملشتهرينابحلفظملخيتلفاألئمةيفتوثيقه.ولكنمايهمناهنايف
هذا البحث هو دراسة الفرق يف أقوال احلافظ ابن حجر؛ ففي ترمجة األعمش ذكر التدليس يف
"التقريب"،ومليذكرهيف"الدي"،بلوثّقهونفىعنهالتدليسبقوله"واإلسنادكيفماداركانمتصال
فمثلهذااليقدحيفصحة احلديثإذامليكنراويهمدلسا"،فهذاظاهربوجوداختالف سيبني
الباحثنتائجهيفاملبحثنيالالحقني.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
ذكرهابنأَبحامتيف"املراسيل"ونفىأمحدوأبوحامتمساعهمنمشربنعطية،وأنس،ومصعببن
سعد،ومطرفبنعبدهللابنالشخري ،وحممدبنسريين،وساملبنعبدهللابنعمر،وعكرمة،

ث(.)1وزاد:مليسمعمنابنأَبأوىف(.)2
والربيعبنخثيم،ومهامبناحلار 
يدبنوهبكثريا،وعنأَبالضحىوإبراهيمبنيزيد،وأَب
وقالالكرابيسي":دلسعنز
ً
صاحل،وجماهد،وشقيق،وهؤالءكلهمقددلسعنهموكذلكعناملنهالوغريه"(.)3
وقاليعقوببنسفيان":حديثسفيانوأَبإسحاقواألعمشمامليعلمأنهمدلّسيقوم
أبوإسحاقرجلمنالتابعنيوهوممنيعتمدعليهالناسيفاحلديثهو

مقاماحلجة"( .)4وقال":و
واألعمشإالأهنماوسفيانيدلسون،والتدليسمنقدمي"(.)5
ب .
يقول:وهللاالأتتونأحداإالمحلتموهعلىالكذ 
ً
وقالأمحدبنيونس":مسعتاألعمش
ماأعلممنالناسأحداهوشرمنهمقالأبوبكر:فأنكرتهذه؛ ألهنماليشبعونقال:
ً
وهللا! 
وذكرأبوبكرحينئذالتدليس"(.)6
وقالابنسعد":وكاناألعمشصاحبقرآنوفرائضوعلمابحلديث"(.)7
وقال ابن معني" :كان األعمش جليال جدا"( .)8وقال" :ثقة"( .)9وقال" :كل ماروى
األعمشعنأنسفهومرسل"(.)10
()1ابنأَبحامت،املراسيل،ط،1ص.84-83

ط.)146/4(،1
()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()3مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)92/6(،1
ط.)637/2(،2
()4الفسوي،املعرفة والتاريخ ،
()5املرجعالسابق.)633/2(،

()6ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)342/6(،1
()7املرجعالسابق.)342/6(،

ط،1ص.203
()8أبوداود،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود السجستاين ،
()9ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)342/6(،1

()10املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)83/12(،1
852

وقالشعبة":كفيتكمتدليسثالثة:األعمش،وأَبإسحاق،وقتادة"(.)1
عمنجماهد،
وقالأبوحامت":األعمشثقةحيتجحبديثه"(.)2وقال":إناألعمشقليلالسما 
وعامةمايرويعنجماهدمدلس"(.)3
وقال":مليسندعنأيوبشيئًا"(.)5

وقالأبوزرعة":سليماناألعمشإمام"(.)4
األعمشكانكثريالوهميفأحاديثهؤالءالضعفاء"(.)6

وقالابناملديين":
وقالأمحدبنحنبل":منصورأثبتأهلالكوفة،ففىحديثاألعمشاضطرابكثري"(.)7
وقالأبوداود":مسعتأمحدسئلعنالرجليعرفابلتدليسحيتجفيمامليقلفيهمسعت:قال:ال
أيأنكحتتجبه"(.)8
أدريفقلت:األعمشمىتتصادلهاأللفاظ؟قاليضيقهذاْ .
أيتابلكوفةأحداأقرألكتابهللامناألعمش،والأجودحديثا،وال
ً
وقالهشيم":مار
أفهم،والأسرعإجابةملايسألعنه"(.)9
وقالابناملبارك":إناأفسدحديثأهلالكوفةأبوإسحاق،واألعمش"(.)10
ك أهل الكوفة أبو إسحاق
وقال جرير بن عبد احلميد(" :)11مسعت مغرية يقول :أهل 
وأعيمشكمهذا،كأنهعىنالروايةعمنجاء،وإالفاألعمشعدلصادقثبت،صاحبسنة وقرآن،

()1البيهقي،معرفة السنن واآلاثر،ط.)151/1(،1

ط.)147/4(،1
()2ابنأَبحامت ،اجلرح والتعديل ،
()3ابنأَبحامت،علل احلديث،ط.)471/5(،1

ط.)147/4(،1
()4ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()5مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)92/6(،1

()6الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)224/2(،1
()7املرجعالسابق.)224/2(،
()8أمحدبنأمحد،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ف جرح الرواة وتعديلهم،ط،1ص.199
ط.)5/10(،1
()9اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،

()10االذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)224/2(،1
( ) 11أبوعبدهللاجريربنعبداحلميدالضيبالرازيالقاضي؛ثقةكثريالعلم.روىعنجريربنيزيدبنجريرالبجلي،ومحزة
الزايت،والثوري،واألعمشوغريهم.وممنروىعنهأمحدبنحنبل،وإسحاقبنراهويه،وزهريب نحرب.تويفسنة188ه.ابن
952

وحيسنالظنمبنحيدثه،ويرويعنه،والميكنناأننقطععليهأبنهعلمضعفذلكالذييدلسه،
فإنهذاحرام"(.)1
ثقةثبتًايفاحلديث،وكانكثرياحلديث
وقالالعجلي":ثقةكويف"(.)2وقال":كاناألعمش 
وكانعاملاابلقرآنرأسافيه"(.)3
وقالأبوداودالسجستاين":مليسمعاألعمشمنواحدمنأصحابرسولهللاصلىهللا
عليهوسلم"(.)4وقال":مليسمعاألعمشمنانفع"(.)5
وقالالنسائي":ثقةثبت"(.)6
ساأخرجناهيفهذهالطبقة–أيالثالثة -ألنله
وقالابنحبانيف"الثقات"":وكانمدلّ ً
لقياوحف ظًا ،وإنمليصحلهمساعاملسندعنأنس"(.)7


=
سعد ،الطبقات الكربى ،ط ،)381 /7( ،1خليفة ،طبقات خليفة،ط ،1ص ،289ابن أَب حامت ،اجلرح والتعديل/2( ،

،)505اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط،)568/2(،1اخلطيب البغدادي،اتريخ بغداد،ط،)184/8(،1
املزي،هتذيب الكمال ف أمساء الرجال،ط،)540/4(،1الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم ،ط/4(،1
.)820
()1الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)224/2(،1
ط،1ص.432
()2العجلي،اتريخ الثقات ،
املرجعالسابق،ص.434
( )3

ط،1ص.103
()4أبوداود،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود السجستاين ،
()5املرجعالسابق،ص.111
()6املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)83/12(،1
()7ابنحبان،الثقات،ط.)302/4(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
مماسبقنقلهمنأقوالاألئمةخلصالباحثمايلي:
ت.
• اتفاقأهلالشأنعلىأ ّناألعمشإمامحافظثقةجليلالقدرعاملابلقراءا 

حممول على
ابلتّدليس .فك ّل من جرحه بفساد حديثه مثل ابن املبارك  
• األعمش متّـهم  
تدليسه.
• ذكراألئمةعدممساعاألعمشمنبعضالتابعنيومجيعالصحابة؛ أي أنرواايتهعنهم
ألسباب

معبقاءالصدقواألمانة-
اإلرسالقديقعكثريامنالثقات–
مرسلة.ومثلهذا
ّ
ً
كثريةوالسيمامنعرفابلكثرة،واحلفظ،والتحديثمثلاألعمش.
• من ذكره ابلتدليس ذكر معهكذلك حجم تدليسه ،فمن أقوال األئمة أن جلّها قليلة
ابملقارنةمعمروايتهالصحيحة .مثالذلك:ماذكرمنتدليسهعنجماهدحيثكان
قليلالتحديثعنهكماقالأبوحا مت.
سماعكماقاليعقوببنسفيان،واإلمامأمحديف
• مروايتاألعمشحتملأصال ةًعلىال 
"سؤاالت أَب داود" حيث ضيّق عدم االحتجاج به لثقته وأمانته إال ما ظهر منه أنه
تدليس.
كفإنالباحثيفنظرهيرجحأبناألعمشإمام حافظ ثقة مكثر أحاديثه حممولة
وعلىذل 
على االتصال أصالة إال ما ذكر من تدليسه وهو منحصر معروف وقليل.وهللاتعاىلأعلم.
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.37سالم بن مسكي بن ربيعة األزدي البصري أبو روح
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةرميابلقدر"(.)1
وقاليف"الدي"":أحداألثبات"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.426
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 408
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
سبقبيانموضعالنزاعيفالتمجةرقم(.)33

362

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
ناشيخامثلهذايعين:سالمبنمسكني"(. )1
ً
قالالثوري":ملأرهه
ووثقهابنسعد(.)2
وقالابنمعني":ثقة"(.)3
وقالابناملديين":ثقةمنأهلاألمانة"(.)4
ووثقهاإلمامأمح د( .)5وقال":ثقةكثرياحلديث"( ،)6وكذاابنخلفون()7انقالتوثيقابننرية
وأمحدبنصاحل(.)8
وقالأبوحامت":صاحلاحلديث"(.)9
وذكرهاجلوزجاينفيمنتكلميفالقدروعرفوابصدقألسنتهموأمانتهم(.)10
وقالأبوداودالسجستاين":كانيذهبإىلالقدر"(.)11
وقالالنسائي":ليسبهأبس"(.)12
وقالابنعدييفخترجيهحلديث":يفإسنادهسالمبنمسكني،ألنسالمالأبسبه"(.)1

ط.)70/1(،1
()1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()2ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)283/7(،1

()3ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدارمي،د.ط،ص،116ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)258/4(،1
()4ابناملديين،سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين،ط،1ص.71

() 5أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط،)235/1(،2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط/4(،1
.)258
()6الذهيب،الكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة ،ط،1ص.474
()7مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)181/6(،1
()8ابنحجر،هتذيب التهذيب،ط.)287/4(،1

ط.)258/4(،1
()9ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()10اجلوزجاين،الشجرة ف أحوال الرجال،ط،1ص.310

ط،1ص.310
()11أبوداود،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود السجستاين ،
()12املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)297/12(،1
462

وذكرهابنشاهنييف"الثقات"(.)2وابنحبانيف"الثقات"(،)3وقالعنه":مناملتقننيوأهل
الفضليفالدين"(.)4

=
()1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)487/4(،1
ط،1ص.101
()2ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،
()3ابنحبان،الثقات،ط.)416/6(،1

()4ابنحبان،مشاهّي علماء األمصار،ط،1ص.247
562

املبحث الرابع :الرتجيح
ممامتنقلهمنأقوالأئمةالنقديفسالمبنمسكنيخلصالباحثاملالحظاتالتالية:
سكني.
• االتفاقعلىتوثيقسالمبنم 
الينفي

• ّأماقولأَبحامت"صاحلاحلديث"؛فهذاكماأنهقدحيملعلىاالعتبارإالأنه
كذلكالتوثيق،فمحتملمقصودأَبحامتأنهالحيتجبتفردهمعبقاءثقته.
دأحياان يتجههذاالوصفيفحقالثقات
ً
• وأماقولالنسائي"الأبسبه" فإ ّن أئمةالنق
أوالقريبنيمنالثقات،والجيري علىاصطالحاملتأخرينأينجعلوالفظة"الأبسبه"
يفمرتبةالصدوق(.)1
• مليصفهابلقدرإالأبوداودالسجستاينبينما سائراألئمةوصفوهابلصالحوالفضليف
داينته.ومليرذلكفيمنترجملهمناملتأخرينسوىاحلافظني الذهيبوابنحجر؛بل
يض":لكنهرميابلقدرفيما قيل"( ،)2فكأناجلميعذكرمسألة

قالالذهيببصيغةالتمر
القدرن ْقالعنأَبداود.ولبيانصدقسالمبنمسكني،بلعدمصحةهذهالتهمةيف
أثرامنطريقسالمبنمسكنييفذمالقدرية؛
ج 
دخر 
ح ّقهفق ّ
الروي يف"ذمالكالم"  ً
قال":أخربينحيىيبنعمارأخربانأَبحدثناأمحدبنإسحاقبنأيوبحدثناعمربن
حفصحدثناعاصمبنعليحدثناسالم بن مسكيعنعمرانبنعبدهللابنطلحة
عنالقاسمبنحممد"أنه مر بقوم يذكرون القدر فقال تكلموا فيما مسعتم هللا ذكر ف
كتابه وكفوا عما كف هللا عنه""(.)3قالالباحث:فلوكانسالمبنمسكنييرىذلك
أوداعيةإىلذلكملانقلعنهمثلهذااخلرب.
ني:إنّكتقول:فالنليسبهأبس،وفالنضعيف.قال:إذاقلتلك:ليسبهأبس،
قلتالبنمع 
() 1قالابنأَبخيثمة ":

ط .)93/1( ،1و قالأبو
فهوثقة.وإذاقلت:هوضعيف،فليسهوبثقة،واليكتبحديثه"،ابنحج ر،لسان امليزان  ،

قلت:وملالتقولثقة،والنعلمإالخرياً؟
زرعة ":قلتلعبدالرمحنبنإبراهيم:ماتقوليفعليبنحوشب؟قال:الأبسبه .

ط.)277/7(،1
قلتلكأنهثقة"،ابنحجر،هتذيب التهذيب ،
قال:ق ْد 
()2الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)181/2(،1
ط.)9/5(،1
()3الروي،ذم الكالم وأهله ،

662

وعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنهتمة القدر غّي اثبتة يفحقسالمبنمسكني .وعلى
فرضثبوهتافإهناالتؤثريفصدقه ،وداينتهمباثبتعنهمنصدق وصالحوفضلوكثرةحديث؛
الّمبناملسكنيثقة فاضل وهيتوافقاملرتبةالثالثةعنداحلافظابنحجر وهللاتعاىل
وعليهفإن س 
أعلم.
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.38سيف بن سليمان أو ابن أيب سليمان املخزومي.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةثبترميابلقدر"(.)1
ت"(.)2
وقاليف"الدي"":أحداألثبا 

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،1ص.428
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 408

862

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
وموضعاخلالفبنيالعبارتنييفشيئني :
• األول :قوله "ثقة ثبت" يف "التقريب" جيعله يف املرتبة الثانية لتكرار التوثيق ،بينما يف
"الدي"يفاملرتبةالثالثة.


• الثانية:الرميابلقدرغريمذكوريف"الدي".
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنسعد":سيفبنسليمانوبعضهميقول:ابنأَبسليمانموىلبينخمزوم ،وتويفمبكةبعد
ستةومخسنيومائة،وكانثقةكثرياحلديث"(.)1
قالاإلمامأمحد":ثقة"(.)2وقال":سيفبنسليماناختلفواقالبعضهمابنأَبسليمان،
هوثقةمنأهلمكة"(.)3
واهتمهابنمعنيابلقدر( ،)4وقال يفحتديدشخصيته":سيفبنسليماناملكىهوسيف
بنأىبسليمانهوواحد"(.)5
ونقل العقيلي قول إبراهيم بن سليمان":سيف بن سليمانكذاب ،شهد عندي شاهدان
ب"( ،)6ونقلكذلكقول اإلمام أمحد:
على حيىي بن معني ،وابن نري ،أن سيف بن سليمانكذا 
"سيفبنسليمان،وزكرايبنإسحاق،وإبراهيمبنانفع،وأصحابابنأَبجنيحقدرية عامتهم،
لكنليسهمأصحابكالم،إالأنيكونشيئًا ال أدري؛ حدثناعبدهللاقال:مسعتأَبيقول:

و
سيفوشبلوزكراي،ماأقرهبم"(.)7
وقالأبوزرعةالدمشقي":ثبت"(.)8
وقالأبوحامت":ويقالابنأَبسليمان"(.)9وقال":الأبسبه"(.)10

()1ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)493/5(،1

()2أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط.)500/2(،2

()3أمحدبنحنبل،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ف جرح الرواة وتعديلهم،ط،1ص.234
()4ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري،ط.)100/3(،1
ط.)109/3(،1
()5ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري ،
ط.)173/2(،1
()6العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
()7املرجعالسابق.)173/2(،

()8املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)321/12(،1
ط.)274/4(،1
()9ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()10املرجعالسابق.)274/4(،

072

ونقلالبخاريقولحيىيبنسعيدالقطان":كانسيفبنسليمانحياسنةمخسني،وكان
عندان ثقةممنيصدقوحيفظ"( ،)1وقولوكيع":سيفأبوسليما ن" ،وابناملبارك":سيفبنأَب
سليمان"(.)2
ق،وحيفظ"(.)3
كانعندانثبتًاممنيصد 

انأيضا":
وقالحيىيالقط
ً
مث قال العقيلي" :وإبراهيم بن سليمان الذي حدثناعنه أمحد بن ذكريكانمن أصحاب
احلديثمصري،فإنكانصحعندههذهالروايةعنحيىيوابننري،فاجلرحأوىل"(.)4
وقال أبو عبيد اآلجري" :سألت أاب داود عنه ،فقال :ثقة .قلت :يرمى ابلقدر .قال:
أعلمه"(.)5قالالباحث:وهذهإحدىتطبيقاتالتعاملمعالبدعةيفالرواية.
وقالالنسائي":ثقةثبت"(.)6
ت(،)8واهتمهالفسوييف"املعرفة"ابلقدر(.)9
ووثقهالعجلي( ،)7وذكرهابنشاهنييفالثقا 
وقال الساجي " :سيف بن سليمان فكل قد أمجع على أنه صدوق ثقة ،غري أنه اهتم
ابلقدر"(.)10
وقالالبزار":ثقة"(.)11

( ) 1البخاري ،التاريخ األوسط ،ط ،)113 /2( ،1التاريخ الكبّي  ،د.ط ،)171 /4( ،ابن عدي ،الكامل ف ضعفاء

الرجال،ط.)510/4(،1

()2البخاري،التاريخ الكبرب،د.ط.)171/4(،

ط،)274/4(،1ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات،ط،1ص.104
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
ط.)173/2(،1
()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()5املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)321/12(،1
()6املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)322/12(،1
ط ،1ص.213
()7العجلي،اتريخ الثقات ،

ط،1ص.104
()8ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،
ط.)207/2(،2
()9الفسوي،املعرفة والتاريخ ،

()10مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)192/6(،1
()11املرجعالسابق.)192/6(،
172

وقالالدارقطين":مكيثقة"(.)1
وقالابنعدي":وحديثهليسابملنكروأرجوأنهالأبسبه "(.)2
وذكرهابنحبانيف"الثقات"(،)3وقال":منمتقينأهلمكة"(.)4


()1الدارقطين،سؤاالت أيب بكر الربقاين للدارقطين رواية الكرجي،ط،1ص.34
()2ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)511/4(،1
()3ابنحبان،الثقات،ط.)425/6(،1

()4ابنحبان،مشاهّي علماء األمصار،ط،1ص.232
272

املبحث الرابع :الرتجيح
قيدالباحثاملالحظاتالتالية:
• وجوداختالفصريحيفاسمالراويسيفبنسليمانأوابنأَبسليمان.
• شبه اتفاق على ثوثيقه ،فقد وثقه أمحد ،وأبو زرعة ،وحيىي القطان ،والنسائي ،والدارقطين
وغريهم.
• أماقولأَبحامت"الأبسبه"فقدمرمعناتفسريهيفالتمجةالسابقة،وأ ّناصطالحاتأئمة
النقداملتقدمنيالحتاكمإىلاصطالحاتاملتأخرين،فــ"الأبسبه"عندهمقدتعينالتوثيق(.)1
مليضعفهصراحة،ونقلتكذيبحيىيبنمعنيلسيفبنسليمانإالالعقيلي ،وم ْنقصةال
ّ
•
يعرفصحتها،بلهونفسهش ّككفيهاحيث قال":فإن كان صح عندههذهالروايةع ن

ك ،وال سيما أن غريه من
ابلش 
النّاس ال تنتهك ّ
لكن ذمم 
حيىي وابن نري فاجلرح أوىل" .
و ّ
سائي"ثقةثبت"كماتقدمالنقلعنهيفاملبحث
األئمةوثّقهتوثي ًقاعاليًا ،فقدقالعنهالن 
السابق.

ضرهذلك
إالأنهليسمنأهلالكالمفيه،والي 

• هتمةالقدراثبتةكماقالاإلمامأمحدوغريه
صدقروايته.
• وصفهبعضاألئمةابلثبتوالثقةوكثرةاحلديثكيحيالقطان،وابنسعد،والنسائي.

وعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنسيفبنسليمانثقة ثبت ،و ّأمارميهابلقدر فهو اثبت

ولكنال يؤثر على درجته.وهللاأعلم.

ني:إنّكتقول:فالنليسبهأبس،وفالنضعيف.قال:إذاقلتلك:ليسبهأبس،
قلتالبنمع 
() 1قالابنأَبخيثمة ":

ط.)93/1( ،1و قالأبو
فهوثقة.وإذاقلت:هوضعيف،فليسهو بثقة،واليكتبحديثه"،ابنحج ر،لسان امليزان  ،

الأبسبه.قلت:وملالتقولثقة،والنعلمإالخرياً؟

زرعة ":قلتلعبدالرمحنبنإبراهيم :ماتقوليفعليبنحوشب؟قال:

ط.)277/7(،1
قلتلكأنهثقة"،ابنحجر،هتذيب التهذيب ،
قال:ق ْد 
372

الفصل الرابع :من كان االختالف فيهم غّي مؤثر ف احلكم اإلمجايل
▪ املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
▪ املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف.
▪ املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي.
▪ املبحث الرابع :الرتجيح.
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.39أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسي.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةحافظ"(.)1
وقاليف"الدي"":حافظجليل"(.)2

()1ابنحج ر ،تقريب التهذيب،ط،2ص.89

()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 222
572

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيفالتقريب"ثقةحافظ"جيعلهيفاملرتبةالثانيةوهيمنأعلىاملراتببعدالصحابة ،بينماقوله
يف"الدي""حافظجليل"حمتملة حبسبسياقها.فليسابلضرورةأنيكوناحلافظثقة ،وقدبني
الباحثشيئًامنذلكيفهذاالبحثمنصنيعاحلافظابنحجرذاته(،)1وكذاالشأنابلنسبةلقوله

"جليل"فهيصفةقاصرةعلىنفسالراويالتتعدىإىلمروايته.

()1انظر:ص.21
672

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالأبوحامت":كانيكاتبين،وملأكتبعنه"(.)1
اساينأفقهبدانمنه"(.)2
ً
وقالأمحد":ماقدمعليخر
وقال أمحد بن حممد بن سعيد بنعطاء" :أمحد بن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي،
يةهراةفأقامهباملياحيدث،وكانأحدحفاظاحلديث،
يقال:إنأصلهمنسرخس،أقدمهالطاهر 
املتقنالثقة،العاملابحلديثوابلرواة"(.)3
جليال"(. )4
وقالحيىيبنزكراياحلافظالنيسابوري":كانثق ةً ً
وقالأبوحممدبناألخضر(":)5هوأحداملذكورينابلثقةومعرفةاحلديثواحلفظله،ومن
رحلوجديفالطلبوأكثر"(.)6
ظ"(.)7
ثبتًاصاحبحديثحيف 
وقالابنحبان":وكانثقةً 
اجاالشاعر،وذكرت
ّ
وقالابنعدي":مسعتحممدبناحلسنيبنمكرميقول:مسعت ّ
حج
لهأابزرعة،وأابحامت،وابنوارة،وأابجعفرالدارمي،فقال:ماابملشرققومأنبلمنهم"(.)8
وقال اخلطيب البغدادي" :وكان ثقة ث بتًا ،روى عنه :عمرو بن علي الفالس ،وأبو موسى
حممدبناملثىن،والبخاري،ومسلميفصحيحهما"(.)9
ط.)53/2(،1
()1ابنأَبحامت ،اجلرح والتعديل ،

ط.)272/5(،1
()2اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
()3املرجعالسابق.)272/5(،
()4املرجعالسابق.)272/5(،
() 5أبوحممدعبدالعزيزبنحممودبناملباركبناألخض ر،احلافظاحملدثالثقة.منتصانيفه:تنبيهاللبيبوتلقيحفهماملريب
ب،وتلخيصوصفاألمساءيفاختصارالرسموالتتيب،واملقصداألرشديفذكرمنروىعنأمحد.تويف
يفحتقيقأوهاماخلطي 
سنة611ه.الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط،)32/22(،3كحالة،معجم املؤلفي،د.ط.)262/5(،
()6مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)46/1(،1
()7ابنحبان،الثقات،ط.)33/8(،1

ط.)272/5(،1
()8اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
()9املرجعالسابق.)272/5(،
772

وقالأمحدبنسعيدالدارمي":قلت ألمحدبنحنبل :أقوللكقويل وإن أنكرتمنهشيئًا
فقلإينأنكرهقلت له :حنننقولالقرآنكالماَّلل منأولهإىلآخره ،ليسمنهشيءخملوق ،ومن
زعمأنشيئًامنهخملوقف هوكافر،فماأنكرمنهشيئًاورضيه"(.)1قالالباحث:وهذامنأدلةفقهه،
فقدذكرهابنمفلحضمنأصحاباإلمامأمحدبنحنبل(.)2


()1أبويعلي،طبقات احلنابلة،د.ط.)46/1(،

ط.)108/1(،1
()2انظر:ابنمفلح،املقصد األرشد ف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ،
872

املبحث الرابع :الرتجيح
الاألئمةقيّدالباحثمايلي:

منأقو

• أنأمحدبنسعيدالدارميجممععلىجاللةقدرهوثقته.
• أنهمناحلفاظالفقهاءالنبالءمنأصحاباإلمامأمحد .
• روىعنهالكثريمناألئمةاحلفاظكالبخاريومسلموغريمها.
وعلىذلكفإنالباحثيرجحأنأمحدبنسعيدالدارميثقة ثبت حافظ جليلوهيأعلى

مراتبالتعديلعنداحلافظابنحجربعدالصحابة.وهللاتعاىلأعلم.
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.40إبراهيم بن إمساعيل أو إمساعيل بن إبراهيم السلمي ،الشيباين احلجازي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":جمهولاحلال"(.)1
وقاليف"الدي"":اليعرف"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.105
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص.19

082

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيفالتقريب"جمهولاحلال" توافقاملرتبةالتاسعةحيثعرفهابشرطني:أبنيك ونالراويمليرو
"وهيحمتملة،ف ّإماأنيقصدجمهولالعني
عنهغريواحد،ومليوثق.بينمايف"الدي"قال"اليعرف 
كل ذلكمعالقولأنإبراهيمبنإمساعيلهوذاتهإمساعيلبنإبراهيموإالفإناملسألة
أواحلالّ .
األولجمهوال والثاينمعروفًا ،بلبعضهموثّقهكماأييتالتفصيل
ً
نفرقجعل 
خالفية بنياألئمة ،فم ّ
يفاملبحثالتايل.

182

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالعنهأبوحامت:جمهول،روىعنهاحلجاجبنعبيد(.)1
وفرقأبوحامت بينهوبني"إمساعيلبنإبراهيم؛قال":إمساعيلبنإبراهيمالشيباينروىعن
ّ
ابنعباسوامرأةرافع،وروىعنهعمروبندينار"(.)2وقالأبوزرعة":مكيثقة"(.)3
عجلي":إبراهيمبنإمساعيل،حجازي،الأبسبه"(.)4

وقالال
شة ،يرويعنهاحلجاج
شيخ يرويعنأَبهريرةوعائ 
وذكرهابنحبانيف"الثقات" وقال " :
بنعبيد"( ،)5بينماقاليفترمجةإمساعيلبنإبراهيم":إمساعيلبنإبراهيمالسلمي ،ويقالالشيباين
حجازييرويعنابنعباسروىعنهعمروبندينارويعقوببنخالد"(.)6
خيارا"( )7هذا يف ترمجة إمساعيل بن إبراهيمكما ذكر
وقال ّ
حممد بن إسحاق" :كان  ً
البخاري( .)8وقال البخاري" :وقال لنا إسحاق عن جرير عن ليث عن حجاج عن إمساعيل بن
إبراهيم -أوإبراهيمابنإمساعيل -السلميعنعائشة،)9( "...مثقال...":وقالعبدالوارثعن
ليثعنإمسعيلبنإبراهيم،وقالعبيدهللاأخربانشيبانعنليثعنحجاجبنأَب عبدهللاعن
إبراهيمبنإمساعيلالسلمي.)10("...
احدا  .ومشىعلىذلك
قالالباحث:فيهداللة علىأنالبخاريمليفرقبينهماوجعلهماو ً
املزييف"التهذيب" قال...":روىعنهحجاجبنعبيد،وعباسبنعبدهللابنسعيدبنعباس،
ط.)83/2(،1
()1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()2مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)183/1(،1
()3املرجعالسابق.)183/1(،
ط ،1ص.51
()4العجلي،اتريخ الثقات ،
()5ابنحبان،الثقات،ط.)12/4(،1

()6املرجعالسابق،)16/4(،بواسطة:مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)183/1(،1
()7املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)50/2(،1
()8البخاري،التاريخ الكبّي،د.ط.)340/1(،
()9املرجعالسابق.)340/1(،
()10املرجعالسابق.)340/1(،
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()1
منفرقبينهما:
وعمروبندينار،ويعقوببنخالدبناملسيب" .وقالمغلطايبعدمانقلأقوال ّ
أن
رجحكذلك 
قبينهما،ومجْ ع املزيبينهماحيتاجإىلدليلواضح"( .)2وقد ّ

" هكذاكماترىفـّر
()3
لكن مل يتضح ذلكللباحث
البخاري  ّفرق بينهما ،قال" :فهذاكما ترى يستلوحمنه التفرقة"  و ْ
ابملقارنةمعمانقلهساب ًقامنقولاإلمامالبخاري.

()1املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)50/2(،1
()2مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)183/1(،1
()3املرجعالسابق.)183/1(،

382

املبحث الرابع :الرتجيح
ممامتنقلهالحظالباحثمايلي:
• وجودخالفيفمتييزشخصيةإبراهيمبنإمساعيل ظهرأثرهعلىاحلكمعليه ،فالبخاري
ت" ،وتبعه على ذلك بعض العلماءكاملزي
احدا ،وكذا العجلي فوضعه يف "الثقا 
جعله و ً
واحلافظ ابن حجر وغريهم ،بينما ّفرق بينهما أبو حامت وأبوزرعةوابن حبان ورجحذلك
العالمةمغلطاي.
• ونتجعنذلكاختالفيفالتعديلوالتجريحبناءعلىاالختالفيفتعينيهذهالشخصية،
فمنجعله إمساعيلبنإبراهيمفقدعرفهوعدله ،ومنجعلهاآلخرإبراهيمبنإمساعيلفقد
نمثّفمنمجعبينهمافقدحكمعليهمبايوافقالراجحعندهمناالسم،لذلكجند
جهله،وم 
وثق،وآخرجمهل .فالذهيبمثاليف"امليزان" -بعدأن

االختالفبنياألئمةواحملققنيبنيم
ذكراالمسنيلنفسالشخص-قال":اليدرىمنذا"(.)1

وعلىذلكو لوجودمثلهذااالختالف،وليسيوج ديفنظرالباحثمنأدلةأوقرائنتعني
علىاجلمعبنياألقوالأوالتجيحبينهافإنالباحثمييلإىلالتوقف ف شأن إبراهيم بن إمساعيل.

وهللاتعاىلأعلم.

()1الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال،ط.)185/1(،1
482

.41إبراهيم بن موسى الفراء بن زيد التميمي أبو إسحاق الرازي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةحافظ"(.)1
وقاليف"الدي"":كانمنكباراحلفاظ"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.117
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 225

582

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيفالتقريب"ثقةحافظ"جيعلهيف املرتبةالثانيةوهيأعلىاملراتببعدالصحابة ،بينماقولهيف
"الدي""منكباراحلفاظ"حمتملة؛ألنه ليسابلضرورةأنيكون"احلافظ" ثقةكمابنيالباحث
شيئامنذلكيفهذاالبحثمنصنيعاحلافظابنحجرذاته(.)1

()1انظر:ص.21
682

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قال أبو زرعة الرازي " :مل يكن يفكتبه من الضعف إال رجلني عبد العزيز بن أابن ،وأبو قتادة
وقالأيضا":إبراهيمبنموسىأتقنمنأَببكربن
ت"(.)1
احلراين"،مثقال":كأنهقدمجعلهالثقا 
ً
عنهمخسنيحديثًامنحفظه،

أصححديثًامنهالحي ّدثإالمنكتابهالأعلمأينكتبت

أَبشيبة،و
وهو أتقن وأحفظ من صفوان بن صاحل"( .)2وقال" :كتبت عن إبراهيم بن موسى مائة ألف
حديث"(.)3
وقالأبوحامت ":إبراهيمبنموسى من الثقاتوهوأتقنمنأَبجعفراجلمال-حممدبن
مهرانالرازي.)4("-
وقالعبدهللابنأمحد":قلتألَب:كتبت عن إبراهيمبنموسىالصغري ،فقال:التقل
صغرياهوكبريهوكبري،فإذاروىعنهالثقاتفحديثهحمتجبهبالمدافعة"(.)5
وقال أبو داود" :كان عند إبراهيم بن موسى الرازي حديث خبط ابن إدريس فحدثبه
فأنكروهعليهفتكه"(.)6قالالباحث:هذامنحرصهعلىردخطئه(.)7
وذكرابنخلفونأنأابعبدهللابنالبيع()8قال:هوثقةمأمون(.)9
وقالالنسائي":ثقة"(.)10
وذكرهابنحبانيف"الثقات"(.)1
ط.)528/2(،1
()1أبوزرعةالرازي،الضعفاء ،

ط.)137/2(،1
()2ابنأَبحا مت ،اجلرح والتعديل ،
()3الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)141/11(،3

ط.)137/2(،1
()4ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()5اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط.)668/2(،1
()6مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)300/1(،1
()7انظرمقولةاإلمامأمحديفمعرفةالراويخطأهص.255
()8هواحلاكمصاحباملستدركعلىالصحيحني.
()9مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)299/1(،1

()10املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)220/2(،1
782

وحدثعنهاألئمةالبخاري،ومسلم،وأبوداود،وأبوزرعة،وحممدبنحيىيالذهلي،وأبو
حامتالرازي(.)2


=
()1ابنحبان،الثقات،ط.)70/8(،1

()2الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط.)141/11(،3
882

املبحث الرابع :الرتجيح
الحظالباحثمنأقوالاألئمةمايلي :
• إمجاعهمعلىتوثيقهواالحتجاجبه.
أيضا ،وهذاظاهر منصنيعهبتك
• أنإبراهيمبنم وسىمتقنحي ّدثمنكتابه،ومأمون ً
حديثأنْكرعليهكمانقلعنه.
أنهكذلكمكثر،فأبوزرعةكتبعنهمئةألفحديثمايدلعلىسعةكتابه.
• و


احلفاظكالبخاريومسلموأَبزرعةوأَبحامتوغريهم.

• ح ّدثعنهكباراألئمة
وعليهفإنالباحثيرجحأبنإبراهيمبنموسىالفراءثقة مكثرحجة.وهللاتعاىلأعلم.
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.42إسحاق بن حممد بن إمساعيل بن أيب فروة الفروي أبو يعقوب املدين
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
فساءحفظه"(.)1
صدوقكف 
قاليف"التقريب"":
ّ
حاقول أَب حامت":كانصدوقًاولكنذهببصرهفرمبالقن ،وكتبه
رج ً
وقاليف"الدي"م ّ
صحيحة"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.131
()2ابنحجر،هدي الساري ،د.ط،ص. 389

092

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
يبني هل هو بسبب التغري أم فقدان
اكتفى احلافظ بقوله يف التقريب "فساء حفظه" من غري أن ّ
حةكتبه.

الكتابأمأليسببكان،كمافعليف"الدي" حيثذكرالتلقنيمعالتأكيدعلى ص
فليسمنشكبوج ودفرقبنيالعبارتنيتؤثرعلىاالحتجاجمبروايتابنأَبفروة.

192

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
بصره فرّمبا لقن احلديث ،وكتبه صحيحة"( .)1وقال:
لكنّه ذهب  
قال أبو حامت" :كان صد وقًا و 
"مضطرب"(.)2
وقالابنأَبحامت":وكتبأَبوأبوزرعةعنهوروايعنه"(. )3
وقال العقيلي" :جاء عن مالكأبحاديثكثرية ال يتابععليها ،ومسعتأاب جعفر الصائغ
يقول:كانإسحاقالفرويكفوكانيلقن"(.)4
ّ
.ووهاهأبوداود(.)6
وقالالساجي":فيهلني"(ّ )5
وذكرهابنحبانيف"الثقات"":يغربويتفرد"(.)7
وقالالنسائي":ليسبثقة"(.)8ويفنقلعندالباجي":ضعيفليسبثقة"(.)9مثقالالباجي:
"فيحتملعنديأنهيتهملكثرةخطئهبقلةالتحري"(.)10
وقالحممدبنعبدهللابنعبداحلكم(":)11قال:مسعتحممدبنعاصماملصري-وكانمن
أهلالصدق-وقال :قدمتاملدينةومالكبنأنسحيفلمأرأهلاملدينةيشكونأنإسحاقبن
أَبفروةمتهمعلىالدين"(.)1

ط.)233/2(،1
()1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()2املرجعالسابق.)233/2(،

()3املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)472/2(،1
ط) 106/1(،1
()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()5مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)109/2(،1
()6املرجعالسابق.)110/2(،
()7ابنحبان،الثقات،ط.)115/8(،1

()8النسائي،الضعفاء واملرتوكون،ط،2ص.18

()9الباجي،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح،ط.)377/1(،1
()10املرجعالسابق.)377/1(،
افعاحلقلى املصرى،موالهمالقرش ى احلافظالفقيه
() 11أبوعبدهللاحممدبنعبدهللابنعبداحلكمبنأعنيبنليثبنر
ّ
صاحبالشافعيمفيتمصر.كانعاملالدايراملصريةيفعصرهمعاملزين.مسعالشافعي،وحممدبنإمساعيلبنأَبفديك،وعبد
292



وقالالدارقطين":ضعيف،وقدروىعنهالبخاري،ويوخبونهيفهذا"(.)2
وقالاحلاكم":عيبعلىحممدإخراجحديثه،وقدغمزوه"(.)3
ماحدثتعنه"(.)5

األمرإيل
ّ
وقالجعفرالطيالسي(":)4لوكان

=
هللابنوهبوغريهم.وروىعنهأبوحامتالرازي،وابنأَبحامت،والنسائيوغريهم.وثقهالدارقطين،والنسائيوابنأَبحامت.من
تصانيفه":أحكامالقرآن" ،و"الردعلىالشافعيمماخالففيهالكتابوالسنة"،و"الردعلىأهلالعراق"،و"أدبالقضاة

" .تويف سنة 268ه .اب ن يونس ،اتريخ ابن يونس ،ط  ،)451 /1( ،1السلمي ،سؤاالت السلمي للدارقطين ،ط،1

ط،)132/9(،1اتريخ دمشق،ط،)359/53(،1املزي،هتذيب الكمال ف أمساء الرجال،
ص،191ابنحبان،الثقات ،
ط،)497/25(،1الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،ط،)410/6(،1الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط،3
(،)498/12الزركلي،األعالم،ط،)223/6(،15كحالة،معجم املؤلفي،د.ط.)223/10(،
()1الباجي،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح،ط.)377/1(،1

()2مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)110/2(،1
()3املرجعالسابق.)110/2(،
ت.روىع نعفانبنمسلموسليمانبن
ي،احلافظالثقةالثب 
() 4أبوالفضلجعفربنحممدبنأَبعثمانالطيالسيالبغداد 
حرب ومسلم بن إبراهيمومسددا وابنمعني وغريه م  .وممن روىعنه حيىيبنصاعد ،وإمساعيلبن حممد الصفار ،وأبوبكر

الشافعي .تويف سنة 282ه .اخلطيب البغدادي ،اتريخ بغداد ،ط ،)81 /8( ،1الذهيب ،سّي أعالم النبالء ،ط/13( ،3

،)346الذهيب،اتريخ اإلسالم،ط،)728/6(،1الصفدي،الواف ابلوفيات،ط.)103/11(،1
()5مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)110/2(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
قيّدالباحثمايلي:

فبصره ،وكتبهصحيحة.

• إسحاقالفروي
منأهلالصدقك ّ

• نقلبعضاألئمةمسألةالتلقنيوهيتعدمنأسبابتضعيفالراويفتكونمروايتهعلى
أقلاألحوالإذاكانمنأهلالصدقصاحلةلالعتبار.
• أكثراألئمةعلىتضعيفه  ،وقليلمنهممنذكرهيفالثقاتمثلابنحبا ن وقالأبنه
عما يرويه الثقاتكما ذكر
يغرب ويتفرد ،مبعىن أن تفرده مردود ،ويف أحاديثه غرائب  ّ
العقيلي.
قديكونانجتًاعنعدماستطاعته

• ذكرذهاببصرهمعالتلقنيمندالئلسوءحفظه،ف
التحديثمنكتبهالصحيحةوذلكلذهاببصرهحىتصاريل ّقنأورمبالسببآخر.



• احتجاجالبخاريبه-وهومنشيوخه-اليدلعلىتوثيقالرواي،وذلكملاعرفعنه
ك يعتمد عليها.
أنه ينتقي من أحاديث الضعفاء  ،وليست هناك قاعدة مطردة يف ذل 
وبذلكفإنمقولةاحلاكميفالبخاريغريملزمة.
عبارةالتّضعيف-بقولأَبحامت أبّنهرمبا

• أماروايةأَبحامتوأَبزرعةعنهفالتناقض
ماكتـباحديثهلالعتبار،ورمبايكوانروايعنهماوافقأحاديثهأحاديثالثقات
يلقن،-فه 
ييف"صحيحه".
مثلماهومنهجالبخار 
يرجح أ ّن إسحاق الفروي إىل الضعف أقرب وحديثه صاحل
وعليه فإن الباحث يف نظره ّ

ضعفهمناألئمة،والغضالطرفعنعباراتالتلينياليت
كلعدمإمكانيةجتاهلم ْن ّ
لالعتبار،وذل 
اتّفقعليهااألكثر.وهللاتعاىلأعلم.
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.43أسيد بن زيد بن جنيح املال الكوف
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ضعيفأفرطابنمعنيفكذبه"(.)1
وقاليف"الدي"":ملأرألحدفيهتوثي ًقا"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.147
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 391
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
كيف
قولهيفالدي"ملأرألحدفيهتوثيقا"حمتمل،فقديكونيفإحدىمراتبالصدق،أودونذل 
حمدداملرتبةوهيالثامنةلقوله"ضعيف" ،وزاد

مرتبةمنمراتبالتجريح،بينماكالمهيف"التقريب"
علىذلكتكذيبابنمعنيألسيدبنجنيح.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالالبزار":أسيدبنزيدكويفقداحتملحديثهمعشيعيةشديدةكانتفيه"(.)1
أبحاديث

وقال حيىي بن معني" :كذاب ،قد أتيته ببغداد يف احلذائني ،فسمعته حيدث
ب"(.)2قالالباحث:كالمابنمعنياليدلعلىعمومالتحديث.
كذ 
وقالأبوحامت":قدمإىلالكوفةمنبعضأسفارهفأاتهأصحاباحلديثوملآته .وكانوا
يتكلمونفيه"(.)3
وقالالنسائي":متوكاحلديث"(.)4
ت،وعامةمايرويه
وقالابنعدي":يتبنيعلىرواايتهالضعف ،ولهغريماذكرتمنالروااي 
اليتابععليه"(.)5
ث ببغداديرويعنشريكوالليثبنسعد
وقالابنحبان":شيخمنأهلالكوفة ،ح ّد 
وغريهمنالثقاتاملناكري،ويسرقاحلديث"(.)6
وقالالدارقطين":ليسابلقوي"(،)7وذكرهيف"الضعفاءواملتوكون"،وقال":متوك"(.)8
كانغريمرضييفالرواية"(.)9
ّ
وقالاخلطيب":و


()1البزار،البحر الزخار،ط.)79/18(،1

ط،1ص،292العقيلي،الضعفاء الكبّي ،ط،)28/1( ،1
() 2ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي ،

ط،)318/2(،1ابنشاهني،اتريخ أمساء الضعفاء،ط،1ص.47
ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
ط.)318/2(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()4ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)85/2(،1
()5املرجعالسابق.)87/2(،
()6ابنحبان،كتاباجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)180/1(،1
()7الدارقطين،العلل الواردة ف األحاديث النبوية،ط.)111/10(،1

المية،ع.)259/1(،59
()8الدارقطين،الضعفاء واملرتوكون،جملةاجلامعةاإلس 
ط.)515/7(،1
()9اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
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املبحث الرابع :الرتجيح
منخاللمامتنقلهتبنيمايلي:
ف،واليتابع
• مليوثقهأحدمناألئمةكماقالاحلافظابنحجر،أقلماقيلفيهأنهضعي 
علىغالبأحاديثه.
• تركهالنسائيوأبوحامت.
فمرةضعفه،وأخرىقالعنهمتوكغريأنصنيعه
• وأماالدارقطينفقداختلفالنقلعنهّ ،
خرجله.
يف"سننه"يردالتكحيث ّ
• اهتامابنحبانلهبسرقةاحلديثمنقوادحالعدالة.

• وأماتكذيبابنمعنيلهفكانتواقعةعني ،ألنهمسعهحيدثأبحاديثغريصحيحة
يفالتحديث

ايشريإىلأنهغريمرضي 
ّ
س م
وهم أبنيكذبهأمامالنا 
فاهتمهابلكذ 
بّ  ،
كماقالاخلطيب.


• وأماقولالبزار"احتملحديثه"فهيحمتملةللتعديل،وق ْدروىالبخاريلهمتابعة.
اصرحيًا ،بضميمة اهتامهبسرقةاحلديث ،وضعفهفإ ّن
وعلىذلكولعدموجودمنوثقهتوثي ًق 

الباحث يرجح أبن أسيدبن زيد مرتوك احلديث وهي الدرجة العاشرة عند احلافظ ابن حجر،

إذ
خرجلهاإلمامالبخاري-ولومتابعة  -
ولكنه ال يصل إىل درجة الكذب؛إ ْذ لوكانكذلكملا ّ
كيفلهأنخيرجع ّمنيكذبونعلى حديثرسولهللاصلىهللاعليهوسلم؛فهورمحههللاكان
ينتقيمنأحاديثالضعفاء،واملتكلمفيهم،واملختلففيهممباصحعنهم.وهللاتعاىلأعلم.
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.44هبز بن أسد العمي أبو األسود البصري
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةثبت"(.)1
وقاليف"الدي"":أحداألثبات"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.178
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 392
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
االحتجاجوالتعديل-هوتكرارالتوثيقيف"التقريب"

الفرقبنيالعبارتني-وإنكانتايفأعلىمراتب
مر
الذيجيعلالراوييفاملرتبةالثانيةبينماقولهيف"الدي""أحداألثبات"ففياملرتبةالثالثة  .وقد ّ
معنايفترمجةرقم()30الفارقبنيالثبتوالثقة.

003

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنسعد":كانثقة،كثرياحلديث،حجة"(.)1
قال اإلمام أمحد ..." :مل يكن جرير الرازي ابلذكي يف احلديث ،قلت –أي عبد هللا بن
ارشيئًا.قال:نعمكاناختلطعليهحديثأشعث،وعاصم
أمحد-له:جريرروىعنأشعثبنسو 
األحولحىتقدمعليههبزبنأسد .قال :فقالله:هذاحديثعاصموهذاحديثأشعث .قال:
س"(،)2وقالأيضا":إليهاملنتهىيفالثبت"(.)3
فعرفهافحدثهباالنا 
وقال":كانثبتاثقة"(،)4وقال":كانابلبصرةثالثةأيخذوناحلديثإبتقان،مستثبتني:هبز
بن أسد ،وعفان بن مسلم ،وحبان بن هالل"( ،)5وقال" :كان هؤالء الثالثة أصحاب حفظ
للحديث،وتقييدوشكل"(.)6
يوماعندأمحد":هؤالءالثالثةثبتيفاحلديث،وأثبتهمهبزمثعفان
وقالبشاراخلفاف(ً  )7
ان،فقالأمحد:ماصنعتشيئًا،أثبتهمعفانمثهبز،وقال:هؤالءكانوايوقفونالشيخعلى

مثحب
األخبار"(.)8
وقالابنمعني":ثقة"(.)1

()1ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)298/7(،1

()2أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط.)543/1(،2
ط.)431/2(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()4أمحدبنحنبل،سؤاالت أيب بكر أمحد بن حممد بن هانئ األثرم أاب عبد هللا أمحد بن حنبل،ط،1ص.34
()5املقدسي،املنتخب من العلل للخالل  ،ط ،1ص.7

()6املقدسي،املنتخب من العلل للخالل ،ط،1ص.8
بشاربنموسىرجل مشهورابحلديثويروي

() 7أبوعثمانبشاربنموسىاخلفافحمدثصاحبسنّة.قالابنسعد":
ملأريفحديثهشيئامنكراوقولم ْن
عنقومثقات،وأرجوأنالأبسبه.وأنهقدكتباحلديثالكثري،وقدحدثعنهالناسو
ً

ي،
وثّقهأقربإىلالصوابممنضعفه".تويفسنة228ه.ابنسعد،الطبقات الكربى،ط،)188/2(،1اخلطيبالبغداد 
اتريخ بغداد،ط،)617/7(،1الذهيب،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،ط،)540/5(،1الذهيب،سّي أعالم

النبالء،ط.)581/10(،3

()8املقدسي،املنتخب من العلل للخالل ،ط،1ص.8
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وقالالعجلي":ثقةثبتيفاحلديث،رجلصاحلصاحبسنة"(.)2
وقالأبوحامت":إمامصدوقثقة"(.)3ووثقهحيىيالقطان(.)4
وقالالنسائي":ثقة"(.)5
وذكرهابنحبانيف"الثقات"(،)6وكذاابنشاهني(.)7

وقال األزدي" :صدوق،كان يتحاملعلى عثمان رضي هللاعنه ،سيءاملذهب"( .)8قال
الباحث:هذامردودمباثبتعنغريهأبنهإمامصاحبسنة ،ومنكانكذلكفالميكنأنيتحامل
هللاعليهوسلم.
علىنقلةالسنةصحابةرسولهللاصلى 


=
ط.)431/2(،1
()1ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدارمي،د.ط،ص،82ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
ط ،1ص.87
()2العجلي،اتريخ الثقات ،

ط.)431/2(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()4اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط.)487/2(،1
()5املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)259/4(،1
()6ابنحبان،الثقات،ط.)155/8(،1

ط،1ص.49
()7ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،

()8مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)35/3(،1
203

املبحث الرابع :الرتجيح
الاألئمةتبنيللباحثمايلي:
ّ
ممّاسبقنقلهمنأقو

• متييزهلألحاديثداللةعلىقوةحفظهوثباته،بلحجة .
• اتّفاقاألئمةعلىأنهثقةثبتحافظمكثر،بلبعضهمقالأبنهإمامحجةوإليهاملنتهى
يفالثبت.
• أمامقولةاألزديفمردودةبتعديلاألئمةلهفالأحدمنهمذكرذلك.
فالشكأنهمنكانتفيههذهاألوصافجمتمعةفقدبلغدجةعاليةمناإلمامة ،واألمانة

تااب؛ وعليهفإنالباحثرجحأنهبزبنأسدإمام حافظ ثبت حجة
والصدقوالتحديثح ْفظاوك ً
يفأعلىمراتبالتعديل.وهللاتعاىلأعلم.
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.45احلارث بن عبد هللا األعور اهلمداين أبو زهّي الكوف
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
كذبهالشعيبيفرأيه،ورميابلرفض،ويفحديثهضعف"(.)1
ّ
قاليف"التقريب"":
وقاليف"الدي"":ضعيف"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.211
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص.19
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
نوصف

تبةالثّامنة ،بينماقوله"ويفحديثهضعف"حمتملة.أل
هيف"الدي"ضعيفجيعلهيفالر 
قول
ّ
"ضعيف" وصف مستمرمالصق ،بينما وصف "يف حديثه ضعف" فقد يكون صدوقًا مع وجود
ضعفيفبعضأحاديثه.
كره الرفض ،وتكذيب ابن معني يف "التقريب" مع عدم
ومن مواضع االختالفكذلك ذ 
ذكرمهايف"الدي".
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
كانكذااب"(.)1ويفلفظ":حدثيناحلارثاألعوروأانأشهدأنه
الشعيب":حدثيناحلارثاألعورو
قال ّ
ً
كذااب"(.)3
أحدالكاذبني"(.)2ويفلفظآخر":وكان–وهللاً -
وقال بشر بن آدم" :حدثنا إمساعيل بن جمالد ،عن أبيه عن الشعيب ،قال :قيل لهكنت
ب،وكانأحسبالناس"(.)4
ختتلفإىلاحلارث؟قال:نعمكنتأختلفإليهأتعلممنهاحلسا 
قالالباحث:ومعذلكفقدروىالشعيبعناحلارث،قالالتمذييفمعرضالكالمعمن
حيدثعمنجرحه...":ويروىعنالشعيبحدثنااحلارثاألعوروكانكذااب،وقدح ّدثعنهوأكثر
ّ
الفرائضاليتتروهناعنعليوغريههيعنه .وقدقالالشعيب :احلارثاألعورعلمينالفرائضوكان
منأفرضالناس"(.)5
ث األعور ثىن
وقال حممد بن سريين" :أدركت الكوفة وهم يقدمون مخسة؛ من بدأ ابحلار 
بعبيدة،ومنبدأبعبي دةثىنابحلارث،مثعلقمةالثالثالشكفيه،مثمسروق،مثشريح،قال:وإن
قوماآخرهمشريحلقوملمشأن"(.)6
ً
كانكذواب"(.)7
ً
وقالأبوإسحاقالسبيعي":زعماحلارثاألعورو
وقالجرير":كاناحلارثاألعورزي ًفا"(.)8
ط،)587/2(،1الفسوي،املعرفة والتاريخ ،ط،)117/3(،2البخاري،التاريخ الكبّي،
() 1أبوزرعةالرازي،الضعفاء ،

د.ط ،)273 /2( ،ابن أَب حامت ،اجلرح والتعديل ،ط ،)78 /3( ،1ابن عدي ،الكامل ف ضعفاء الرجال ،ط/2( ،1

،)449مسلم،املسند الصحيحبنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،ط19/1(،1مقدمة).
ط،)208/1(،1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)450/2(،1
()2العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
ط.)208/1(،1
()3العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()4ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)451/2(،1
()5التمذي،سنن الرتمذي،ط.)754/5(،2

()6ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)451/2(،1

ط،)208/1( ،1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،ط،)78/3(،1ابنعدي،الكامل ف
() 7العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

ضعفاء الرجال،ط.)449/2(،1

ط.)208/1(،1
()8العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
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بعنيحديثًامن

وقالبندار":أخذحيىيوعبدالرمحنالقلم منيديفضرابعلىحنومنأر
حديثاحلارثعنعلي"(.)1
مداينمناحلارثاألعورشيئًافأنكرهفقالله:اقعدحىت

وقالمحزةالزايت":مسعمرةال
ك،فدخلمرةالمداينواشتملعلىسيفهوأحساحلارثابلشرفذهب"(.)2
أخرجإلي 
وقالأبوبكربنعياش":مليكناحلارثأبرضاهم،كانغريهأرضىمنه،كانوايقولونأنه
صاحبكتب"(.)3
وقالسعيدبنمنصور":كانضعي ًفاجدا"(.)4
وقالابنسعد ":وكانلهقولسوء ،وهوضعيفيفروايته"(  ،)5وقدأسندإىل شريكأنه
قال" :عن جابر عن عامر ،قال :لقد رأيت احلسن واحلسني يسأالن احلارثاألعور عن حديث
علي"(.)6
ب"( ،)7وقال":كانأصحابعبدهللاالذينيقرؤون ويفتون
وقالابناملديين":احلارثكذا 
ستة:علقمة،واألسود،ومسروق،وعبيدة،وعمروبنشرجبيل،واحلارثاألعور"(.)8
أيضا" :ضعيف"( .)10وقال عثمان بن سعيد
وقال ابن معني" :ليس به أبس"( .)9وقال ً
الدارمي":سألتحيىيبنمعنيقلت:أيشيءحالاحلارثيفعلي؟قال:ثقة"(.)1
ط.)208/1(،1
()1العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

() 2املرجعالسابق،)208/1( ،ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط،)450/2(،1مسلم،املسند الصحيح بنقل
العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،ط19/1(،1مقدمة).

ط،)209/1(،1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)87/3(،1
()3العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
()4مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)300/3(،1
()5ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)168/6(،1

()6املرجعالسابق،)168/6(،أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط.)201/1(،2

ط،)209/1(،1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)449/2(،1
()7العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
()8ابناملديين،العلل،ط،2ص.43

()9ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري،ط،)360/3(،1ابنعدي ،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)450/2(،1
ط.)79/3(،1
()10ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
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وذكرهالبخارييفكتاب"الصعفاء"  ،وقال":قالابنيونسعنزائدةعنإبراهيمأنهاهتم
ث"(. )2
احلار 
ثماقالفيهأبوإسحاق
وقالأبوخيثمة":حيىيبنسعيدالقطانحيدثمنحديثاحلار 
ث"(.)3وقال":كذاب"(.)4
مسعتاحلارث،وكانابنمهديقدتركحديثاحلار 
وقال ابن أَب خيثمة" :قيل ليحىي :حيتج حبديث احلارث؟ فقال :ما زال احملدثون يقبلون
حديثه"(.)5
وخرجابنعساكرعنابنأَبخيثمةقال":ثناعبدالرمحنبنصاحلثناحيىيبنآدمعن
ّ
عمروبناثبتقال:قيلألَبإسحاق:إنالشعيبيقول:إناحلارثمنالكذابني.فقال:وهومثله،
منالسيبرؤوساأرسلهاإليه
ً
الشعيبدخلبيتاملال،فأخذيف خفهثالمثائةدرهم،واحلارثأعطي 
عبدالرمحنابنخالدبنالوليد،فلمأيخذحىتمخس"(.)6
وقالعمروبنعلي":كانحيىي-يعينابنسعيد-حيدثمنحديثاحلارثماكانمن
حديثعبدهللابنمرةعناحلارثومنحديثالشعيب"(.)7
وقالأمحدبنصاحل":احلارثاألعورثقة،ماأحفظه،وأحسنماروىعنعليوأثىنعليه،
قيلله:فقدقالالشعيب:كانيكذب.قال:مليكنيكذبيفاحلديث،إناكانكذبهيفرأيه"(.)8
قالالباحث:وهذامنأمحدبنصاحلتفسريللجرح.
ووثقهابننري(.)9
=
()1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)450/2(،1

()2البخاري،الضعفاء الصغّي،ط(،1ص،)40التاريخ الكبّي،د.ط.)273/2(،
ط.)79/3(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()4املرجعالسابق.)79/3(،

()5ابنشاهني،اتريخ أمساء الضعفاء والكذابي،ط،1ص.69
ط.)419/25(،1
()6ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

ط،)79/3(،1ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)450/2(،1
()7ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()8ابنشاهني،اتريخ أمساء الضعفاء والكذابي،ط،1ص.69
()9مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)301/3(،1
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وقال أبو حامت" :ضعيف احلديث ليس ابلقوي وال ممن حيتج حبديثه"( .)1وقال أبو زرعة
الرازي":الحيتجحبديثه"(.)2
وقالابنأَبداود":احلارثكانأفقهالناس،وأفرضالناس،وأحسبالناس،تعلمالفرائض
منعلي"(.)3
وقال التمذي يف سننه" :وقد ضعف بعض أهل العلم احلارث األعور"( .)4وقال مضعفا
حديثًا":ويفاحلارثمقال"(.)5
وقالالنسائي":ليسابلقوي"(.)6وقال":ليسبهأبس"(.)7
كاناحلارثمتهمايفالتشيع"(.)8
ت،ونقلقولإبراهيمالنخعي":
وذكرهالعجلييفالثقا 
ً
اهيًايفاحلديث"(. )9
وقالابنحبان":كانغاليايفالتشيعو 
وقال ابن عدي" :وللحارث األعور عن علي ،وهو أكثر رواايته عن علي وروى عن ابن
مسعودالقليل،وعامةمايرويهعنهماغريحمفوظ"(.)10
وذكرهابنشاهنييف"اتريخأمساءالضعفاءوالكذابني"وقال":منأحدالكذابني"(.)11ولعله
اعتمدقولالشعيبانقال،فهوقدردهذاالقوليفكتابه"املختلففيهم"قال":ويفهذاالكالممن
الشعيبيفاحلارثنظر،ألنهقدروىهوأنهرأىاحلسنواحلسنييسأالناحلارثعنحديثعلي،

ط.)79/3(،1
()1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()2املرجعالسابق.)79/3(،

()3املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)252/5(،1
()4التمذي،سنن الرتمذي،ط.)72/2(،2
()5املرجعالسابق.)172/5(،

()6ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)450/2(،1

()7املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)249/5(،1
ط ،1ص.103
()8العجلي،اتريخ الثقات ،

()9ابنحبان،كتاباجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)222/1(،1
()10ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)451/2(،1

()11ابنشاهني،اتريخ أمساء الضعفاء والكذابي،ط،1ص.69
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وهذا يدل على أن احلارث صحيح يف الرواية عن علي ،ولوال ذلك ملاكان احلسن واحلسني مع
ث منأصحاب
علمهماوفضلهمايسأالناحلارث،ألنهكانوقتاحلارثمنهوأرفعمناحلار 
علي،فدلسؤالماللحارثعلىصحةروايته"(.)1
وأوردالدارقطينامسهيفكتابه"الضعفاءواملتوكون"(.)2وكذاابناجلوزي(.)3

()1ابنشاهني،ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه،ط،1ص.92

()2الدارقطين،الضعفاء واملرتوكون،جملةاجلامعةاإلسالمية،ع.)148/2(،60
()3ابناجلوزي،الضعفاء واملرتوكون،ط.)182/1(،1
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املبحث الرابع :الرتجيح
قيدالباحثممامتنقلهمايلي:
• أناحلارثبنعبدهللااألعورمنالفقهاءاملقدمنييفالفقه،ومنأهلالفتيا.
• تقدميهيفالفقهمندالئل الصدق ،فالذيقدمهأئمةوعلماءكابنسريينوابنأَبداود،
لذلكقالالذهيبيف"املغين"":منكبارعلماءالتابعني"(. )1
• وعلى ذلك فإن ما نقم عليه ليس يف داينته ،فم ْنكان صادقًا يف داينته فإنه لن يكذب
متعم ًدا على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإال لكان احلارث ساقط العدالة،
ّ
وجلاءتأقوالاألئمةمتناقضةوهذا بعيدجدا.ابإلضافةإىلذلكأناحلسنواحلسنيرضي
مشتهرا
هللا عنهماكان خيتلفان إليه يسأالنه عن حديث علي رضي هللا عنه ،فلوكان  ً
احلسنيومهامنخيارالصحابةكمارجحذلكابنشاهني.

ابلكذبملاسألهاحلسنو
• وهذاجليكذلكمنتوثيقأمحدبنصاحلله ،وأنهإناكذبمنجهةرأيهالمنجهة
حديثه ،ويضاف إليه توثيق ابن معني ،واحتجاج حيىي القطان ببعض حديثه ،بل قال ابن
فقداحتجبهأصحابالسننوإنكانكماقالابن
ّ
معني:مازالاحملدثونيقبلونحديثه .
عديعامةمايرويهعنعليوابنمسعودغريحمفوظ إالأ ّنكلهذهقرائنتدلعلىأن
ّ
احلارثاألعورليسمنالكذابني.
• منالذينكذبوه ليسفقطالشعيبكماقالاحلافظابنحجربلكذبهالشعيب وغريهكما
ليسصحيحا،مثإ ّنالشعيب
ً
بنيمبانقلعنهمأنالتكذيب
نقلناعناألئمة.ولكنالباحث ّ 
اعمنجّرحوهمكماسبقالنقل
ذاتهقدروىعنه ،وهذاحيدثعندرواةاحلديثأنحي ّدثو ّ
عنالتمذييف"علله".
أننقلالباحثمايبطلمثلهذهالتّه م منعدةجوانبّ :أوال:من

أماتشيّعهفقدسبقو

•
يفذلكالزمانهو

جانبالرواية؛ألنعمدهتاالصدق،واثنيًا:منجانبأنحقيقةالتشيع

()1الذهيب،املغين ف الضعفاء،د.ط.)213/1(،
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منتشرايفالكوفة(.)1فهذهليستهتمةبل
امليالنلعليرضيهللاعنهوأهلبيتهفقدكان ً
ابنعبدالربأنالشعيبماكذبهإال
صفةتلبّسهباالكثريمنأهلذاكالزمان ّ  .
وقدبني

ّ
إلفراطهيفحبعليرضيهللاعنه؛قال...":معاذهللاأنيكونالشعيبكذااببلهوإمام
جليل،والنخعيمثلهجاللةوعلماودينا ،وأظنالشعيبعوقبلقولهيفاحلارثالمداين،
ب ،وإنانقم عليه إفراطه ف
حدثيناحلارث-وكانأ حدالكذابني -وملينبمناحلارثكذ 

حب علي رضي هللا عنه وتفضيله له على غّيه ،ومنهاهناوهللاأعلمكذبهالشعيب؛ألن
الشعيبيذهبإىلتفضيلأَببكررضيهللاعنه ،وإىلأنهأولمنأسلم ،وتفضيلعمر
رضيهللاعنه"(.)2
تهمايفدينه،
يفنظرهيرجحأ ّن احلارثبنعبدهللااألعورليسم ً
وعلىذلكفإنالباحث
ّ
وليسكذااب ،بل وقعاختالفيفتوثيقهوتضعيفه؛ فبعضاألئمةاحتجبهووثقه ،والبعضاآلخر
ضعفهوملحيتجبه .واألكثرعلىتضعيفه وهومايراهالباحثالراجحيفحقاحلارثبنعبدهللا
األعوروهوالضعف.وهللاتعاىلأعلم.
وإذاما ّنزلنااحلكمعلىمراتبابنحجرفإنهيكونأقربإىلاملرتبةالسادسة"لنياحلديث"
وليسالثامنة،وذلك-وابلنظرإىلشروطه-فمنشروطمرتبةالضعفعندهعدموجودتوثيقمعترب
وقدوجدمنوثقهمناملعتربينكابنمعنيوأمحدبنصاحل.وهللاأعلم.

()1انظر:قولالذهيباملنقوليفص.224

()2ابنعبدالرب،جامع بيان العلم وفضله،ط.)1098/2(،1
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.46احلكم بن انفع البهراين أبو اليمان احلمصي.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةثبت،يقالإنأكثرحديثهعنشعيبمناولة"(.)1
وقاليف"الدي"":جممععلىثقته.)2("...

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.264
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 399
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
الفارقبنيالقولنيهوالرتبة؛فقولهيف"التقريب" "ثقةثبت" جيعلهيفالرتبةالثانية ،بينماالتوثيقيف
لنيإمامناولةأوإذنجمرد،ويف"التقريب"ذكر
الرتبةالثالثة.أمامسألةاملناولةففي"الدي"أتىابلقو ّ
املناولةفقط.
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالاإلمام أمحد" :كتابشعيب عن ابن أَب حسني ملصق بكتابالزهري .قال :فبلغين أنأاب
الً"( .)1ويف ذاتالسياققالأبوزرعةالرازي":كأنه
اليمانحدثهمبه عنالزهريوليسلهأص 
يذهبإىلأنهاختلطبكتابالزهري،إذكانبهملص ًقا،فرأيتهكأنهيعذرأاباليمان،والحيملعليه
فيه"(.)2قالالباحث:فهذااعتذارصريحمناإلمامأمحديفردخطأأَباليما ن،لعلمهأنأاباليمان
اخلطأيردعلىاجلميع.

جليلالقدر،وأ ّن
أيضا" :أما حديثه عن صفوان بن عمرو وحريز فصحيح"( .)3ويف رواية:
وقال أمحد ً
"فصاحل"(.)4وقال":الأبسبه"(.)5وقال":كانيسمىكاتبإمساعيلبنعياشكمايسمىأبو
ق"( .)6ومثلهقالأبوحامت(.)7قالالباحث:وكالمأمحد
صاحلكاتبالليث؛ وهونبيلثقةصدو 
الثاينيفسرالذيقبله.
أيضا":هويقول:أانشعيب،واستحلذلكبشئعجب"(.)8وقال":كانأمرشعيب
وقال ً
يفاحلديثعسرا ،وكانعليبنعياشمسعمنه ،وذكرقصةألهلمحصأراها أهنمسألوهأنأيذن
لمأنيروواعنه .فقاللم :التروواهذهاألحاديثعين.مثكلموهوحضر ذلك أبو اليمان فقال
لم :اروواتلكاألحاديثعين"(.)9مثسئل":مناولة؟ فقاللوكانمناولةكانمليعطهمك تبًاوال
شيئًاإنامسعهذافقط؛ فكانابنشعيبيقولإنأاباليمانجاءينفأخذكتب شعيب مينبعد


ط.)71/15(،1
()1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()2املرجعالسابق.)71/15(،
()3املرجعالسابق.)77/15(،

ط،)129/3(،1ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)77/15(،1
()4ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
ط.)76/15(،1
()5ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()6املرجعالسابق.)77/15(،

ط.)129/3(،1
()7ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
ط.)77/15(،1
()8ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()9املرجعالسابق.)77/15(،

513

أخربانفكأنهاستحلذلكأبنمسعشعيبًايقوللقومارووهعين"(.)1قالالباحث:ظاهر

وهويقول:
القصتنيتدالنعلىأنأاباليمانقدحضرجملساملناولةاليتكانتمقرونةابإلذن.
وحكىأبواليمانسؤالاإلمامأمحدله":كيفمسعتالكتب منشعيببنأَبمحزة؟
قاليف

قلت :قرأتعليهبعضه ،وبعضهقرأهعلي ،وبعضهأجازيل ،وبعضهمناولة" .وقال أمحد":ف
كلهأانشعيب"(.)2
احداوالباقي
مليسمعأبواليمانمنشعيببنأَبمحزةإالحديثًاو ً

وقالأبوزرعةالرازي":
ي()4ومسلم()5لهأكثرمن
إجازة"(.)3قالالباحث:وهذايردهماوردعنأمحدوغريهوإخراجالبخار 
يحكالمالبخاري.
حديثوسيأيتردالذهليعنهذابلمنصر 
ك فأخرج أصله ،فإذا هو عن شعيب عن
وقال ابن معني" :قلت ألَب اليمان أخرج أصل 
الزهري"( .)6وقال" :سألت أاب اليمان فقال :احلديث حديث الزهري فمنكتبه عين من حديث
ب ،ومنكتبهعينمنحديثابنأَبحسنيفهوخطأ .إناكتبتهيفآخرحديث
الزهريفقدأصا 
ابنأَبحسنيفغلطت فحدثّت بهم ْن حديث ابنأَبحسني"( .)7وقال":قاليلأبواليمان :مل
لةإىلأحدشيئًا"(.)8ويفرواية":ليسهومناولةاملناولةملأخرج هاإىلأح د"(.)9قال

أخرجمناملناو

ط.)78/15(،1
()1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()2املرجعالسابق.)78/15(،
ط،)465/2(،1ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)79/15(،1
()3أبوزرعةالرازي،الضعفاء ،

() 4الباجي،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح،ط،)527/2(،1ابنخلفون،املعلم بشيوخ
البخاري ومسلم،ط(،1ص.)148

ط،1ص.148
()5ابنمنجويه،رجال صحيح مسلم،ط،)141/1(،1ابنخلفون،املعلم بشيوخ البخاري ومسلم ،
ط.)71/15(،1
()6ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()7املرجعالسابق.)73/15(،
()8املرجعالسابق.)78،75/15(،
()9املرجعالسابق.)78/15(،
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الباحث:وهذاتصريحمنأَباليمانأنهملخيرجاملناولة،وهوجوابعلىمانقلعنأمحدبنحنبل
ابنمعنيأيضا":ثقة"(.)1
أبنهيقوليفكلهأخربان.وقال
ً
وقالإبراهيمبنهانئ":قاللناأبواليماناحلديثحديثالزهري،والذيحدثتكمعنابن
أَبحسنيغلطتفيهبورقةقلبتها"(.)2
وقالالربذعيحملمدبنحيىيالذهلي":يقالإنه–أبواليمان -مل يسمعمنشعيببنأَب
محزةغريحديثواحدوالبقيةعرض.قال:الأعلمه"(.)3
وقال البخاري يف مساع أَب اليمان شعيبًا" :مسع شعيب بن أَب محزة"( .)4وكذا قال
الكالابذي":احلكمبنانفعأبواليمانالبهرايناحلمصيمسعشعيببنأَبمحزة،روىعنهالبخاري
نسخةكبريةيفبدءاخللقوغريموضع"(.)5
وقالأبوزرعةالدمشقي":أخربيناحلكمبنانفعقال:كانشعيببنأَبمحزةعسرايف
احلديث فدخلنا عليه حني حضرته الوفاة فقال :هذهكتيب وقد صححتها ،فمن أراد أن أيخذها
فليأخذها ،ومن أراد أن يعرض فليعرض ،ومن أراد أن يسمعها من ابين فليسمعهافإنهقد مسعها
يقة
مين"( .)6قالالباحث:وهذادليلظاهرعلىإذنشعيبألَباليمانوغريهابلروايةعنهأبيطر 
كانت.
قالالعجلي":الأبسبه"(.)7
وقالحممدبنعبدهللابنعماراملوصلي":ثقة"(.)8

ط.)76/15(،1
()1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()2املرجعالسابق.)73/15(،
()3املرجعالسابق.)72/15(،
()4البخاري،التاريخ الكبّي،د.ط.)344/2(،

ط.)75/15(،1
()5ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()6أبوزرعةالدمشقي،اتريخ أيب زرعة،د.ط،)434(،ابنعساكر،اتريخ دمشق،ط.)77/15(،1
ط ،1ص.127
()7العجلي،اتريخ الثقات ،

ط.)79/15(،1
()8ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
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وقالالنسائي":ليسبهأبس"(.)1وذكرهابنحبانيف"الثقات"(.)2
يقال:إنهكاتبالزهري،ثقةمتفقعليهحافظ،

وقالاخلليلييفترمجةشعيببنأَبمحزة":
أخرجالبخارينسختهكلهاعنالزهري؛ رواهاعنأَباليما ن ،عنشعيب .أثىنعليهاألئمة:أمحد
وغريه"(.)3



ط.)75/15(،1
()1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()2ابنحبان،الثقات،ط.)194/8(،1

()3اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،ط.)198/1(،1
813

املبحث الرابع :الرتجيح
الحظالباحثمايلي:
• وجودإمجاععلىتوثيقأَباليماناحلمصي ،بلاجتمعقولأَب حامتوأمحدعلىأنه
نبيلثقةصدوق.
• ملأجدمنأقوالاألئمةمايدلعلىأنأاباليمانثبت.وقدبنيالباحثالفارقبني
الثقةوالثبتيفترمجةرقم(.)30
• ثبوتمساعأَباليمانمنشعيببنأَبمحزة .وهذامأخوذمنصريحقولالبخاري
والكالابذي ،وإذنشعيبابلتحديث ،بلإنأاباليمانذاتهصرحأنهملخيرجشْيـئًامن
املناولة.
• أماماوردمنالوهميفحديثهإببدالابنأَبحسنيابلزهريفهذهمنمجلةاألوهاماليت
تقعللثقات.
وعلى ذلك فإن الباحث يرجح أبن أاب اليمان احلمصي ثقة وهي توافق املرتبة الثالثة عند
احلافظيف"التقريب"وهللاتعاىلأعلم.
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.47حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي املكي.
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةحجة"(.)1
ت"(.)2
وقاليف"الدي":أحداألثبا 

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.279
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 400

023

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
مرمعنانفسم وضعاخلالفيفالتمجةرقم(.)44
ّ

123

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنسعد":كانثقةولهأحاديث"(.)1
وقالحيىيبنمعني":مكيثقة"(.)2وقال":ثقةحجة"(.)3
ووثقهابناملديين(،)4وابناملبارك(.)5وقالابناملديينيفموضعآخر":الأبسبه"(.)6قال
الباحث:و"الأبسبه"حتملهناعلىالتوثيق.

وقالاإلمامأمحد":ثقةثقة"(.)7وأفردهامرةفقال":ثقة"(. )8
ب"(.)9
وقالحيىيالقطان":كانعندهكتا 
وقال يعق وب بن شيبة" :ثقة وهو دون املتثبتني"( .)10قال الباحث :وكالم يعقوب يصلح
ليضافكدليلتطبيقييفالتفرقةبني"الثبت"و"الثقة".
كانوكيعإذاأتىعلىحديثحنظلةيقول:حدثناحنظلةبنأَبسفيان
وقالأبوحامت ":
وكانثقةثقة"(.)11وقال":ثقة"(.)12ومثلهقالأبوزرعة(.)13
()1ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)493/5(،1

()2ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي،ط(،1ص،)467ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط/3(،1
.)242
()3ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)338/3(،1

()4ابناملديين،سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين،ط،1ص.97
ط.)240/3(،2
()5الفسوي،املعرفة والتاريخ ،

()6ابنحجر،هتذيب التهذيب،ط.)61/3(،1

()7أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط،)526/2(،2العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي،ط،1ص

،190العقيلي،الضعفاء الكبّي ،ط.)224/2(،1

()8ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)241/3(،1
()9املرجعالسابق.)241/3(،
()10ابنحجر،هتذيب التهذيب،ط.)61/3(،1

ط.)228/1(،1
()11ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()12املرجعالسابق.)424/3(،
()13املرجعالسابق.)424/3(،
223

وقالأبوداودوالنسائي":ثقة"(.)1
وقالالتمذي":ثقة"(.)2
وذكرهابنحبانيف"الثقات"(.)3
وقالابنعدي":عامةمايرويحنظلةمستقيم ،وحلنظلةأحاديثصاحلة،وإذاحدثعنه
ثقةفهومستقيماحلديث"(.)4


()1املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)446/7(،1
()2التمذي،سنن الرتمذي،ط)463/5(،2
()3ابنحبان،الثقات،ط.)225/6(،1

()4ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)340/3(،1
323

املبحث الرابع :الرتجيح
قيدالباحثاملالحظاتالتالية:
• هناكإمجاعواضحعلىتوثيقحنظلةبنأَبسفيان.
• بل بعض األئمةكأمحد ووكيع قاال :ثقة ثقة بتكرير لفظة التعديل وهي أعلى مراتب
التعديل.
جترحيًا.ولعلهذاما
أنهحيدثمنكتابهوهيليست 
ْ
أي
ب" ْ
• قولحيىيالقطان"عندهكتا 
كتاابكماسبق
جعليعقوببنشيبةيقول:ليسمناملتثبتني،ألنالثبتيكونحف ظًاو ً
بيانهيفالتمجةرقم(.)30
وعلىذلكفإنالباحثيرجح أبنحنظلةبنأَبسفيانليسثبتًالكنّهثقةوهيتوافقاملرتبة

الثالثةعنداحلافظابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.
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.48عبد الرمحن بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود ،املسعودي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":صدوق،اختلطقبلموته،وضابطهأنمنمسعمنهببغدادفبعداالختالط"(.)1
وقاليف"الدي"":مشهورمنكباراحملدثنيإالأنهاختلطيفآخرعمره"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.486
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 417

523

املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيفالتقريب"صدوقجيعلهيفاملرتبةالرابعة ،بينماقولهيفالدي"مشهورمنكباراحملدثني"
حمتملةأنهمنالثقاتاحلفاظبنياملرتبةالثانيةوالثالثة.
ويف"التقريب"كذلكذكر ضابطالتمييزبنيمروايتهاليتقبلاالختالطوبعده ،وهومامل
يذكرهيف"الدي".

623

املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنسعد":وكانثقةكثرياحلديثإالأنهاختلطيفآخرعمره "(.)1
بةيهمكثريا"(.)2
قالأبوزرعةالرازي":أحاديثهعنغريالقاسم،وعون،مضطر
ً
وقالحيىيبنسعيدالقطان":رأيتاملسعوديسنةرآهعبدالرمحنفلمأكلمه"(.)3
وقال حممدبنعيسى حيكيقصةاالختالطقال":ح ّدثناصاحلقال:حدثناعليقال:
مسعتمعاذبنمعاذقال:قدمعلينااملسعوديقدمتني:البصرةميليعليناإمالء،قال:مثلقيت
املسعوديببغدادسنةأربعومخسني،وماأنكرمنهقليالوالكثريا،فجعلميليعليمثأذنيليفبيته
ومعيعبدهللابنعثمان،ماننكرمنهقليالوالكثريا.
قال:مثقدمت عليهقدمةأخرىمععبدهللابنحسن،فقلتملعاذ:سنةكم؟قال:سنة
إحدىوستني،فقالحيىيبنسعيدملعاذوهوإىلجنبه:خرجتقبلأنيقدمسفيان،فقالمعاذ:
قبلسفيانبسنةأ و حنوذلك،فقالوا:دخلعليهفذهبببعضمتاعهفأنكروهآنذاك،قالمعاذ:
فتلقاانيومافسألتهعنحديثللقاسمفأنكره،وقال:ليسمنحديثي.
الًجاءهبكتابعمروبنمرةعنإبراهيم،فقال:كيفويفكتابك؟قال:
قال:مثرأيترج 
عنعلقمةقال:وجعليالحظكتابه،قالمعاذ:فقلتله:إنكإناحدثتناهعنعمروبنمرة،عن
إبراهيم،عنعبدهللا؟قال:فهوعنعلقمة،فقالحيىيبنسعيدوهوإىلجنبمعاذ،وذلكيف
صفرسنةتسعنيومائة:آخرمالقيتاملسعوديسنةسبعأومثانوأربعني،مثلقيتهمبكةسنةمثان
ومخسني،وكانعبدهللابنعثمانذاكالعاممعي،وعبدالرمحنبنمهدي،قالحيىي:وملأسألهعن
شيء"(.)4

()1ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)366/6(،1
ط.)420/2(،1
()2أبوزرعةالرازي،الضعفاء ،

ط،)336/2(،1ابنحبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط/2(،1
()3العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
.)48
ط.)336/2(،1
()4العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
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وقالابنأَبحامت ":أخربان أمحدبنسنانالواسطيقال :مسعتالوليدبنأابنالكرابيسي
يذكرعنأَبالنضرهاشمبنالقاسمقال:إينألعرفاليومالذياختلطفيهاملسعودي،كناعنده
ب ،ففزع
وهويعزييفابنلهإذجاءهإنسانفقالله:إنغالمكأخذعشرةآالفمنمالكوهر 
وقامودخلإىلمنزلهمثخرجإليناوقداختلط؛رأينافيهاالختالط"(.)1
وقال":أخربانأمحدبنعثمانبنحكيماألزديقال :قاليلأبونعيم:لورأيترجاليف
قباءسوادوشاشيةويفوسطهخنجر،والأعلمإالقالمكتوببنيكتفيهببياض فسيكفيكهمهللا،
كنتتكتبعنه؟قلت:ال،قال :فقدرأيتاملسعودييف هذهاحلالة .قالأبوحممد :هذابعد
االختالط"(.)2
وقال عمرو بن علي الفالس" :مسعت معاذ بن معاذ ،يقول :رأيت املسعودي سنة أربع
ومخسنييطالعالكتاب،يعينأنهقدتغريحفظه"(.)3وقال":حدثناأبوقتيبة–مسلمبنقتيبة-قال:
رأيتاملسعوديسنةثالثومخسني،وكتبتعنهوهوصحيح،ورأيتهسنةسبعومخسنيوالذريدخل
يفأذنهوأبوداوديكتبعنه،فقلتله:أتطمعأنحتدثعنهوأانحي ؟"(.)4
وقالأبونعيمالفضلبندكني":وهومضطرباحلديث،وتغريآبخرة"(.)5
ماأعلمأحداأعلمبعلمابنمسعودرضىهللاعنهمناملسعودي"(.)6
ً
وقالمسعر":
وقال حممد بن عبد هللا بن نري" :املسعوديكان ثقة ،فلماكان أبخره اختلط ،مسع عبد
الرمحنبنمهديويزيدبنهارونأحاديثخمتلطة،وماروىعنهالشيوخفهومستقيم"(.)7

ط.)251/5(،1
()1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()2املرجعالسابق.)251/5(،
ط.)336/2(،1
()3العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()4املرجعالسابق،)336/2(،ابنحبان ،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)48/2(،1
ط.)655/2(،2
()5الفسوي،املعرفة والتاريخ ،

()6البخاري،التاريخ الكبّي،د.ط،)314/5(،ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)250/5(،1
ط.)251/5(،1
()7ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
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بنهبدلة،وسلمةيعينابن

وقالابنمعني":كانثقة،وكانيغلطفيماحيدثعنعاصم
وقالأيضا":ثقة
ً
كانصحيحالروايةفيماحيدثعنالقاسم ،ومعن"(.)1وقال":صاحل"(.)2

كهيل،و
()3
.وقالأيضا":املسعوديأحاديثهعناألعمشمقلوبة،وعنعبدامللكبنعمري
ً
يكتبحديثه"
أيضا ،وحديثه عن عون ،وعن القاسم صحاح ،وأما عن أَب حصني وعاصم فليس بشيء ،إنا
أحاديثهالصحاح،عنالقاسم،وعنعون"( .)4وقال":منمسعمناملسعودييفزمانأَبجعفر()5
فهوصحيحالسماع،ومنمسعمنهيفزماناملهديفليسمساعهبشيء"(.)6
وقالابناملديين":ثقة،وقدكانيغلطفيماروىعنعاصمبنهبدلةوسلمةويصححفيما
روىعنالقاسمومعن"(.)7
وقالأمحدبنحنبل":ثقة"(.)8وقال":كلمنمسعمناملسعودي ابلكوفةمثلوكيعوأبو
نعيم ،وأما يزيد بن هارون ،وحجاج ،ومن مسع منه ببغداد فهو ف االختالط إال من مسع
()9
يضا ،وإنا اختلط
أيضا" :مساع وكيع من املسعودي ابلكوفة قدمي ،وأبو نعيم أ ً
ابلكوفة"  .وقال ً
املسعوديببغداد،ومنمسعمنهابلبصرةوالكوفةفسماعهجي د"(. )10
وقالأبوحامت":املسعوديأفهمحبديثعون"(.)11وقال":كاناملسعوديأعلمحبديثابن
مسعودمنأهلزمانه"( .)1وقال":قدوجدانمنينسبإىلالعلم:املسعودي ،واجلريري،وسعيدبن

ط،)336/2(،1ابنأَبخيثمة،اتريخ ابن أيب خيثة،ط.)950/2(،1
()1العقيلي،الضعفاء الكبّي ،
ط.)251/5(،1
()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()3اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد،ط.)480/11(،1
()4املرجعالسابق.)480/11(،
()5زمنخالفةأَبجعفراملنصور.
ط.)480/11(،1
()6اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
()7املرجعالسابق.)480/11(،
()8ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل،ط.)251/5(،1
ط.)336/2(،1
()9العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()10اخلطيبالبغداد،اتريخ بغداد،ط.)480/11(،1
()11ابنأَبحامت،علل احلديث،ط.)347/5(،1
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أَبعروبة،وعطاءبنالسائب،وغريهم"(.)2وقال":تغريأبخرةقبلموتهبسنةأوسنتني،وكانأعلم
حبديثابنمسعودمنأهلزمانه"(.)3
وقالأبوسعيدعثمانبنسعيدالدارمي":مسعرأتقنمناملسعودي،واملسعوديثقة"(.)4
وقالالدينوري":اختلطيفآخرعمره،وماتببغداد.وهواملسعودياألكرب"(.)5
وقال الفسوي" :وسئل –أي أمحدبن حنبل -عن :املسعودي أحب إليكأوأبوعميس
فقال:مافيهماإالثقة.فقاللهاليثمبنخارجة:أيهماأكثرعندك؟فقال:كاناملسعوديأكثرمها
حديثًا"(.)6

سعوديثقةصدوق،وقدكانتغريأبخرة"(.)7
وقاليعقوببنشيبة":وامل 
عبدالرمحنمناملسعوديمبكةشيئًا

وقالحممدبنحيىيالذهلي":قلت ألَبالوليد :مسع
يسريا؟ قال :نعم! قلت :وأبو داود مسع منه ببغداد؟ قال :نعم! قلت :وكمكان بني قدومه مكة
ً
وبغداد؟قال:أكثرمنسنةوسنتني"(.)8
ثبتًا ،ومن مسع منه ببغداد
وقال ابن عمار املوصلي " :املسعودي من قبل أن خيتلطكان 
فسماعهضعيف"(.)9
وقالالعجلي":ثقة"(.)10
وقالأبوداودالسجستاين":كاناملسعوديخيطئيفاحلديث"(.)1
=
()1املرجعالسابق.)434/6(،

()2ابنأَبحامت،علل احلديث،ط.)634/6(،1

ط.)252-251/5(،1
()3ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
ط.)480/11(،1
()4اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
ط،2ص.249
()5الدينوري،املعارف ،

ط.)163/2(،2
()6الفسوي،املعرفة والتاريخ ،

ط.)480/11(،1
()7اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
()8املرجعالسابق.)480/11(،
()9املرجعالسابق.)480/11(،
ط ،1ص. 295
()10العجلي،اتريخ الثقات ،
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ي عن املسعودي؟ قال :ما شأنه؟ قال :هو مع
ترو 
وقال الطيالسي" :قال رجل لشعبة :
هؤالء ،قال :هو صدوق اذهب فامسع منه  .فلما قدم شعبة بغداد أتى بكتب املسعودي فسمع
منه"(.)2
وقالعبدالرمحنبنيوسفبنخراش":املسعوديصدوقاختلطأبخرة"(.)3
وقالالنسائي":ليسبهأبس"(.)4
ب"(.)5
وقالالعقيلي":كويفتغرييفآخرعمره،يفحديثهاضطرا 
اشديداحىت
ً
وقالابنحبان":وكاناملسعوديصدوقًاإالأنهاختلطيفآخرعمرهاختال طً
ذهبعقله .وكانحيدثمباجييئه ،فحملفاختلطحديثهالقدميحبديثهاألخري ،ومليتميزفاستحق
التك"(.)6
وقال ال ّدارقطين" :املسعودي إذا حدث عن أَب إ سحاق ،وعمرو ،بن مرة ،واألعمش فإنه
ثعنمعنوالقاسموعون،فهوصحيح؛وهؤالءهمأهلبيته"(.)7
يغلط،وإذاحد 
وقالابنشاهني":ثقة"(.)8


=
()1أبوداود،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود،ط،1ص.162
ط.)251/5(،1
()2ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

ط.)480/11(،1
()3اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،

()4املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)226/17(،1
ط.)336/2(،1
()5العقيلي،الضعفاء الكبّي ،

()6ابنحبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)48/2(،1
()7السلمي،سؤاالت السلمي للدارقطين،د.ط،ص.255
ط،1ص.143
()8ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،
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املبحث الرابع :الرتجيح
الحظالباحثمايلي:
• للمسعوديمرحلتان:مرحلةقبلاختالطه،ومرحلةبعداختالطه.
• وجوداتفاقعلىاختالطهيفبغداد ،ولكناختلف يفحتديدالسنةاليتاختلطفيها بعدما
منروىالقصةذكرالسنةاليترأىفيهااملسعودي ،فمنهممنذكرسنة
ّ
قدمإليها.فك ّل 
معيّنا  .ففي هذه احلال
سبعا ومخسني ،ومنهم حدد زمنًا 
إحدى وستني ،ومنهم من ذكر ً
املو ّسع احتياطًا ابختيار بغداد فاصال بني
األصح -يف نظر الباحث -األخذ ابلقول 
االختالط وعدمه ،وهو قول اإلمام أمحد وابن عمار املوصلي .فق ْد قدم بغداد سنة أربع
نمعاذقصةقدومهإىلالبصرةالقدمةاألوىل،والثانيةقدم بغداد

ومخسنيكمافصلمعاذب
سنةأربعومخسني.
• أكثراألئمةعلىتوثيقهفقدوثّقه:ابنمعني ،وابناملديين،وأمحد،والدارمي،وابنسعد،
وابننري،وابنشيبة،وابنعمار،والعجلي،وابنشاهني.
مقيداكالدارقطين وأَب زرعة الرازي ،حيث قيداها يف
ً
• ومنهم من صحح أحاديثه
تصحيحا ً
ابنالديينفذكرا -بعدأنوثقاه-أبنهصحيحيفالقاسموابن

القاسموعونّ  .أماابنمعنيو
ألنهروىعنكثريينوروىعنهكثريون.فقد

الًعلىذلك
عون ويغلطيفأحاديث ،وضرابمث 
مرمعناقول أَب قتيبة":رأيتاملسعوديسنةثالثومخسني،وكتبتعنهوهوصحيح".
وعليهفمثلهذه األوهاماليتذكرهااألئمةحتدثللثقاتوغريهم ،والسيماأناملسعودي
مكثركماقالابنسعد.
• تركهابنحبانوحيىيالقطان ،ومالأبونعيمإىلالتضعيفوالعقيلي.و ّأماأبوداودفقالأبنه
لعل هذا التضعيف
ب .و ّ
خيطئكثريا مع أنه منكان هذا حاله فيكو ن إىل الضعف أقر 
ً
لكن
ك  .و ّ
ح بذلكوقال أبنه تركه منأجل ذل 
والتخطئة بسبب اختالطه،فابن حبانصر ّ
الناظريالحظمماقالهاألئمةأناختالطهوقعيفبغدادليسقبلذلك،وأ ّناألكثرممنوثقه
علىوفاقأب ّنمنمسعمنهيفالكوفةوالبصرةفسماعهصحيح،بلقدورديفإحدىالنقول
أ ّن شعبةمسعمنهوهوبغداد؛ فقديكونهذاالسماعقبلاختالطهإ ْذ ه و ملخيتلطأول
قدومهبغداد.
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مكثر اختلط أبخرة؛ فمن مسع منه ف
وعلىذلكفإنالباحث يرجحأبناملسعوديثقة ٌ
لعدممتيزالسنّةاليتاختلطفيهاوهوببغداد.وهللاتعاىلأعلم.
بغداد فمحمول على االختالط
ّ
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.49عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي أبو عتبة الشامي
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقة"(.)1
وقاليف"الدي"":أحدالثقاتاألثبات"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.604
()2ابنحج ر ،هدي الساري،د.ط،ص. 419
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
قولهيف"التقريب""ثقة"جيعلهيفاملرتبةالثالثة،بينمايف"الدي"يفاملرتبةالثانيةلتكريرلفظالتوثي ق.
مثإ ّنهناكفرقًابني"الثقة"و"الثبت"كماسبقبيانهيفترمجةرقم(.)30
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنسعد":كانثقة"(.)1
وقالحيىيبنمعني":عبدالرمحنبنيزيدبنجابر،وأبوبكربنأَبمرمي،وحريزبنعثمان
ت"(.)2
الرحيب،هؤالءثقا 
وقالأيضا":ليسبه
وقالأيضا":صدوقالأبسبه"(،)4ووثقهأمح د(.)5
ً
ووثقهأبوحامت()3
ً
تفسرها األوىل ،بل نقل ابن عساكر قول أَب حامت
أبس"( .)6قال الباحث :ولفظة "ال أبس به"  
":صدوقثقةالأبسبه"(.)7

ووثقهيعقوببنسفيان( ،)8وكذاالعجلييف"الثقات"(.)9
وقالالبخاري":زايدبنعبدهللاالبكائيصدوق.أهلالكوفةيروونعنعبدالرمحنبنيزيد

بنجابرأحاديثمناكري ،وإناأرادواعنديعن عبدالرمحنبنيزيد بنمتيم ،وهومنكراحلديث.
وهو –أي زايد -أبحاديثه أشبه منه أبحاديث عبد الرمحن بن يزيد بن جابر"( .)10قال الباحث:
يدبنجابروهممنه(.)11
ْ
وعلىذلكفتضعيفأَبحفصعمروبنعليالفالسلعبدالرمحنبنيز
()1ابنسعد،الطبقات الكربى،ط.)466/7(،1

ط،1ص،399ابنمعني،اتريخ ابن معي رواية الدوري،
() 2ابنمعني،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي ،

ط،)456/4(،1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،ط.)300/5(،1
()3ابنأَبحامت،علل احلديث،ط.)530/2(،1

ط.)300/5(،1
()4ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()5أمحدبنحنبل،العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،ط،)347/2(،2أمحدبنحنبل،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد
ف جرح الرواة وتعديلهم،ط،1ص.257

()6أمحدبنحنبل،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ف جرح الرواة وتعديلهم،ط،1ص.261
ط.)56/36(،1
()7ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
ط.)453/2(،2
()8الفسوي،املعرفة والتاريخ ،
ط.)90/2( ،1
()9العجلي،اتريخ الثقات ،

()10التمذي،العلل الكبّي،ط،1ص.392

ط.)471/11(،1
()11اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
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ب ،ويونس ،وابن عون ،وسليمان التيمي
وقال ابن مهدي " :إذا رأيت البصري يذكر أيو 
فاطمئن إليه ،وإذا رأيت الكويف يذكر سفيان الثوري ،وزائدة ،ومالك بن املغول ،وأاب األحوص
فاطمئنإليه ،وإذارأيتالشامييذكراألوزاعي ،وعبدالرمحنبنيزيدبنجابر ،وسعيدبنعبد
العزيزفاطمئنإليه"(.)1
وقالابناملديين":يعديفالطبقةالثانيةمنفقهاءأهلالشامبعدالصحابة"(.)2
وقالأيضا":منثقاتاملسلمني"(.)4وقالابنه":ثقة
ً
وقالأبوداود":منثقاتالناس"(.)3
مأمون"(.)5
ووثقه الذهلي( ،)6والنسائي( ،)7والدارقطين( .)8وذكره ابن حبان يف "الثقات"( .)9وقال يف
"مشاهريعلماءاألمصار"":منمتقىنالشامينيوصاحليالدمشقيني"(.)10
ووثقهابنشاهني(.)11
ايرونأنعبدالرمحناليعملشيئًاإالوهويريد

ونقلمغلطايقولزبيداليامي(":)12كانو
بهوجههللاتعاىل"(.)1
ط.)57/36(،1
()1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()2املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)8/18(،1
ط.)471/11(،1
()3اخلطيبالبغدادي،اتريخ بغداد ،
ط.)57/36(،1
()4ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()5املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)8/18(،1
()6مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)251/8(،1

()7املزي،هتذيب الكمالف أمساء الرجال،ط.)8/18(،1

ط.)41/1(،1
()8الدارقطين،العلل الواردة ف األحاديث النبوية ،
()9ابنحبان،الثقات،ط.)82/7(،1

()10ابنحبان،مشاهّي علماء األمصار،ط،1ص.286

ط،1ص.145
()11ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،
( ) 12زبيدبناحلارثبنعبدالكرميبنعمروبنكعبالياميأواإلايمياحلافظالثقةالثبت،روىعنإبراهيمبنيزيد
النخعي،وإبراهيمبنسويدالنخعي،وعبدالرمحنبنأَبليلىوغريهم.وروىعنهالثوريوشعبةوجريربنحازموغريهم.تويفسنة

122ه .البخاري ،التاريخ الكبّي ،د.ط ،)450 /3( ،ابنأَبحامت ،اجلرح والتعديل ،ط ،)623 /3( ،1الذهيب ،اتريخ
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املبحث الرابع :الرتجيح
قيدالباحثاملالحظاتالتالية:
لكن
• إمجاعاألئمةعلىتوثيقهإالماجاءمنبعضهمالتضعيفكأَبحفصعمروبنعلي،و ّ
وهممنهمالختالطهاببنمتيم الذيتركهاألئمةكماقالالبخاري
ذلكاتضحللباحثأنه ْ
وغريه.
• منقال"الأبسبه"كأَبحامتوأمحدفهيحممولةعلىالتوثيقلورودنقولفسرهتا.
ت،سواءبتكرير
• مليذكرأحدمناألئمةوص ًفامناألوصافالدالةعلىأنهمناحلفاظاألثبا 
الوصفأوإبفرادوصفالثبت.
• ذكر بعضهم ما يدل على صالحه يف نفسه ،وأمانته يف احلديثكقولم "من صاحلي
الدمشقيني"  ،ومن "ثقاتاملسلمني"  ،و"من ثقاتالناس"،وكذا قول ابنمهدي "وإذا
اعيوعبدالرمحنبنيزيدبنجابروسعيدبنعبدالعزيزفاطمئن

رأيتالشامييذكراألوز
إليه"،بلقالابنأَبداودعنه"ثقةمأمون".

وعليهفإ ّنالباحثرجحأبنعبدالرمحنبنيزيدبنجابرفقيه صاحل ثقةمأمونوهياملرتبة
الثالثةعنداحلافظابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.

=
اإلسالم ووفيات املشاهّيواألعالم،ط،)409/3(،1الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط،)296/5(،3املزي،هتذيب الكمال

ف أمساء الرجال،ط.)290/9(،1

()1مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)251/8(،1
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.50عبد الكرمي بن مالك اجلزري أبو سعيد
املبحث األول :بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"
قاليف"التقريب"":ثقةمتقن"(.)1
وقاليف"الدي":أحداألثبات"(.)2

()1ابنحجر،تقريب التهذيب،ط،2ص.619
()2ابنحجر،هدي الساري،د.ط،ص. 421
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املبحث الثاين :بيان موضع اخلالف
ب" يوافق الرتبةالثانية،
الرتبة بنيالعبارتني؛ فكالمهيف"التقري 
موضعاخلالفيفهذهالتمجةفرق  ّ
بينمايف"الدي"ففيالرتبةالثالثة.ابإلضافةإىلالفارقبني"الثقة"  و"الثبت"كمابينهالباحثيف
التمجةرقم(.)30
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املبحث الثالث :ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي
قالابنسعد":كانثقةكثرياحلديث"(.)1
قالأبوزرعةالدمشقي":ثقة"(.)2ومثلهقالهالعجلي(.)3
وقالابنمعني":ثقة"( .)4وقال":أحاديثعبدالكرميعنعطاءرديئة"( .)5وأنكركذلك
حييالقطانحديثهعنعطاء(.)6
س
وقال ابن عدي يف تفسريكالم ابن معني  ":إنا أراد ابن معني هذا احلديث ألنه لي 
مبحفوظ ،ولعبد الكرمي أحاديث صاحلة مستقيمة يرويها عن قوم ثقات ،وإذا روى عنه الثقات
فحديثهمستقيم"(.)7مثقالبعدخترجيهحلديثآخرعنعبدالكرميعنعطاء":وهذاعنعطاءهو
يفمجلةماقالابنمعنيأن أحاديثهعن عطاءرديئة ،ومع هذافإنالثوريوغريهمنالثقاتقد
حدثواعنه "(.)8
ت"(.)9
وقالابنعماراملوصلي":عبدالكرميوعليبنبذميةواحلرانينيكلهمثقا 
وقالسفيانبنعيينة":ملأرمثله"(.)10
وقال احلميدي" :وكان عبد الكرمي حاف ظًا وكان من الثقات ال يقول إال مسعت وحدثنا
ورأيت"(.)1
( ) 1ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ط ،)481 /7(  ،1وتصحيح الوهم يف اسم الراويكان بواسطة تعليق احملقق لتهذيب
الكمال(.)255/18
()2أبوزرعةالدمشقي،اتريخ أيب زرعة الدمشقي،د.ط،ص.551
ط،1ص.307
()3العجلي،اتريخ الثقات ،

ط.)59/6(،1
()4ابنأَبخيثمة،اتريخ ابن أيب خيثمة،ط،)223/3(،1ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()5ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)42/7(،1
ط.)466/36(،1
()6ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

()7ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)42/7(،1
()8املرجعالسابق.)44-43/7(،
ط.)465/36(،1
()9ابنعساكر،اتريخ دمشق ،

ط.)58/6(،1
()10ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
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وقاليعقوببنشيبة":عبدالكرمياجلزريإىلالضعفماهو؛وهوصدوقثقة"(.)2
وقالاإلمامعبدالرزاق":قالمسعتسفيانالثورييقوللسفيانبنعيينة :أرأيتحديث
عبدالكرمياجلزريوأيوبوعمروبندينار ؟فهؤالءومنأشبههمليسألحدفيهممتكلم"(.)3
وقالأمحدبنحنبل":ثقةثبت"(.)4وقال":هوصاحبسنّة"(.)5
وقالأيضا":ثبت
ً
وقالأبوحامت":ثقة"(.)6ومثلهقولأَب زرعةالرازي(،)7وابناملديين( ،)8
ثبت"(.)9
دعنالثّقاتابألشياءاملناكري،

لكنهكانينفر

وقالابنحبانيف"اجملروحون"":كانصدوقًاو
فاليعجبيناالحتجاجمباانفردمناألخبار ،وإناعتربمعتربمباوافقالثقاتمنحديثهفالضري؛
وهوممنأستخريهللافيه"(.)10
وذكرهابنشاهنييف"الثقات"(.)11
وقالأبوعروبةاحلراين(":)12هوثبتعندالعارفنيابلنقل"(.)1
=
ط.)462/36(،1
()1ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
ط.)466/36(،1
()2ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()3املرجعالسابق.)462/36(،
ط.)59/6(،1
()4ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،

()5ابنعدي،الكامل ف ضعفاء الرجال،ط.)42/7(،1
ط.)59/6(،1
()6ابنأَبحامت،اجلرح والتعديل ،
()7املرجعالسابق.)59/6(،
ط.)463/36(،1
()8ابنعساكر،اتريخ دمشق ،
()9املرجعالسابق.)465/36(،

()10ابنحبان،كتاب اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،ط.)146/2(،1

ط،1ص.167
()11ابنشاهني،اتريخ أمساء الثقات ،
() 12احلسنيبنحممدبنأَبمعشرم ودودالسلمياجلزرياحلراين،احلافظالثقة.ح ّدث عنهابنعديوابنحبانواحلاكم
واألزديوغريهم.منتصانيفه":الطبقات"و"اتريخاجلزيرة"و"األمثالواألوائل" .تويفسنة318ه.اخلليلي،اإلرشاد ف معرفة

)،
علماء احلديث،ط،)458/1(،1الذهيب،سّي أعالم النبالء،ط،)510 /14(،3الزركلي،األعالم،ط 253/2(،15
كحالةمعجماملؤلفني،د.ط.)60/4(،
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وقالاحلاكم":ليسابحلافظعندهم"(.)2
انثقةمأموانكثرياحلديث"(.)3
ً
وقالابنعبدالرب":ك


=
()1مغلطاي،إكمال هتذيب الكمال،ط.)291/8(،1

()2الذهيب،ميزان االعتدال ف نقد الرجال ،ط.)645/2(،1

ط.)61/20(،1
()3ابنعبدالرب،التمهيد ملا ف املوطأ من املعاين واألسانيد ،
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املبحث الرابع :الرتجيح
ناكإمجاعاعلىتوثيقعبدالكرميبنمالكاجلزري،ومرتبتهتدور
ً
فليسمنشكبعدهذاالنقلأنه
بنيالثقةوالثبت.وقبلالتجيحقيدالباحثمايلي:
• أمحدكررالتوثيق ،وسائراألئمةعلىتوثيقه.
• أماابنعيينة فقالأنهمليرمثلهيفالتحديث ،ولعلذلكمنشدةإتقانه،فقدأشارإىل
ذلكاحلميدي.
• وأما قول ابن حبان أبنهصدوق ال حيتج مبا انفرد به؛ فمردود أبقوال غريه من أئمة النقد
ابنعيينةوأَبحامتوابنمعنيوأمحد

السابقني ،الذينخربوامروايتعبدالكرميكالثوريو
وغريهم ،فليسهناكوجهمن وضععبدالكرمييف"اجملروحني" وملجيرحهأحدمناألئمة.
ولعلمامحلابنحبانعلىفعلذلكماقالهابنمعنييفأ ّنأحاديثهعنعطاءرديئة .وقد
مفسًرالكالمابنمعني ،وأ ّن الثوريوغريهحي ّدثون
أجابابنعديعنذلكيفنقلعنه  ّ
عنه .مثّمثلهذاالقولمنابنمعنياليضره ،ألنابنمعنيفيمانقلعنه قدوثّقه  ،وأ ّن
؛والكمالهللتعاىل.
اخلطأجارعلىالثقاتكماهوالشأنعندالضعفاء 
• وأماقولاحلاكمليسحبافظعندهمفالتضرهكذلك؛فقدنقلعنغريهمنأئمةهذاالشأن
أنعبدالكرميبنمالكمكثرمتقن.مثإ ّنكلمة"حافظ" التدلالعلىتعديلوالعلى
ك(.)1
جتريحإالبقرينة،وقدسبقيفهذاالبحثبيانذل 
وعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنعبدالكرميبنمالكاجلزريثقة مكثر صاحب سنة ،وال
كحيدثللثقاتوغريهم.وهللاتعاىلأعلم.
يعكرعليهمانقلعنهمنأخطائه،فمثلذل 

()1انظر:ص.21
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اخلامتة

تغري اجتهاداحلافظابنحجريفحكمهعلىالرواةمنكتابيه
كانالغرضمنهذاالبحثدراسة  ّ
الرواةالذينتكلمفيهممنكتاب
"هديالساري"و"تقريبالتهذيب"  .
وقدمت ذلك ّأوًال:حبصر  ّ

"الدي" ،واثنيا :متييزمناختلفقولهفيهمابملقارنةمعكتاب"التقريب"  ،واثلثا:استخراجمواضع
ابعا:ترجيحاألحكامعلىالرواةبعدنقلومقارنةأقوالأئمةالشأن.
االختالف،ور ً
اواي منحرف(أ)إىلحرف(ع)عندترمجة
وقدمتّتحبمدهللاهذهالدراسةعلىمخسنير ً
عبدالكرميبنأَباملخارق ،وتوصلالباحثإىلالنتائجالتالية:
• متّتدراسةاخلمسنيترمجةموضوعالبحثنتائجهاموزعةكاآليت:
 oتوزيعالتاجمعلىالفصول:
اختلففيهماحلكماختالفامؤثرا
▪ 19ترمجةمن
ً

▪ 8ترجممنقالفيهم"خمتلففيه"أو"فيهمقال"
▪ 11ترمجةمنزادفيهصفاتمؤثرةيفالراويمعبقائهضمندائرةاالحتجاج
الففيهمغريمؤثريفاحلكماإلمجايل
▪ 12ترمجةمنكاناالخت 
 oتوزيعالتاجمعلىالدرجاتحبسبترجيحالباحث:
ترمجةواحدةبدرجةصحاَب.

▪
▪ 8تراجمبدرجةثقةثبتأوثقةإمامحافظوماكانمعىنيفالرتبةالثانية.
▪ 21ترمجةبدرجةثقة.
▪ 9تراجمبدرجةصدوق.
ف
▪ 5تراجمبدرجةضعي 
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▪ 3تراجمبدرجةمتوكاحلديث
▪ ترمجتانبدرجةمتوكمتهمابلوض ع
▪ ترمجةواحدةتوقففيهاالباحث.
ظاهرا -يقصد هبا
• ّ
تبني املقصود من مقولة "خمتلف فيه "،و"فيه مقال" حيث إ ّن األوىل – ً
االتّضعيف.
وجوداختالفيفاالحتجاجيفالراوي،بينماالثانيةفيقصدهب 

• كانتمواضعاخلالفعندابنحجربعضهامؤثـّ ر ج ّدامثلرجالاجملموعةاألوىل والثانية،
ابلراويمثلتراجماجملموعةالثالثةوالرابعة.
وبعضهااليؤثرعلىاالحتجاج ّ

ت بكلوضوحأ ّن أحكام احلافظمتغرية بنيالكتابني ،ومليعتمدالباحثيفالتجيح
ظهر 
• 
بينهاعلىزمنالتأليفبلمنواقعأقوالأئمةالنقداألوائل.
شريةاجتهادية،أووجودظروف
• أسبابتغريأقوالاحلافظ ّإماأهناالخترجعنكوهناأخطاءب 
التاجم اليت اكتفى فيها احلافظ بقوله "فيه
حماطة ابلتصنيف حتول دون معرفة التفاصيلك ّ
مقال"أو"خمتلففيه".

ااملروايتإالإذا
وسربو ْ
النقلمنكتبأئ ّمةاحلديثالثقاتالذينعاصرواالرواة ،

• كانغالب
مل جيد الباحث شيئًا يفكتبهم فإنه يعتمد على من بعدهم ممّن وقف على أقوالمككتب
اإلمامالذهيبومغلطايوغريهم.

متاشيًامعحدودهذهالدراسةاليتالتتعدى
ى 
قل الباحثأقوال احلافظمنكتبهاألخر 
• ملين ْ
إىلغريكتاَب"تقريبالتهذيب"و"هديالساري".

صدقالراويغريمؤثرةيفاالحتجاجابلراوي.
• تبنيأ ّنالبدعةمع
ّ

ب،وكماأنأخطا ء
• أظهرالبحث الفرق بنيالثقةوالثبت؛ فالثبتيكونيفاحل ْفظ والكتا 
الراويالثبتتكادتكونمنعدمة.
مثلالبولقائما وهيمن
األئمةالتحديث عنبعض الرواةبسببظروفخاصة 
• ترك بعض ّ
ً
األسبابغرياملؤثرة.
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ك بوصفالزمأبنه خيطئكماقررذلك
• إذاأخطأالراويوعرفخطأهفاليوصف بعد ذل 
اإلمامأمحد.
• لقب"احلافظ"اليلزممنهالت وثيق؛فقديكونالراويحافظًامعضعفهيفالرواية.
تزمنمعنيويفبلدانمعيّنةفالميكنأنتتخذأوصاف
• كانالنصبوالتشيعمسةمنمسا 
جتريحللرواة.

نعمنجرحوهمكفعلالشعيبمعاحلارثاألعور.
• بعضالراوةقدينقلو ّ

• يرىالباحثاستحداثمرتبةبنيالثقةالذيعرفعنهأنهخيطئوبنيغريهمنالثقاتممن
مليعرفوابذلكمثلمافعلاحلافظيفمرتبةالصدوقحيثقسمهاإىلمرتبتني.
• وجودهذااالختالفيفأقوالاحلافظمؤشرعلىأناالعتمادعلى"التقريب"يفاحلكمعلى
الرجالعملقديؤديإىلخللكبرييفاحلكمعلىاألحاديث.
وهبذه النتائجيكون البحث قد ح ّقق –إبذن هللا تعاىل -أهدافه املنشودة ،ولكن يبقى أ ن
مكملة:
يشريالباحثإىلتوصيات ّ
 oإ ْكمالابقيالتاجموفقهذهاملنهجيةحىتختتتممجي عها.
يدالضوءعلىتصرفاتأئمةالنقدمعالراوة،وضبطمصطلحاهتم ،وموازنتها
ّ
 oإلقاءمز
معمصطلحاتاملتأخرينحىتتسهلعمليةاحلكمالكلّي.

واحلمدهللعلىتوفيقه.
صلاللهموسلّموابرْكعلىنبيّناحممدوعلىآلهوصحبه.
هذا و ّ
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فهرس األحاديث النبوية

احلديث



الصفحة

ائما
وسلمسباطةقومفبالق ً
ىهللاعليه 
ىالنّيبصلّ 
أت 



201

أصاب
فاجتهد مثّ 
إذاحكماحلاكم ْ



45

جتريبقدر
الط ْري ْ



225

علىوجههزمنالفتح
ْ
يبصلّىهللاعليهوسلّمق ْدمسح
النّ ّ
كان 



125

843

فهرس الرواة املرتجم هلم

احلكماإلمجايل

الراوي

ق
أمحدبنبشرياملخزوميموىلعمروبنحريثأبوبكرالكويف صدو 

الصفحة
55

أمحدبنسعيدبنصخرالدارميأبوجعفرالسرخسي

ثقةثبتحافظ

275

أمحدبنشعيببنعليالنسائي

إماميفاجلرحوالتعديل

210

إبراهيم بن إمساعيل أو إمساعيل بن إبراهيم السلمي ،الشيباين توقفالباحثفيه

280

احلجازي
إبراهيمبنموسىالفراءبنزيدالتميميأبوإسحاقالرازي

ثقةمكثرحجة

286

ي
إبراهيمبنميمونالصائغاملروز 

ق
صدو 

59

إبراهيمبنيعقوباجلوزجاينالسعدي

ثقةصاحلقدوةحافظ

217

أسامةبنزيدالليث ي

ثقةلهأوهام

156

إسحاقبنحممدبنإمساعيلبنأَبفروةالفرويأبويعقوب ضعيفيعتربحبديثه
املدين
ف
ضعي 
إمساعيلبنعبدهللابنعبدهللابنأويساألصبحي

290
63

أسيدبنزيدبنجنيحاملالالكويف

متوكاحلديث

295

بشربناثبتالبصريالبزار

ق
صدو 

164

بقيةبنالوليدبنصائدالكالعي

ثقة حافظ رمي
س
ابلتدلي 
إمامحافظثبتحجة

168

هبزبنأسدالعميأبواألسودالبصري
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299

ي
جريربنحازمبنزيدبنعبدهللااألزد 

ثقة

68

جعفربنإايسأبوبشرابنأَبوحشية

ثقة

223

احلارثبنعبدهللااألعورالمداينأبوزهريالكويف

ف
ضعي 

304

احلارثبنعمريأبوعمريالبصري

ثقة

73

حبيباملعلمأبوحممدالبصري

ثقة

77

حجاجبنحممداملصيصياألعور

ثقة

81

احلسنبنذكوانأبوسلمةالبصري

ف
ضعي 

85

احلسنبنعمارةالبجلي

متوكمتهمابلوض ع

90

احلكمبنانفعالبهراينأبواليماناحلمص ي

ثقة

313

محادبنأسامةأبوأسامةالكويف

ت
ثقةثب 

228

حنظلةبنأَبسفياناجلمحياملكي

ثقة

320

خالدبنسلمةبنالعاصاملخزوميالكويف

ثقة

178

خالدبنخملدالقطواين

ق
صدو 

100

خالدبنمهراناحلذاءأبواملنازل

ثقة

233

ذربنعبدهللااملرهيبالكويف.

ثقة

239

الربيعبنصبيحالبصري

ق
صدو 

182

يف
كيعبناجلراحأبوحممدالكو 

سفيانبنو

متوك

105

سليمانبنداودبناجلارودأبوداودالطيالسي.

حمدثثقةحافظ

250

ي
الشاذكوين،سليمانبنداودأبوأيوباملنقر 

ب
متوكمتهمابلكذ 

190

053

سليمانبنعبدالرمحنالتميميأبوأيوب،ابنبنتشرحبيل ثقة

111

سليمانبنمهرانأبوحممدالكويفاألعمش

إمامحافظثقة

256

ح
سالمبنمسكنيبنربيعةاألزديالبصريأبورو 
ّ

ثقةفاضل

262

ي
سعيدبنأَبسعيدكيساناملقرب 

ثقة

244

مساكبنحربالكويفأبواملغرية


ثقة يف حديثه
اضطرابعنعكرمة

196

سيفبنسليمان

ت
ثقةثب 

268

ي
عبادبنمنصورالناجيأبوسلمةالبصر 

ق
صدو 

117

عبداحلميدبنحبيببنأَبالعشرينكاتباألوزاعي

ف
صدوقرمباخيال 

129

عبداحلميدبنجعفربنعبدهللابناحلكمبنرافعاألنصاري ثقة

135

ق
ين صدو 
عبدالرمحنبنإسحاقبنعبدهللابناحلارثبنكنانةاملد 

141

عبد الرمحن بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود ،ثقة مكثر اختلط
أبخرة
املسعودي

325

عبدالرمحنبنيزيدبنجابراألزديأبوعتبةالشامي

ثقةمأمون

عبدالكرميبنمالكاجلزريأبوسعي د

ثقة مكثر صاحب
سنة
متوك

148

عبدهللابنثعلبةبنصع ْري

صحاَب

123

عبدهللابنعثمانبنخثيماملك ي

ق
صدو 

203

أبوحيىيالقتاتزاذا ن

ف
ضعي 

96
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قائمة املراجع

 اآلمدي،أبواحلسنسيدالدينعليبنأَبعليبنحممدبنساملالثعليب،اإلحكام ف
أصول األحكام،ط(،1بريوت:دارابنحزم1429،ه2008/م).
 ابناألثري،أسد الغابة،أبواحلسنعليبنأَبالكرمحممدبنحممدبنعبدالكرميبنعبد
الواحدالشيبايناجلزري،د.ط(،بريوت:دارالفكر1409،هـ1989/م).
 أمحدبنحنبل،أبوعبدهللاأمحدبنحممدبنحنبلبنهاللبنأسدالشيباين ،العلل
ومعرفة الرجال رواية عبد هللا ،حتقيق :وصي هللا بن حممد عباس ،ط( ،2الرايض :دار

اخلاين1422،هـ2001/م).

 أمحدبنحنبل،أبوعبدهللاأمحدبنحممدبنحنبلبنهاللبنأسدالشيباين ،العلل
ومعرفة الرجال رواية املروذي وغّيه ،حتقيق :الدكتور وصى هللا بن حممد عباس ،ط،1
(بومباي:الدارالسلفية1408(،هـ1988/م).
 أمحدبنحنبل،أبوعبدهللاأمحدبنحممدبنحنبلبنهاللبنأسدالشيباين ،سؤاالت
أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل ف جرح الرواة وتعديلهم،حتقيق:زايدحممدمنصور،ط،1
(املدينةاملنورة:مكتبةالعلومواحلكم1414،ه1994/م).
 أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،من
سؤاالت أيب بكر أمحد بن حممد بن هانئ األثرم أاب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل،
حتقيق:عامرحسنصربي،ط(،1بريوت:دارالبشائراإلسالمية1425،هـ2004/م).
 أمحدبنحنبل،أبوعبدهللاأمحدبنحممدبنحنبلبنهاللبنأسدالشيباين ،املسند،
حتقيق:شعيباألرانؤوطوعادلاملشدوآخرون،ط(،1بريوت:مؤسسةالرسالة1421،ه/
2001م).

 األصبهاين،أمحدبنعبدهللابنأمحدبنإسحاقبنموسىبنمهران،اتريخ أصبهان،
حتقيق:سيدكسرويحسن،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1410،هـ1990/م).
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 األلباين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،سلسلة
األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،ط( ،1الرايض :مكتبة املعارف،
1416ه1996/م).
 الباجي،أبوالوليدسليمانبنخلفبنسعدبنأيوببنوارثالتجييبالقرطيب،التعديل
والتجريح ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح ،حتقيق :أبو لبابة حسني ،ط،1
(الرايض:داراللواءللنشروالتوزيع1406،ه1986/م).
 البخاري ،أبو عب د هللا حممد بن إمساعيل بن املغرية اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح
املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأًيمه،حتقيق :حممدزهريبن
انصرالناصر،ط(،1بريوت:دارطوقالنجاة1422،ه2001/م)
 البخاري،أبوعبد هللاحممدبنإمساعيلبناملغريةاجلعفي،التاريخ الكبّي،حتقيق:هاشم
الندووآخرون،د.ط(،حيدرآابد:دائرةاملعارفالعثمانية،د.ت).
 البخاري،أبوعب د هللاحممدبنإمساعيلبناملغريةاجلعفي،التاريخ األوسط،حتقيق:حممود
إبراهيمزايد،ط(،1حلب:دارالوعي1397،ه1977-م).
 البخاري،أبوعبدهللاحممدبنإمساعيلبناملغريةاجلعفي ،كتابالضعفاء الصغّي،حتقيق:
أمحدبنإبراهيمبنأَبالعينني،ط(،1القاهرة:مكتبةابنعباس1426،هـ2005/مـ).

 البزار،أبوبكرأمحدبنعمروبنعبداخلالقبنخالدبنعبيدهللاالعتك ي،البحر الزخار،
حتقيق:حمفوظالرمحنزينهللاوصربيعبداخلالقالشافعي،ط(،1املدينةاملنورة:مكتبةالعوم
واحلكم1409،ه1988/م).
ب ،جتريد أمساء الرواة الذين تكلم فيهم احلافظ ابن
 البصارة ،نبيل بن منصور بن يعقو 
حجر ف فتح الباري،ط(،1الكويت:دارالدعوةللنشروالتوزيع1407،ه1986/م).
 البغوي ،أبو القاسم عبدهللا بن حممد بن عبد العزيز بن امل ْرزابنبن سابوربن شاهنشاه،

معجم الصحابة،حتقيق :حممداألمنيبنحممداجلكين،ط(،1الكويت:مكتبةدارالبيان،
1421ه2000/م).

 البيهقي،أبوبكرأمحدبناحلسنيبنعليبنموسىاخل ْسرْوجردياخلراساين،معرفة السنن
واآلاثر،حتقيق:عبداملعطيأمنيقلعجي،ط(،1حلب:دارالوعي1412،هـ1991/م).
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 التمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك ،سنن الرتمذي،
حتقيق :أمحد شاكر وآخرون ،ط( ،2القاهرة :مكتبة مصطفى الباَب احلليب1395 ،هـ
1975/م).
 التمذي،أبوعيسىحممدبنعيسىبنس ْورةبنموسىبنالضحاكالعلل الكبّي،حتقيق:
صبحيالسامرائيوأبواملعاطيالنوري وحممودخليلالصعيدي،ط(،1بريوت:عاملالكتب،
1409هـ1988/م).
 راغون،جاللبنالعرَب،التوقف عند احملدثي دراسة أتصيلية تطبيقية،ط(،1بريوت:دار
ابنحزم1435،ه2014/م).

 اجلوزجاين،أبوإسحاقإبراهيمبنيعقوببنإسحاقالسعدي،الشجرة ف أحوال الرجال،

حتقيق:عبدالعليمعبدالعظيمالبستوي،ط(،1فيصلآابد:حديثاكادمي1411،ه/
1990م).

 ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،الضعفاء
واملرتوكون ،حتقيق :عبد هللا القاضي ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1406ه1985/م).
 ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ،التحقيق ف أحاديث
اخلالف ،مسعدعبداحلميدحممدالسعدين،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1415،ه/
1995ه).
 ابناجلوزي،مجالالدينأبوالفرجعبدالرمحنبنعليبنحممد ،املوضوعات،حتقيق:عبد
الرمحنحممدعثما ن،ط(،1املدينةاملنورة:املكتبةالسلفية1386،ه1966/م).
 ابناجلوزي ،مجالالدينأبوالفرجعبدالرمحنبنعليبنحممد ،تلقيح فهوم أهل األثر،
ط(،1بريوت:شركةداراألرقم1418،ه1997/م).

 اجلوهري  ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفاراَب ،الصحاح اتج اللغة وصحاح
العربية ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،ط( ،4بريوت ،دار العلم للماليني1407 ،ه/
1987م).
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 ابنأَبحامت،أبوحممدعبدالرمحنبنحممدبنإدريسبناملنذرالتميم ي احلنظليالرازي،
اجلرح والتعديل،دارإحياء،ط(،1بريوت:دارإحياءالتاثالعرَب1271،ه1952/م).

 ابنأَبحامت،أبوحممدعبدالرمحنبنحممدبنإدريسبناملنذرالتميم ي احلنظليالرازي،
علل احلديث،حتقيق:فريقمنالباحثنيإبشرافوعنايةسعدبنعبدهللااحلميدوخالدبن
عبدالرمحناجلريسي،ط(،1الرايض:مطابعاحلميضي1427،ه2006/م).
 ابنأَبحامت ،أبوحممدعبدالرمحنبنحممدبنإدريسبناملنذرالتميم ي احلنظليالرازي،
املراسيل ،حتقيق:شكرهللانعمةهللاقوجاين،ط(،1بريوت:مؤسسةالرسالة1397،ه/
1976م).

 حاجيخليفة ،مصطفىبنعبدهللاكاتبجليبالقسطنطيين ،كشف الظنون عن أسامي
الكتب والفنون،ط(،1بغداد:مكتبةاملثىن1361،ه1941/م).
 احلازمي ،حممد بن موسى أبو بكر ،شروط األئمة اخلمسة ،ط( ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1405،ه1984/م).
 احلاكم،سؤاالت مسعود بن علي السجزي للحاكم ،أبوعبدهللااحلاكمحممدبنعبدهللا
ف اببن البيع،
بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعرو 
حتقيق :موفق بن عبد هللا بن عبدالقاد ،ط( ،1بريوت :دار الغرباإلسالمي 1408هـ/
1988م).
 احلاكم،أبوعبدهللااحلاكمحممدبنعبدهللابنحممدبنمحدويهبننعيمبناحلكمالضيب
الطهماينالنيسابورياملعروفاببنالبيع،املستدرك على الصحيحي ،حتقيق:مصطفىعبد
القادرعطا،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1411،ه1990/م).
 ابنحبان،أبوحامتحممدبنحبانبنأمحدالتميميالدارميالبسيت،كتاب اجملروحي من
احملدثي والضعفاء واملرتوكي ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،ط( ،1حلب :دار الوعي،
1396ه1985/م).
 ابن حبان  ،أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي الدارمي البسيت ،الثقات ،ط،1
(حيدرآابد:دائرةاملعارفالعثمانية1393،ه1973/م).
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 ابن حبان ،أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي الدارمي البسيت ،مشاهّي علماء
األمصار ،حتقيق:مرزوقعلىابراهيم،ط(،1املنصورة:دارالوفاءللطباعةوالنشروالتوزيع،
1411هـ1991/م).
 ابنحجر،أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحدالعسقالين،تقريب التهذيب،حتقيق
ط( ،2الرايض :دار العاصمة/1423 ،
أَب األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين  ،
.)2003
 ابنحجر،أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحدالعسقالين،تقريب التهذيب،حتقيق
حممدعوامة،ط(،1دمشق:دارالرشيد.)1986/1406،

 ابنحجر،أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحد العسقالين،هدي الساري مقدمة
فتح الباري،حتقيقحمبالديناخلطيب،د.ط(،القاهرة:املكتبةالسلفية1380،ه).
 ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين ،هتذيب التهذيب ،حتقيق إبراهيم الزيبق
وعادلمرشد،ط(،1بريوت:مؤسسةالرسالةانشرون.)1996/1416،
 ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين ،اإلصابة ف متييز
الصحابة ،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية.)1994/1415،
 ابنحجر،أبوالفضل أمحدبنعليبنحممدبنأمحد العسقالين ،تقريب التهذيب ومعه
حترير التقريب ،حتقيق :سعد بن جندت عمر ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1434ه2013/م).
 ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين ،النكت على ابن
ط(،1املدينةاملنورة:اجلامعةاإلسالمية،
الصالح ،حتقيق:ربيعبنهاديعمرياملدخلي ،
1404هـ1984/م).
 ابنحجر،أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحدالعسقالين،نزهة النظر ف توضيح
خنبة الفكرحتقيق:نورالدينالعت،ط(،3دمشق:مطبعةالصباح1421،ه2000/م).
 ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين  ،فتح الباري شرح
صحيح البخاري،حتقيق:عبدالعزيزبناب ز،د.ط(،القاهرة:املكتبةالسلفية1380،ه).
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 ابنحجر،أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحدالعسقالين،رفع اإلصر عن قضاة
مصر ،حتقيق :الدكتور علي حممد عمر ،ط( ،1القاهرة :مكتبة اخلاجني1418 ،ه/
1998م).
 ابنحجر،أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحدالعسقالين،إنباء الغمر أببناء العمر،
حتقيق:حسنحبشي،ط(،1مصر:اجمللساألعلىللشئوناإلسالمية -جلنة إحياءالتاث
اإلسالمي1389،هـ1969/م).
 ابنحجر،أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحدالعسقالين ،لسان امليزان ،حتيقق:
ت:دارالبشائراإلسالمية1423،ه2002/م).
عبدالفتاحأبوغدة،ط(،1بريو 

 ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري ،احمللى ابآلاثر،
د.ط(،بريوت:دارالفكر،د.ت).
 ابنخزمية،صحيحابنخزمية ،أبوبكرحممدبنإسحاقبنخزمية بناملغريةبنصاحلبن
ي ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي ،ط( ،1بريوت :املكتب
بكر السلمي النيسابور 
اإلسالمي1400،ه1980/م).
 اخلطيبالبغدادي،أبوبكرأمحدبنعليبناثبتبنأمحدبنمهدي ،شرف أصحاب

احلديث ،اخلطيب البغدادي ،حتقيق :حممد سعيد خطي أوغلي ،ط( ،1أنقرة :دار إحياء
السنةالنبوية1389،ه1969/م).

 اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي ،اتريخ بغداد،
حتقيق:بشارعوادمعروف،ط(،1بريوت:دارالغرباإلسالمي1422،هـ2002/م).
 ابنخلفون،أبوبكرحممدبنإمساعيل،املعلم بشيوخ البخاري ومسلم ،حتقيق :عادلبن
سعد،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية،د.ت).
 خليفة ،أبو عمرو خليفة بن خياط الشيباين العصفري البصري ،طبقات خليفة اخلياط،
حتقيق :سهيل زكا ر ،ط( ،1بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1414  ،هـ /
1993م).
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 اخلليلي ،أبو يعلى خليل بن عبد هللابن أمحدبن إبراهيم بن اخلليل القزويين ،اإلرشاد ف
معرفة علماء احلديث ،حتقيق :حممد سعيد عمر إدريس ،ط( ،1الرايض :مكتبة الرشد،
1409ه1989،م).
 اخلميسي ،عبد الرمحن بن إبراهيم ،معجم علوم احلديث النبوي ،ط( ،1بريوت :دارابن
حزم1421،ه2000/م).
 ابن أَب خيثمة ،أبو بكر أمحد بن أَب خيثمة ،التاريخ الكبّي املعروف بتاريخ ابن أيب

خيثمة،حتقيق:صالحبنفتحيهالل،ط(،1القاهرة:الفاروقاحلديثةللطباعةوالنشر،

1427هـ2006/م).

 الدارقطين،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبنمهديبنمسعودبنالنعمانبندينار
البغدادي،سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين،حتقيق:د.موفق بنعبدهللابنعبد
القادر،ط(،1الرايض:مكتبةاملعارف1404،ه1984/م).

 الدارقطين،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبنمهديبنمسعودبنالنعمانبندينار
البغدادي،ذكر أمساء التابعي ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري

ت ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الكتب
ومسلم ،حتقيق :بوران الضناوي وكمال يوسف احلو 

الثقافية1406،هـ1985/م).

 الدارقطين،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبنمهديبنمسعودبنالنعمانبندينار
البغدادي ،سؤاالت أىب بكر الربقاىن للدارقطين ف اجلرح والتعديل ،حتقيق :عبد الرحيم
حممدأمحدالقشقري،ط(،1الهور:كتبخانهمجيلي1404،هـ1983/م).
 الدارقطين ،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبنمهديبنمسعودبنالنعمانبندينار
البغدادي،العلل الواردة ف األحاديث النبوية،حتقيق:حمفوظالرمحنزينهللاالسلفي،ط،1
(الرايض:دارطيبة1405،هـ1985/م).

 الدارقطين ،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبنمهديبنمسعودبنالنعمانبندينار
البغدادي ،العلل الواردة ف األحاديث النبوية،تعليق:حممدبنصاحلبنحممدالدابسي،
ط(،1الدمام:دارابناجلوزي1427،هـ2007/م).
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 الدارقطين،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبن مهديبنمسعودبنالنعمانبندينار
َب،
البغدادي ،تعليقات الدارقطين على اجملروحي البن حبان،حتقيق:خليلبنحممدالعر 
ط(،1القاهرة:الفاروقاحلديثةللطباعةوالنشر1414،هـ1994/م).
 الدراقطين،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبنمهديبنمسعودبنالنعمانبندينار
البغدادي ،الضعفاء واملرتوكون ،احملقق :د .عبد الرحيم حممد القشقري ،جملة اجلامعة
اإلسالميةابملدينةاملنورة،العدد،59اجلزءاألول،رجب-شعبان-رمضان1403هـ.
 الدراقطين،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبنمهديبنمسعودبنالنعمانبندينار
البغدادي ،الضعفاء واملرتوكون ،احملقق :د .عبد الرحيم حممد القشقري ،جملة اجلامعة
اإلسالميةابملدينةاملنورة ،العدد،60اجلزءالثاين،شوال -ذوالقعدة -ذواحلجة1403
هـ.
 الدارقطين،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبنمهديبنمسعودبنالنعمانبندينار
ط وحسنعبداملنعمشليب وعبداللطيف
البغدادي،سنن الدارقطين ،حتقيق:شعيباالرنؤو 
سةالرسالة1424،هـ2004/م).
حرزهللاوأمحدبرهوم،ط(،1بريوت:مؤس 
ي
 أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزد 
حممدعليقاسمالعمري،ط،1

السجستاين ،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود،حتقيق:
(املدينةاملنورة:اجلامعةاإلسالمية1403،هـ1983/م).
 ابندقيقالعيد،تقيالدينأبوالفتححممدبنعليبنوهببنمطيعالقشريي ،االقرتاح
ف بيان االصطالح ،حتقيق :قحطان عبد الرمحن الدوري ،ط( ،1عمان :دار العلوم،
1427ه2007/م).
 الدليمي،حممودعيدانأمحد،جرح الرواة وتعديلهم األسس والضوابط،ط(،1بريوت:دار
الكتبالعلمية1436،ه2015/م).

 الدينوري،أبوحممدعبدهللابنمسلمبنقتيبة،املعارف ،أبوحممدعبدهللابنمسلمبن
قتيبةالدينوري،حتقيق:ثروتعكاشة،ط(،2القاهرة:اليئةاملصريةالعامةللكتاب1413،
ه1992/م).
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 الذهيب ،أبوعبدهللامشسالدينحممدبنأمحدبنعثمانبنق ْامياز،الكاشف ف معرفة من

له رواية ف الكتب الستة ،حتقيق:حممدعوامة،أمحدحممد،نراخلطيب،ط(،1جدة:دار
القبلةللثقافةاإلسالمية1413،ه1992/م).

 الذهيب،أبوعبدهللامشسالدينحممدبنأمحدبنعثمانبنق ْامياز،سّي أعالم النبالء،
حتقيق :جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،ط( ،3بريوت :مؤسسة
الرسالة1405،هـ1985/م).
 الذهيب ،أبوعبدهللامشسالدينحممدبنأمحدبنعثمانبنق ْاميا ز ،املغين ف الضعفاء،
حتقيق:نورالدينعت،د.ط(،د.م:د.ن،د.ت).

 الذهيب،أبوعبدهللامشسالدينحممدبنأمحدبنعثمانبنق ْاميا ز،ذكر أمساء من تكلم

ط( ،1الزرقاء :مكتبة املنار1406 ،ه/
فيه وهو موثق ،حتقيق :حممد شكور املياديين  ،
1986م).

 الذهيب،أبوعبدهللامشسالدينحممدبنأمحدبنعثمانبنق ْامياز،ميزان االعتدال ف نقد
ت:داراملعرفةللطباعةوالنشر1382،هـ
الرجال،حتقيق:عليحممدالبجاوي،ط(،1بريو 
1963-م).

 الذهيب ،أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن ق ْامياز ،ديوان الضعفاء

واملرتوكي وخلق من اجملهولي وثقات فيهم لي،حتقيق:محادبنحممداألنصاري،ط،2
(مكة:مكتبةالنهضةاحلديثة1387،هـ1967-م).

 الذهيب ،أبوعبدهللامشسالدين حممدبنأمحدبنعثمانبنق ْامياز ،تنقيح التحقيق ف
أحاديث التعليق،حتقيق:مصطفىأبوالغيطعبداحليعجيب،ط(،1الرايض:دارالوط ن،
1421هـ2000-م).
هللامشسالدينحممدبنأمحدبنعثمانبنق ْاميا ز،اتريخ اإلسالم ووفيات
 الذهيب،أبوعبد 

عواد معروف ،ط( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
املشاهّي واألعالم ،حتقيق :بشار ّ
1424ه2003/م).
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 الذهيب،أبوعبدهللامشسالدينحممدبنأمحدبنعثمانبنق ْامياز ،ذكر من يعتمد قوله ف

ت :دار البشائر1410 ،ه/
اجلرح والتعديل ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط( ،4بريو 
1990م).

 ابنرجباحلنبلي،زينالدينعبدالرمحنبنأمحدبنرجببناحلسنالسالميالبغداديمث
الدمشقي،شرح علل الرتمذي،حتقيق:مهامعبدالرحيمسعيد،ط(،1الزرقاء:مكتبةاملنار،
1407هـ1987/م).
 الزاهدي ،حافظ ثناء هللا ،توجيه القاري إىل القواعد والفوائد األصولية واحلديثية
واإلسنادية ف فتح الباري،ط(،1بريوت:دارابنحزم1424،ه2003/م).
 أبوزرعةالدمشقي،عبدالرمحنبنعمروبنعبدهللابنصفوانالنصري ،اتريخ أيب زرعة

الدمشقي ،حتقيق :شكر هللا نعمة هللا القوجاين ،د.ط( ،دمشق :جممع اللغة العربية،
1400ه1980/م).

هللا بنعبدالكرميبنيزيدبنفروخ ،الضعفاء،حتقيق:سعديبن
 أبوزرعةالرازي ،عبيد 
مهديالامشي،ط(،1املدينةاملنورة:اجلامعةاإلسالمية1402،هـ1982/م).
 الزركلي ،خريالدينبنحممودبنحممدبنعلي بنفارسالدمشقي،األعالم،ط(،15
بريوت:دارالعلمللماليني1423،ه2002/م).

 الزيلعي،مجالالدينأبوحممدعبدهللابنيوسفبنحممد،نصب الراية ألحاديث اهلداية
مع حاشيته بغية األملعي ف ختريج الزيلعي،حتقيق:حممدعوامة،ط(،1بريوت:مؤسسة
الراينللطباعةوالنشر،جدة:دارالقبلةللثقافةاإلسالمية1418،هـ1997/م).
 السخاوي ،مشسالدينأبواخلريحممد بنعبدالرمحنبنحممد،فتح املغيث بشرح ألفية
احلديث،حتقيق:عليحسنيعلي،ط(،1القاهرة:مكتبةالسنة1424،هـ2003/م).
 السخاوي ،مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد ،املتكلمون ف الرجال،
حتقيق:عبدالفتاحأبوغدة،ط(،4بريوت:دارالبشائر1410،هـ1990/م).
 السخاوي،مشسالدينأبواخلريحممدبنعبدالرمحنبنحممد ،اجلواهر والدرر ف ترمجة
شيخ اإلسالم ابن حجر ،حتقيق:إبراهيمابجسعبداجمليد1،ط(،بريوت:دارابنحزم،
1419ه1999/م).
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 ابنسعد ،أبوعبدهللاحممدبنسعدبنمنيعالامشيابلوالء البصري ،الطبقات الكربى،
ت:دارصاد ر1388،ه1968/م).
ط(،1بريو 
حتقيق:إحسانعباس ،
 ابنسعد ،أبوعبدهللاحممدبنسعدبنمنيعالامشيابلوالء البصري ،الطبقات الكربى
ط(،2املدينة:
القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم ،حتقيق:زايدحممدمنصور ،
مكتبةالعلومواحلكم1408،ه1988/م).
 السقاف،عمروبنطه،الرواة الذين اختلفت أقوال احلافظ ابن حجر فيهم دراسة موازنة
من حرف (ج) إىل (س)،رسالةماجستري،كليةالدعوةوأصولالدين(،السعودية:جامعةأم

القرى.)1422،

ي،
 السلمي،أبوعبدالرمحنحممدبناحلسنيبنحممدبنموسىبنخالدبنساملالنيسابور 
سؤاالت السلمي للدارقطين ،حتقيق:فريقمنالباحثنيإبشرافوعناية :سعدبنعبدهللا
احلميدوخالدبنعبدالرمحناجلريسي،د.ط(،شبكةاأللوكة1427،ه2006/مـ).
 سيف ،حممد بن إبراهيم  ،الرواة الذين اختلفت أقوال احلافظ ابن حجر فيهم دراسة
موازنة من حرف (م) إىل (ي)،رسالةماجستري،كليةالدعوةوأصولالدين(،السعودية:
جامعةأمالقرى.)1422،
 السيوطي،أبوالفضلجاللالدينعبدالرمحنبنأَببكر،تدريب الراوي شرح تقريب
النواوي ،حتقيق :أبو قتيبة نظر حممد الفارايَب ،ط( ،2بريوت :مكتبة الكوثر1415 ،ه/
1994م).
 السيوطي،أبوالفضلجاللالدينعبدالرمحنبنأَببكر،ذيل تذكرة احلفاظ للذهيب،
د.ط(،دمشق:مطبعةالتوفيق1347،ه).
 ابن شاهني ،أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن حممد بن أيوب بن أزداذ
سلفية،
البغدادي،اتريخ أمساء الثقات ،حتقيق:صبحيالسامرائي،ط(،1الكويت:الدارال 
1404ه–1984م).
 ابن شاهني ،أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن حممد بن أيوب بن أزداذ
شقري،ط،1
البغدادي،اتريخ أمساء الضعفاء والكذابي،حتقيق:عبدالرحيمحممدأمحدالق 
(د.م:د.ن1409،هـ1989/م).
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 ابن شاهني ،أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن حممد بن أيوب بن أزداذ
البغدادي،ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه فمنهم من وثقه ،ومنهم من ضعفه
ومنهم من قيل فيه قوالن ،حتقيق :طارق بن عوض هللا ،ط( ،1القاهرة :مكتبة التبية
اإلسالمية1412،ه1992/م).
 الشنقيطي،حممداألمنيالشنقيطي،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر،حتقيق:سامي
(،املنصورة:داراليقني1419،ه1999/م).

العرَب،ط1
 الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن
ت:دارالكتاباإلسالمي،د.ت).
السابع ،د.ط(،بريو 

 الصاغاين ،رضي الدين احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر العدوي العمري القرشي
الصغايناحلنفي،املوضوعات ،حتقيق:جنمعبدالرمحنخلف،ط(،3دمشق:داراملأمون
ث1405،هـ1985/م).
للتا 

 صديق خان ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيين
ت :دار الكتب التعليمية،
البخاري القنوجي ،احلطة ف ذكر الصحاح الستة ،ط( ،1بريو 
1405هـ1985/م).
 الصفدي ،صالحالدينخليل بن ايبك،كتاب الواف ابلوفيات ،حتقيق:أمحد األرانؤوط
وتركيمصطفى،ط(،1بريوت:دارإحياتالتاثالعرَب1420،ه2000،م).
 ابنالصالح ،أبوعمروتقيالدينعثمانبنعبدالرمحن ،معرفة أنواع علوم احلديث ،حتقيق:
نورالدينعت،ط(،1دمشق:دارالفكر1406،هـ1986-م).

 طارقعوضهللا،طارقبنعوضهللابنحممد،تذهيب تقريب التهذيب،ط(،1الرايض:
مكتبةالرشد1431،ه2010/م).
 ابنأَبعاصم،أبو بكرأمحدبنعمروبنالضحاكبنخملدالشيباين،كتاب السنة (ومعه ظالل

اجلنة ف ختريج السنة بقلم :حممد انصر الدين األلباين) ،ط(،1بريوت:املكتباإلسالمي1400،هـ/

1980م).

 العاين،وليدبناحلسن،منهج دراسة األسانيد واحلكم عليها،ط(،2عمان،دارالنفائس،
1420ه1999/م).
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 ابنعبدالرب،أبوعمريوسفبنعبدهللابنحممدبنعبدالرببنعاصمالنمريالقرطيب،
ي،ط(،1بريوت:داراجليل،
االستيعاب ف معرفة األصحاب ،حتقيق:عليحممدالبجاو 
1412هـ1992-م).
 ابنعبدالرب،أبوعمريوسفبنعبدهللابنحممدبنعبدالرببنعاصمالنمريالقرطيب،
التمهيد ملا ف املوطأ من املعاين واألسانيد،حتقيق:مصطفىبنأمحدالعلويو حممدعبد
الكبريالبكري،ط(،1املغرب:وزارةعموماألوقافوالشؤوناإلسالمية1387،هـ).
 ابنعبدالرب،أبوعمريوسفبنعبدهللابنحممدبنعبدالرببنعاصمالنمريالقرطيب،
ي،
ض:دارابناجلوز 
جامع بيان العلم وفضله،حتقيق:أَباألشبالالزهريي،ط(،1الراي 
1414ه1994/م).
 عبد املنعم ،شاكر حممود ،ابن حجر العسقالين مصنفاته ودراسة ف منهجه وموارده ف
كتابه اإلصابة،ط(،1بريوت:مؤسسةالرسالة1417،ه1997/م).

ط(،2الرايض:
 العبداللطيف،عبدالعزيزبنحممدبنإبراهيم،ضوابط اجلرح والتعديل  ،
العبيكانللنشروالتوزيع1428،ه2007/م).
 العجلي،أبواحلسنأمحدبنعبدهللابنصاحلالعجلىالكوىف،الثقات ،ط(،1الناشر:
دارالباز1405،هـ1984/م).

 ابنعدي،أبوأمحدبنعدياجلرجاين،الكامل ف ضعفاء الرجال،حتقيق:عادلأمحدعبد
املوجود  وعلي حممد معوض و عبد الفتاح أبو سنة ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1418ه1997/م).
 العراقي ،أبوالفضلزينالدينعبدالرحيمبناحلسنيبنعبدالرمحنبنأَببكربنإبراهيم،
ت:
شرح التبصرة والتذكرة،،حتقيق:عبداللطيفالميم ،ماهرايسنيفحل،ط(،1بريو 

دارالكتبالعلمية1423،هـ2002-م).

 ابنالعراقي،أبوزرعةويلالدينأمحدبنعبدالرحيمبناحلسنيالكرديالرازايينمثاملصري،
حتفة التحصيل ف ذكر رواة املراسيل ،حتقيق :عبد هللا نوارة ،ط( ،1الرايض :مكتبة
الرشد1420،ه1999/م).
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 ابنعساكر ،أبوالقاسمعليبناحلسنبنهبةهللا،اتريخ دمشق،حتقيق:عمروبنغرامة
العمروي،ط(،1ب ريوت:دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع1415،هـ1995/م).
 عطاء بن عبد اللطيف ،إمعان النظر يف تقريب احلافظ ابن حج ر،
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05389.pdf
 العقيلي،أبوجعفرحممدبنعمروبنموسىبنمحاد،الضعفاء الكبّي،حتقيق:عبداملعطي
أمنيقلعجي،ط(،1بريوت:داراملكتبةالعلمية1404،هـ1984/م).
 العالئي ،صالح الدين أبو سعيد خليل بنكيكلدي بن عبد هللا الدمشقي ،املختلطي،

حتقيق:رفعتفوزيعبداملطلب  وعليعبدالباسطمزيد،ط(،1القاهرة:مكتبةاخلاجن ي،
1417هـ1996-م).

 العماج،عبدالرمحنبنسعود،الرواة الذين اختلفت أقوال احلافظ ابن حجر فيهم دراسة
موازنة من حرف (أ) إىل (ح) ،رسالة ماجستري،كلية الدعوة وأصول الدين( ،السعودية:
جامعةأمالقرى.)1421،
 ابنالعماد،أب و الفالح،عبداحليبنأمحدبنحممدابنالعمادالعكرياحلنبلي،شذرات
الذهب ف أخبار من ذهب ،حتقيق :حممود األرانؤوط ،ط( ،1دمشق  :دار ابنكثري،

1406هـ1986/م).

 الغزايل :حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي ،املستصفى من علم األصول ،حتقيق:
حممدسليماناألشقر،ط(،1بريوت:مؤسسةالرسالة1433،ه2012/م).
 ابن قانع ،أبو احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي ابلوالء البغدادي،
معجم الصحابة ،حتقيق :صالح بن سامل املصرايت ،ط( ،1املدينة املنورة :مكتبة الغرابء
األثرية1418،ه1997/م).
 ابنالقطان،أبواحلسنعليبنحممدبنعبدامللكالكتامياحلمرييالفاس ي ،بيان الوهم
واإليهام ف كتاب األحكام ،حتقيق :احلسني آيت سعيد ،ط( ،1الرايض :دار طيبة،
1418هـ1997/م).
 الفحل،ماهرايسني،كشف اإليهام ملا تضمنه كتاب حترير التقريب من األوهام ،ط،1
(الرايض:دارامليمانللنشروالتوزيع1427،ه2006/م).
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 ابن فهد املكي ،أبو الفضل تقي الدين حممد بن حممد بن حممد بن فهد الامشي ،حلظ
األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ،د.ط(،دمشق:مطبعةالتوفيق1373،ه).
 الفسوي ،يعقوب بن سفيان ،املعرفة والتاريخ ،أب و يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان
الفارسي ،حتقيق :أكرم ضياء العمري ،ط( ،2بريوت ،مؤسسة الرسالة 1401 ،هـ/
1981م).
 الفريوزآابدي،جمدالدينحممدبنيعقوبالفريوزآابدي،القاموس احمليط،ط(،1بريوت:دار
إحياءالتاثالعرَب1422،ه2001/م).
 كحالة،عمررضا،معجم املؤلفي،د.ط(،بريوت:مكتبةاملثىودارإحياءالتاثالعرَب،
د.ت).
 الكالابذي،أبونصرأمحدبنحممدبناحلسنيبناحلسن،اهلداية واإلرشاد ف معرفة أهل
الثقة والسداد،حتقيق:عبدهللاالليثي،ط(،1بريوت:داراملعرفة1407،ه1987/م).
هللا بنجعفرالسعدي،سؤاالت حممد بن عثمان بن
 ابناملديين،أبواحلسنعليبنعبد 
أيب شيبة لعلي بن املديين ،حتقيق :موفق عبد هللا عبد القادر ،ط( ،1الرايض :مكتبة
املعارف1404،ه1984/م).
 ابناملديين،أبواحلسنعليبنعبدهللابنجعفرالسعدي،العلل،حتيقق:حممدمصطفى
األعظمي،ط(،2بريوت:املكتباإلسالمي1400،ه1980/م).
 املزي،أبواحلجاجمجالالدينيوسفبنالزكيبنعبدالرمحنبنيوسف،هتذيب الكمال
ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة ،األوىل،
ف أمساء الرجال ،حتقيق :بشار عواد معروف  ،
1400ه1980/م).
ي،
القشريي النيسابور 
سني مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بنكوشاذ  
 مسلم ،أبو احل 
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
حتقيق:حممدفؤادعبدالباقي،ط(،1بريوت:دارإحياءالكتبالعربية1412،ه1991/م
).
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ي،
 مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بنكوشاذ القشريي النيسابور 
التمييز ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي ،ط( ،3الرايض :مكتبة الكوث ر1410 ،ه/
1989م).
 مسلم،أبواحلسنيمسلمبناحلجاجبنمسلمبنوردبنكوشاذالقشرييالنيسابوري،،
الكىن واألمساء ،حتقيق :عبد الرحيم حممد أمحد القشقري ،ط( ،1املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية1404،هـ1984/م).
 املعلمي،عبدالرمحنبنحيىيبنعليبنحممد ،التنكيل مبا ف أتنيب الكوثري من أابطيل،
ط(،2بريوت:املكتباإلسالمي1406،هـ1986/م).

 ابنمعني ،أبوزكرايحيىيبنمعنيبنعونبنزايدبنبسطامبنعبدالرمحناملريابلوالء
البغدادي ،التاريخ برواية الدوري (اتريخ ابن معي برواية الدوري) ،حتقيق:أمحدحممدنور
سيف،ط(،1مكة:مركزالبحثالعلميوإحياءالتاثاإلسالمي1399،ه1979/م).
سطامبنعبدالرمحناملريابلوال ء
 ابنمعني،أبوزكرايحيىيبنمعنيبنعونبنزايدبنب 
البغدادي،معرفة الرجال عن حيىي بن معي وفيه عن علي بن املديين وأيب بكر بن شيبة
وحممد بن عبد هللا بن منّي وغّيهم (اتريخ ابن معي برواية ابن حمرز)،حتقيق:حممدكامل

القصار وحممد مطيع احلافظ وغزوة بدير ،ط( ،1دمشق :جممع اللغة العربية1405 ،هـ/
1985م).
 ابنمعني ،أبوزكرايحيىيبنمعنيبنعونبنزايدبنبسطامبن عبدالرمحناملريابلوالء
البغدادي ،اتريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أيب زكرًي حيىي بن معي (اتريخ ابن معي
ث،
برواية الدارمي)  ،حتقيق :أمحد حممد نور سيف ،د.ط( ،دمشق :دار املأمون للتا 
د.ت).
 ابنمعني،أبوزكرايحيىيبنمعنيبنعونبنزايدبنبسطامبنعبدالرمحناملريابلوالء
البغدادي ،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي ابن معي ،أمحد حممد نور سيف ،ط،1
(املدينةاملنورة:مكتبةالدا ر1408،هـ1988/م).
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 ابنمعني ،أبوزكرايحيىيبنمعنيبنعونبنزايدبنبسطامبنعبدالرمحناملريابلوالء
البغدادي ،من كالم أيب زكرًي حيىي بن معي ف الرجال رواية ابن طهمان،حتقيق:أمحد
ث،د.ت).
حممدنورسيف،د.ط(،دمشق:داراملأمونللتا 
 مغلطاي،أبوعبدهللاعالءالدينمغلطايبنقليجبنعبدهللاالبكجرياملصرياحلكري
احلنفي ،إكمال هتذيب الكمال ف أمساء الرجال ،حتقيق :عادل بن حممد و أسامة بن
إبراهيم،ط(،1القاهرة:الفاروقاحلديثةللطباعةوالنشر1422،هـ2001/م).
قبرهانالدينإبراهيمبنحممدبنعبدهللابنحممد،املقصد األرشد
 ابنمفلح،أبوإسحا 
ط(،1الرايض:
ف ذكر أصحاب اإلمام أمحد،حتقيق:عبدالرمحنبنسليمانالعثيمني ،
مكتبةالرشد1410،هـ1990/م).
 املقدسي،أبوحممدموفقالدينعبدهللابنأمحدبنحممدبنقدامةاجلماعيلياملقدسي مث
الدمشقي احلنبلي ،املنتخب من العلل للخالل  ،حتقيق :طارق بن عوضهللابن حممد،
ط(،1الرايض:دارالرايةللنشروالتوزيع1419،ه1998/م).
 ابنمنجويه،أبوبكرأمحدبنعليبنحممدبنإبراهيم،رجال صحيح مسلم،حتقيق:عبد
هللاالليثي،ط(،1بريوت:داراملعرفة1407،ه1986/م).
ط(،3بريوت:
 ابنمنظور،أبوالفضلمجالالدينحممدبنمكرمبنعلى ،لسان العرب ،
دارصادر1414،ه1993/م).
 النسائي،أبوعبدالرمحنأمحدبنشعيببنعلياخلراساين ،مشيخة النسائي الذين مسع
منهم ،ومعه :ذكر املدلسي (وغّي ذلك من الفوائد)،حتقيق:حامتبنعارفالعوين،ط،1
(مكة:دارعاملالفوائد1423،هـ2002/م).
 النسائي ،أبوعبد الرمحنأمحد بنشعيب بنعلياخلراساين ،كتاب الضعفاء واملرتوكي،
حتقيق:حممودإبراهيمزايد،ط(،1حلب:دارالوعي1396،هـ).

 النسائي،أبوعبدالرمحنأمحدبنشعيببنعلياخلراساين،السنن الصغرى،حتقيق:عبد
الفتاحأبوغدة،ط(،2حلب:مكتباملطبوعاتاإلسالمية1406،ه1986/م).
 النسائي،أبوعبدالرمحنأمحدبنشعيببنعلياخلراساين ،السنن الكربى،حتقيق:حسن
عبداملنعمشليب،ط(،1بريوت:مؤسسةالرسالة1421،هـ2001-م).
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 أبو نعيم ،أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهراناألصبهاين ،معرفة
الصحابة ،حتقيق:عادلبنيوسفالعزازي،ط(،1الرايض:دارالوطنللنشر 1419،هـ
1998/م).
 الروي،أبوإمساعيلعبدهللابنحممدبنعلياألنصاري،ذم الكالم وأهله ،حتيقق:عبد
الرمحنعبدالعزيزالشبل،ط(،1املدينةاملنورة:مكتبةالعلومواحلكم1418،هـ1998/م).
 ودادبنتحممدعمران،الرواة الذين اختلفت أقوال احلافظ ابن حجر فيهم دراسة موازنة
من حرف (ش) إىل هناية ترمجة (عبد احلميد بن جعفر األنصاي)،رسالةماجستري،كلية
أصولالدين(،السعودية:جامعةأمالقرى.)1429،

الدعوةو

 أبو يعلي ،أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراءالبغدادي
احلنبلي ،طبقات احلنابلة،حتقيق:حممدحامدالفقي،د.ط(،القاهرة:مطبعةالسنةاحملمدية،
د.ت).
 ابنيونس،أبوسعيدعبدالرمحنبنأمحدبنيونسالصديف،اتريخ املصريي واتريخ الغرابء
(اتيخ ابن يونس) ،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1421،ه2000،م).
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