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 امللخص


لدىاحملدثنيوطلبةالعلمذويكتاب"تقريبالتهذيب"للحافظابنحجراكتسىأمهيةابلغةإن 

الرجالوايفحيثصارمرجعً،االختصاص وانطالقًعليهماحلكممعرفة األمهيةجاءتْ. منهذه ا
مةفتحعلىتصرفاتاحلافظابنحجريفهذاالكتابابملقارنةمعمقدوء الضّلتلقي هذهالدارسة 

"هديالساري".واقتصرتهذهالدراس متنوعةيفةعلىمخسنيراواًيابختالفات البارياملسماةبـ
 أهداف وذلكلاألحكام الدراسة لها.ومتهيدًتحقق اا الباحث سلّفقْد بشكلخمالضوء ط ىعلتصر

ربعضاملصطلحاتابنحجروبكتابيهموضوعالدراسة.مثعرّجعلىذكْاحلافظيةعريفبشخصالتّ
البحث.الامة اجمالتّدراسة لتْمثتشكّاليتختدم ق سمْتاخلمسنييفأربعةفصولالبالغعددها

فظابملقارنةمعمراتباجلرحوالتعديلاليتاعتمدهااحلااالختالفدرجةفيهاتْحتددعلىجمموعات 
اليتاختلففيهماحلكماختالفامؤثرا؛فكانالفصلاألولللمجموعةاألوىلوهيالتاجمابنحجر

ترمجة.وأماالفصلالثاينفكانللتاجماليتقالفيهااحلافظ"فيهمتسععشرةراويوعددهعلىرتبةال
نزادصفاتمؤثرةيفمبفاختصتْمقال"أو"خمتلففيه"وعددهامثاينتراجم.بينماالفصلالثالث

عددهمإحدىعشرةترمجة.وأماالفصلالرابعواألخريفهيمروايتالراويمثلاإلرسالوالتدليسو
قدتكونموضحةملصطلحللتا اختالفغريمؤثرمنحيثاحلكماإلمجايلولكنها جماليتفيها

ثنتاعشرةترمجة.ويفاخلامتةذكروعددهااقديؤثرعلىرتبةالراويمعبقائهيفدرجةاالحتجاجمعني
البحوث.لةملثلهذهوصلإليهامعبعضالتوصياتاليتيراهاهامةمكمّالباحثأهمالنتائجاليتت





 

 ل
 

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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 املقدمة

ر" الذي هلل احلمد على خلقه بعض احملكماتفع ابلدالئل والطيب اخلبيث وميز درجات، بعض
إالهللاوحدهالشريكلهلباتوالرغبات،وأشهدأنالإلهوالسمات،وتفردابمللكفإليهمنتهىالط

الناقدالبصريألخفىاخلفيات،احلكمالعدل،ذواألمساءاحلسنىىوال ذرةفاليظلممثقالصفات،
هورسولهاملبعوثابآلايتاعبداوات.وأشهدأنحممدًمذلكيفاألرضوالسّليهمقداروالخيفىع

يليقهبممناملنازلواملقاماتصلىهللاعليهوعلىالبينات،واحلججالنريات،اآلمربتنزيلالناسما
:(1)"ابعدالثقاتأم ءوصحبهالسادةاألجنابالكرماآله

كيفالوهوهلمنمعينه،والنّريف،الشّالعلمالنبويّلب ط نْفإنهليسأشرفللمسلمم 
مدرجاتالوصولإىلاملقصود،يرتقياملسله ب ؛ف واألرض وات االسماملرياثالذيالينفدمادامت 

ربعاظتناقلهااحلفّة نّالسّوأن ،عرفإالابلّسنةأمول.وملاكانالعلمالي املنيلالسرييفدروباخلريلو
األحداثعلىتسارع ابعد م سيّوالةنأوىلأولوايتاألئمّعنظروفالنقلم ننيكانالبحث السّ
اخلبيثمنذلكلتمييزكّلولم؛علىرسولهللاصلىهللاعليهوسوانتشارالكذب ،الميةساإلمةاأل

ق ْدفالشوائبوالعوالق؛منهرديكليسلمالطريقمما؛عيفةحيحةمنالضّنةالصّوختليصالسّ،الطيب
.(2)"ريخأالتملااستعملالرواةالكذباستعملنالمأنهقال:"رمحههللاقلعنسفيانالثورين 

أّمةنبيناصلىهللابهوهوممااختصتْ؛ابإلسناد إاّلوت راث هادينهاالحتفظعربأجيالامفاألم 
 هللاإن ل:"اهقدبنحامتأنّيبالبغداديعنحممّاخلطر وىابقة،عنسائراألممالسّعليهوسّلم

ا،وإنّإسناد ممكلها،قدميهموحديثهمدمناألأكرمهذهاألمةوشرفهاوفضلهاابإلسناد،وليسألح
أيديهم يف صحف بك،هي خلطوا أخبارهم،وقد التوراةتبهم من نزل ما بني متييز عندهم وليس
بياؤهم،ومتييزبنيماأحلقوهبكتبهممناألخباراليتأخذواعنغريالثقات.واإلجنيلمماجاءهمبهأن

 
 منكالماحلافظيفاملقدمة..79،ص2،طيب ذتقريب الته ابنحجر،(1)
 .380ص،1ط،أنوع احلديث معرفة ابنالصالح،(2)
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ةاملعروفيفزمانه،املشهورابلصدقواألمانةعنمثلهةإناتنصاحلديثمنالثقوهذهاألمّ
األحفظفاألحفظ،واألضبط،مثيبحثونأشدالبحثحىتحىتتتناهىأخبارهم فاألضبط،يعرفوا

أقلجمالسةواألطولجما ممنكان ملنفوقه وجهًمثّ،لسة عشرين من احلديث حىتيكتبون وأكثر ا
وايهذّ الغلط من بوه عد لزلل، ويعدوه حروفه ف ؛(1)"اويضبطوا والضبطمثل والتنقيب البحث هذا

علماءهذاالفنوأقواليل،حيثتتابعتمصنفاترحوالتعداجل علمومروايهتمع رفبألحوالالرواة
حممدبنإمساعيل،وبنحنبلأمحدو،عليبناملديينووحيىيبنمعني،أَبحامت،كيفعصرالرواية

والبخاري، الرازي، زرعة وأَب شاهني، وابن عدي، ،العقيليوابن حامت،والنسائي، أَب وابن
ااندرةمنصوررامسنيصورًواجملروحنيأمساءالضعفاءوالثقاتنواابنحبانوغريهمفبيّين،وراقطوالد

إىلمابعدعصرمسلساًلواستمّراألمر.علممليشهدهاالتاريخقطإاليفهذهاألمةاألّميةخدمةال
ها.املتقدمنيويوازنونبين دالّنقاةوأقوالاألئمّ،واةجيمعونالرّإىلآخرعصر نعلماء م الرواية

سرّكينالذّن م و  خلدمة جهودهم هللاسوا رسول علنة هللا وسلمصلى يه يف القرنمنتصق
االعاملاجلليلاجلهبذالعارفابحلديث؛هذ العسقالينبنحجرأمحدبنعلياحلافظاإلمام التاسع

دقيقة معرفة ؛ورجاله ه فـ ه ا ي هذاقيمةبتنطقمصنفاتهذي الرجل "فتحالعلمية سيماكتابه وال
صنعمثله؛بلملي ااوحديثًقدميًالنجباءةمّهالعلماءواألئ"الذيأثىنعليشرحصحيحالبخاريالباري

يدْمته"ه ومامقدّ.(2)حىتقيلفيه"الهجرةبعدالفتح"قبلهفلننبعدعنالصوابلناق هوإنْبعد 
 العشاهبأببو-الساري" -رةا احلافظ عل ّوكعب على دليل أكرب إال تذللحوتملا غزيرة فوائد من ه

ف.زيدمناألبوابللتنقيبعنمكنوانتهذااملصن املتفتحالصعاب،و
الباحثنير ودتنشرحلهصاوممّ حجراجم اليتذكرهااحلافظابنلدراستهالتّيفعلماحلديث 

 مصنفاتهالعسقالين ،يف الهأقوومقارنة مع الرواة تابالك يف والتعديلاجلامع ابجلرح اعتىن الذي
كشْلل"تقريبالتهذيب" هيفاحلكمعلىالرواة عنف  الدراسةموضوع هوو.حقائقودقائقمنهج 

 
 .40ص،1ط،شرف أصحاب احلديث اخلطيبالبغدادي،(1)
 .71ص،  1طاحلطة ف ذكر الصحاح الستة،  يننقلهاصديقخانيفكتابهمقولةمشهورةلإلمامالشوكا(2)
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اختيار عليها وقع اقتاحهااليت املوقرم يبعد هللاخريا–نجملساجلامعة الدكتورجزاهم وأستاذ ان
 ا:هنعنوافجاء-حممداحللواين

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

.قيفهذهالدراسةوأنيغفريلالزللوهللا تعاىلأسألأنأوف 
الدكتورحممداحللواينعلىماغمرينبهمنيلالشكرلفضيلةأستاذانواليفوتينأنأتقدمجبز

صحاملتواصلفجزاههللاتعاىلخريًا.ن وال،طف اللّ
علىنبيناحممدوعلىآلهوصحبه.وابرك م وسلّىهللا وصلّ

 
 أسباب اختياري لعنوان البحث

فتح"مةمقدّوأمهية،ةالعلميّالعسقالينحجرمنبيانشخصيةاحلافظابنايفاملقدمةمماقلتهسابقً
عّدي "الباري -فتصنيفاتاحلافظابنحجر؛البحث هذاباختياريملوضوعباأسنم سبًبامباشرًا

جبميعأبوابيفعلماحلديثعنخربةعميقةودرايةواسعةنتجتْذاتتنوّعسوعيةموْ-رمحههللا
مناأل.هذاالعْلم  سبابمايلي:وميكنأنأضيف 
الستخراجالعلميقدلنّواالبحثيزالحمل اجمالمنهجاحلافظابنحجريفتعاملهمعالتّ •

فينة.الكنوزالعلميةالدّ
يتمّكناحملققفبهذهالعلوم؛رحوالتعديلوالسيماعلمالعللواجل ماحلديث علْب شغفيالكبري •

بىنعليهاةالسليمةاليتت هاإلسالمياألدلّقْمللف ،ويقدّقيمهس نْصحيحاحلديثم متييز من
العملية األحكام . لماحلديثمنأفضلالعلومع إنّ":الحيقولابنالصّالسياقويفهذا

العلماء حمققو به ويعىن وفحولتهم، الرجال ذكور حيبه النافعة، الفنون وأنفع الفاضلة،
ايففنوهنا،الوهومنأكثرالعلومتوجلًسفلتهموكملتهم،واليكرههمنالناسإالرذالتهمو
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 إنسانعيوهنسيما الذيهو غلطالعاطلنيالفقه ولذلككثر منمصنفيالفقهاء،ا. منه
 .(1)"وظهراخللليفكالماملخلنيبهمنالعلماء

ةميتنيفكذلكينرغبًةمأصولوفروعهذهالعلومبعًضام ْنيطرقلذلكوقعاختياريعلىحبث ف
لدي  احلديثية وإلثراءامللكة العلمية، سلسلةجديد ببحث املكتبة إىل األكادميينضم يةالبحوث

.املفيدة


 البحث  أسئلة
البحثالعلميّفرض التساؤالتاليتيبعض شريإىلي البحث عنوان إنّ والها متعلقةسيما واملسألة
احملتمل"االجتهاد"بـ والصوابللنتيجت ه ،خطأ وأدواتمتعلقةابجملتهدضللتغريألسباباملعر وكذا

 حهايفهذااملقام:نطرمناألسئلةاليتفاجتهاده؛
تغري  • تغريًهل الرجال على احلكم احلافظيف حقيقي اجتهاد اختالفا جمرد هو أم ا

 تنوع؟
العلمييفعلمهنضوج بهسب هلفاسببذلك؟م احلقيقي؛ويفحالثبوتالتغري •

والتعدي تصنيفاجلرح زمن من هل "التقريب"؟"كتاب إىل أسبابالدي" هناك أم
 أخرى؟

يفثناايهذاالبحث.-إبذنهللا–عنهالباحثجيبوهذاماسي

 

 بحثال مشكالت
:؛فهيوالدراسةأماعناملشكالتاليتواجهتينأثناءإعداداخلطة

 
 . 5ص،1ط،  أنواع علوم احلديث  معرفة ابنالصالح،(1)
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ديلاليتمعمراتباجلرحوالتعمقارنتهادعنابنحجرييزاالختالفيفاجتهاداحلافظمت .1
 ."التهذيبتقريببينهايفمقدمةكتاب"

بعضاألمساء .2 :ضبط إحيث  الترجعت  ملعرفة هتذيبالكمال للراويىل التفصيلية مجة
 .الكام لضبطامسهتمييزهول

3.  احلترجيح يفالكم تاجماإلمجايل فيها اليت متساو اخلالف  سيما حماولوال عند متييزة
رفصتيوّضحرالعثورعلىمصّنفجامع تعذّبضميمة،ةالنقداصطالحاتأئمّبعض

 .يفاستعمالمصطلحاهتمةالنقدأئمّ
 فرضيات البحث

واةمبقارنةأحكامهيفاحلكمعلىالرّالعسقالينهذاالبحثيدرساختالفاجتهاداحلافظابنحجر
هدي"جاءبعد"التهذيبتقريب"أن لم عالمع؛ف "يبنيكتابيه"تقريبالتهذيب"و"هديالسار

جيحالنهائيوفققواعداحلافظابنالتّاالنتهاءاليؤثرعلىزمن فرضأنّالباحثسي"فإنالساري
يتخذهليسولكنْ؛غلبةالّظنّلديهيقويامساعدًالباحثعامالًهقديعدّ!نعم.العسقالينحجر
هأتثريفع ضْي عاملالزمناستعمال مّثإّنويطرحماسواهمنالعوامل.االجتهاد يفتغرّيرئيًساعاماًل

.صنيفظروفاحملاطةابلتّالخفاءمع

 

 البحث أهداف
 : مناألهدافالرئيسةلذهالدراسة

واستخراج .1 الساري" "هدي يف حجر ابن احلافظ عليهم تكلم الذين الرواة حصر
القولأبهناو.ابملقارنةمعكتابه"تقريبالتهذيب"الراويترمجةالفروقاتاملؤثرةعلى

عم تؤثر اليت أي: اؤثرة يف الراوي مرتبة والعدالةلى م ،لضبط متعلقةاكانتْأو
.ابصطالحاملصنّ ف

واستنتاجالقولالراجحفيهامبا،بعرضأقوالأئمةالنقدوذلكالفروقاتهذهدراسة .2
".التهذيبتقريبيفكتاب"العسقاليننهجيةاحلافظابنحجريوافقم
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3.  بدراسة اإلسالمية املكتبة إثراء علجديدة اجليف ختصّم والتعديل "فتحرح كتاب
فهيفاحلكمعلىالرجال.الباري"ومنهجمصنّ


 أمهية البحث

 اأواًل: البحثيفحصر هذا مادة،وحتديدالعينة،واالختالف،لرواةمنهجية النتائجقدتعّد وكذا
للربامغ احلديث،نية بعلم املهتمة احلاسوبية ن إحيث ج احلصر اتبعطريقة اليت ها هعمل والباحث،

 معلوماتكثرية على حتتوي اليت الرواة بطاقات الراوي، اسم الصفحةومثل: يفكتاب"هديرقم
الفونوعاالخت،واحلكميفكتاب"هديالساري"،"التهذيبتقريبواحلكميفكتاب"،الساري"

.لربامجهتتمبعلماجلرحوالتعديللتكونمدخاًلجتعلهاصاحلةلذلكبكليسر
،والتنزيلالعمليملكتبةالبحثالعلميمهمةهيجدّبرواةاحلديثأيةدراسةمتعلقةنًيا:اث

احلاللواحلرام؛العملوالذيعليهمداراحلديثحيثإنمثرةعلماحلديثهواحلكمعلىصحة
يعرلمع"العراقي:فظاحلاقال وبه األحكام، أكثر مدار عليه فاحلديثخطريوقعه،كثرينفعه،

؛قلأمهيةعنالبحثعناحلكمالشرعياليالبحثعنصحةاإلسنادلذافإن؛(1)"احلاللواحلرام
"ارك:؛قالعبدهللابناملبنالديناإلسناديفهذهاألمةم لذلكع ّدالوسائللاأحكاماملقاصدف

واإلسنادمن لقالم الدين، شاءنشاءم لوالاإلسناد اشتهرتْف ؛(2)"ا األمةبه ومتيزْتعن،هذه
مليكنيفأمةمناألمممنذخلقهللاآدم"أبوحامتالرازي:ل يقو،حلفظدينهاوآاثرهاسائراألمم

.(3)"أمناءحيفظونآاثرالرسلإاليفهذهاألمة
 يتبني فبذلك لنا من آخر البحثجانب هذا أنأمهية سيما احليثية-هوال وهبذه-هبذه

لساحةالعلمية.ايفجديداإلضافة

 
.  (1/97)، 1طشرح التبصرة والتذكرة ،  العراقي،(1)
.  (1/15)،  1ط،  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلممسلم،(2)
 .   (38/30)،1طاتريخ دمشق، ابنعساكر،(3)




 

7 
 

 البحثمصطلحات 
:وتصادفنايفهذاالبحثلبيانمعناهاتناسباملقاميراهاالباحث مناملصطلحاتاليت

 االجتهاد 
.الطاقة:هداملشقةواجل :هدقيل:اجل هد:الطاقة،تقول:اجهدجهدك؛واجل اجل هدواللغوي:التعريف

.(1)واالجتهادوالتجاهد:بذلالوسعواجملهود
االصط  الحي:التعريف اآلمدي: األحكامعرّفه من بشيء الظن طلب يف الوسع استفراغ

.(2)الشرعيةعلىوجهحيسمنالنفسالعجزعناملزيدمنه


 قدالن  ة أئم  
 قبضها.الدراهم نـ ق ْدت ه  "النقد:التعريفاللغوي: أي فانـْتـ ق د ها، أعطيته، أي الدراهم ، له ونـ ق ْدت  ،

.والدرهمنـ ْقد ،أيواز ن جيّ د .ونـ ق دْ منهاالز ْيف  ا،إذاأخرجت  الدراهموانـْتـ ق ْدهت  فالانً،إذات  وانق ْدت 
أبئمةواملقصودالصواب.اخلطأمنفالتعريفاللغويفيهمعىناملناقشةوبيان.(3)"انقشتهيفاألمر

أراببهذاالشأن.النقد:
ةعصرأئمّأفذاذمعلماحلديثه اصطالحيفئمةالنقداملقصودأبالتعريفاالصطالحي:

حامتمنأمثالابنمهديوالقطانوأمحدوابنمعنيوابناملديينوالبخاريوابنزرعةوأَبوايةالرّ
امل وهم وغريهم، والدارقطين ابملتقدمنيوالنسائي هبم ذ.قصود يفوقد املتأخرة العصور حمققو كرهم

 
(،3/133،135) ،3ط، لسان العرب ابنمنظور، (،2/460)،4ط،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية اجلوهري،(1)

. 263ص،1ط،القاموس احمليط،الفريوزآابدي
املستصفى من علم األصول، تعريفاتانظر:الغزايل،زيدمنالومل.687ص،1ط،اإلحكام ف أصول األحكاماآلمدي،(2)

.526ص،1ط،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر،الشنقيطي،382ص،1ط
(،3/425)،3،طلسان العربابنمنظور،انظر:  (،2/544)،4ط،بية العر الصحاح اتج اللغة وصحاح اجلوهري،(3)

. 305ص،1ط،القاموس احمليط الفريوزآابدي،
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الزمنا عن."..:رمحههللاالعسقالينابنحجراحلافظلقالتقرييبالفاصل؛كتبهموبينوا واملنقول 
م عني ،أئمةاحلديثاملتقدمني:كعبدالرمحنبنمهدي،وحيىي ،وحيىيبن  حنبل  بن  ،وأمحد  القطان 

،والن وعلّيبنا ،والد ارقطينّ ملد يين،والب خ ار ّي،وأَبز ْرع ة،وأ َبحامت  .(1)"،وغري همسائيّ 
مع و واملتأخرين املتقدمني بني الفرق بيان يف الطائفتني بني الفيصل احلافظيقول ذكر

األئمةاملتقدمنيظرفيهجمال،خبالفا،وللنّاجد ولذاكاناحلكمبهمناملتأخرينعسريً"خاوي:السّ
طان،وابنمهديوحنوهم،والقكشعبة؛لماحلديثوالتوسعيفحفظهذينمنحهمهللاالتبحريفعال

 املديين، وابن أمحد مثل البخاري،وأصحاهبم مثل أصحاهبم مث وطائفة، راهويه، وابن معني، وابن
او البيهقي،وملجيئبعدهممسوهكذاإىلزمنالدارقطينوومسلم،وأَبداود،والتمذي،والنسائي.

 مقارب. وال وقال:أفاد لم، العالئي، ه وجدان" بهيففمىت احلكم املتقدمني من أحد كانكالم
هوذاتهو.(2)""عدلإىلالتجيحتلفالنقلعنهموإناخ.هللامناحلفظالغزيرملاأعطاهم؛امعتمدً
وشدة،عظمموقعكالماألئمةاملتقدمنيريريتبنيوهبذاالتق...":قالحيثابنحجرحلافظتقريرا

وتقدمهممبايوجباملصريإىلتقليدهميفذلكوالتسليملم،وصحةنظرهم،وقوةحبثهم،فحصهم
.(3)"فيه


 والت عديل رح اجل  

.والتعديل:العدلخالفاجلور،(4)اجلر ح:الفعلجرح ه:كلمه.وأثرفيهابلسالحالتعريفاللغوي:
.(5)شيء:تقوميهرجلعْدل:رًضاومقنع.وتعديلالو

 
.83ص،3ط،ف توضيح خنبة الفكر نزهة النظرابنحجر،(1)
(.1/313)،1ط فتح املغيث شرح ألفية احلديث، السخاوي،(2)
(.2/726)،1ط،الصالحالن كت على ابن ابنحجر،(3)
. 209ص،1ط،القاموس احمليط ،(،الفريوزآابدي2/422)،3،طلسان العربانظر:ابنمنظور،(4)
(،11/430) ،3ط، لسان العربابنمنظور، (،5/1761)،4ط،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،جلوهريا(5)

. 948ص،1ط،القاموس احمليط،الفريوزآابدي
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 االصطالحي: الالتعريف الاجلرح: يف فيهمطعن والقدح الرواة(1)رواة تزكية هو والتعديل: .
.(2)والثناءعليهم
.(3)اجلرحوالتعديل:هوقواعدوألفاظتعارفعليهااحملدثونيفتزكيةالرواةونقدهموعلم


 أدبيات البحث

 نظري ر الإلطاا
فيهاإ املصطلحاتالامةمثلىلأمهيةالبحث،والغرضمنه،بعداملقّدمةالّسابقةواليتأشرت  وبينت 

إىلحماور سيتطرقيففصلمستقلّ  النقدفإنالبحث  أئّمة مكانة وكذا اجلرحوالتعديلوخطورته،
متعلقةابحلافظابنحجرالعسقالين:

حجر ▪ ابن للحافظ خمتصرة حياته؛العسقالينترمجة وظروف نشأته، ببيان وذلك
 ناءالعلماءعليه.العلميةومصنفاتهوتالمذتهوشيوخهوث

و"الدي"التعر ▪ "التقريب" بكتاَب ْ وأثرهيف أتليفه، وزمن مضمونكّلكتاب، ببيان
 علىعلماحلديث.

عيبكتاب"التقريب"يفالعصراحلديث:فقدأّلفالدّكتوربشارعوادوالشيخش ▪
أحكاماحلافظابناألرانؤ رحجوطجمتمعانكتاب"حتريرتقريبالتهذيب"،فتتّبعا

قامالدكتورماهرالفحليفمقابلةذلكالعسق الينمنخاللأقوالنقلأئمةالّنقد.و
ومسهبــ"كشفاألوهامملاتضمنهحتريرالتقريبمنأوهام"، ابلرّدع ليهمايفكتاب 

ام نحيثجعلتعقب هم  ًماملابناه.دْوه التحاملعلىاحلافظابنحجرجنس 

 
.84ص،1ط،علوم احلديث النبويمعجم اخلميسي،(1)
.72صاملرجعالسابق،(2)
.84صاملرجعالسابق،(3)
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روتقريبألفاظها:ف قدبّينهااحلافظيفلعنداحلافظابنحجمراتباجلرحوالتعدي ▪
كمامقّدمةكتابه"تقريبالتهذيب"،وقسمهاإىلاثنيتعشرةمرتبةأّولاالصحابة.و

ئمةمثلالسخاويوالذهيببعضاأليوجديفتقسيمهبعضالفروقاتعنتقسيمأنه
 .(1)وغريمها

يهمأقوالاحلافظابنحجرفْتفدراسةالتفصيليةللرواةالذيناختلوبعدهذهاملقدمةوالتمهيدأتيتال
:مخسونوعددهم

 ترمجًة19تراجمالدرجةاألوىل:مناختلففيهماحلكماختالفامؤثرًاوعددهم ▪
 تراجم.8تلففيه"أو"فيهمقال"وعددهمفيه"خمتراجمالدرجةالثانية:منقال ▪
كنالخيرجعنرتبتهمثلفيهصفاتمؤثرةيفالراويولتراجمالدرجةالثالثة:منزاد ▪

 ترمجًة.11زايدةالتدليسواإلرسالوعددهم
بقاءقوة ▪ تراجمالدرجةالرابعة:اختالفغريمؤثريفاحلكماإلمجايلمنحيثإّما

هيأوكانْتيوعدالضبطالروا ابستعمالاملصطلحاتوعددهمتوضيحًتهكما ا
 ترمجًة.12

التالية:بيانأقوالاحلافظيفكتابيه"التقريب"و"الدي"كماترمجةولكّل ستتبعهااملباحث 
جاء ت،وبيانموضعاخلالفوالفرقبنيالكالمنيأواحلكمني،وذكرأقوالأئمةالنقداملعتربينيف

النقاويكأَبالرا مناألئمة والبخاريوغريهم وأمحد، وأَبحامت، وحييبنمعني، زرعة، وأخريًاد.
 راملذكورةيفمقّدمة"التقريب".ابلنظّرإىلمراتباجلرحوالتعديلع نداحلافظابنحجترجيحاحلكم

 
.فقدمجعمراتبألفاظاجلرح209ص،2ط،ضوابط اجلرح والتعديل عبدالعزيزالعبداللطيف،العبداللطيف،انظر:(1)

 وابنحجروالسخاوي.التعديلالبنأَبحامتوابنالصالحوالذهيبوزايداتالعراقيعلىالذهيب
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 تنب مل الدراسة حجر-وهذه ابن احلافظ أقوال اختالف دراسة ال-يف األساس زمينعلى
سيأيتبيانهيفمبحثالدراساتالسابقم تصنيفمثللل مندراساتكما سبقتها أسبابا ألّن ة

ينبنيأتليفكتاب"هديالساري"و"تقريباالختالفقدترجعإىلأمورأخرىسوىالبعدالزم
نيفأنكتاب"التقريب"جاءبعد"هديالساري"إالأناحلافظيفزمنتصالعلمالتهذيب".فمع

تقريب"كان"ال بتصنيفكذلك منشغاًل التهكتاب "تقريب حمقق قال الباري". أبو"فتح ذيب"
أناحلافظكانمشغواليفشرحالبخاريحينماخلص"التقريب"ومل...":األشبالالباكستاين فعرفت 

 بتحقيق يقوم من لكل فيجوز األخطاء، بعض فيه وقع وألجله حيرره، ألن الوقت له هذايتهيأ
إناحلافظماالكتابأنيضيفمنهتذيبهإذاوجدفيهالنقصويصححمنهإذاوجدفيهاخلطأ؛ف

.(1)"زاليزيدوينقصويصححإىلآخرحياتهكمايظهرمننسختهرمحههللا
أي–ويؤيدذلكمانقلهقبلذلكم ْنكالماحلافظالسخاوييف"اجلواهروالدرر":"ومستعه

حجر -ابن يللست يقول: يتهيأ ومل األمر ابتداء يف عملتها ألين تصانيفي من شيء عن راضًيا
بلكحتريره امليزان" و"لسان و"التهذيب"، و"املشتبه" و"مقدمته" "شرحالبخاري" سوى يقولا ان

مبتكرًا.بلرأيتهيفمواضع استدبرتملأتقيدابلذهيبوجلعلتهكتااًب فيه:لواستقبلتمنأمريما
سائراجملموعاتفهيكو"شرحالبخاري"،علىأثىن ثريةالعدد"التغليق"،و"النخبة"،مثقال:وأّما

لناداللةواضحةعلىأنترجيحاالختالفبتأخرواهيةالع ددضعيفةالقوىظامئةالروى".ممايد
.(2)زمن"التقريب"عن"الدي"ليسابملنهجالسديد

بعض  نظراًي االختالفات هذه قمّث اختالفها ال التنوعي االختالف نوع من يكون د
ال(3)دالتضا ألفاظ  اختالف مبعىن ،؛ تغريمعان  وبعضها واخلطأ السهو جنس من اآلخر والبعض

 
احث:بلالجيوزالعبثقالالب.21ص،2دارالعاصمة،ط،مقدمة حتقيق "تقريب التهذيب"  نحجرالعسقالين،اب(1)

 أبصولاملؤلف،ويفاحلواشيسعةإلبداءاآلراء.
(2 ) العسقالين، ابنحجر حيثذهبالدكتور.36ص،1ط،حتقيقحممدعوامة،مقدمة حتقيق "تقريب التهذيب" انظر:

احلافظابنحجرعوامةإىلأنهيف يف"التقحالتعارضأحكام مدريب"؛يؤخذبقوله وهذا بيانه،وسيأيتمزيدفوعمبا تقدم
توضيحيفمبحث"كتابالتقريبيفالعصراحلديث".

 .ايلقالالباحث:اختالفالتضاديكونيفحالتنافراألقوالوعدماجتماعهاعلىمعىنإمج(3)



 

21 
 

صريحيفاالجتهاد؛وقديكوناحلكماملتقدمأصوبمناملتأخرملوافقتهألحكاماألئمةالنقادالذين
الرو رجال على احلكم يف األساس "هتذيباية.هم حجركتاب ابن احلافظ  ب ىن أقوالم فـ ع لى

ا.التهذيب"الذيخلصهالحقً
مقدمة يف حجر ابن احلافظ قّرره ما و ْفق الدراسة  هذه يف الراجح القول بناء فلذلككان
الّنقد.أيبعدعرضأقوالأئمة كتاب"تقريبالتهذيب"مناملراتبمبقارنةذلكمعأقوالأئمة

عالراويضمناملرتبةاملناسبةاليتذكرهااحلافظابنحجريف"التقريب".دنضالنق
:(1)ابختصاروابطالّتجيحاضأمّ
 فيطلباجلمعبنيالقولنيإنأمكن. .1
وإذاملميكناجلمع،ط لبالتجيحبنيالقولنيابلقرائن؛كأنيكونبعضتالميذاإلمام .2

زمعلىروايةغريه.ومنالقرائنكثرةالناقلنياملالأكثرمالزمةلهمنبعض؛فتقدمرواية
 ألحدالقولنيعناإلمام.

أبقربالقولنيإىلأقوالأهلالنقدوابألخصاملوإذ .3 توجدقرينةخاصةيرج ح هبافي ؤخذ 
 أقوالاألئمةاملعتدلني.

:(2)ايليالتوّقفلهضوابطأوجزهامبورذلككلهفالتوقفحىتيظهرمرّجح.يسإذامليتف .4
 أاليتتبعلىالتوقفحكم. .1
 تعينيعلةالتوقف. .2
 ف.شتباهالداعيإىلالتوقبذلاجلهديفإزالةاال .3
 استقراءأقوالالعلماءيفاملسألةقبلالتوقف. .4

 
(1 ) اللطيف، ضوابط اجلرح والتعديل العبد 2ط، ، 70ص الد ليمي، انظركذلك:   هم األسس جرح الرواة وتعديل.

 .150ص،1ط،والضوابط 
صنف"مقاصد.ومنمجيلماتطرقإليهامل145-140ص،1ط،التوقف عند احملدثي دراسة أتصيلية تطبيقيةراغون،(2)

 مفيدةلطالبالعلم.146صالتوقفعنداحملدثني"،
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راجًحا. .5  أنيكونمثارالتوقفقواي 

 الدراسات السابقة
دراسات عن البحث  يف شرعت  البحث  عنوان  اختت  م ا اْجتهادأول  تغرّي بدراسة ت عىن أكادميية

ريب"و"الدي"أومايقاربمثلهذهالدراسةلإلفادةينبنيكتابيه"التقاحلافظابنحجرالعسقال
:منها،وتكميلالنقصفالكمالإالهللتعاىل؛فلمأجدسوى

يةواإلسناديةيف:كتاب"توجيهالقاريإىلالقواعدوالفوائداألصوليةواحلديثالدراسة األوىل
اجمالرواةيفكتاب"فتحالباري"ي؛حيثعقدقسًمالتفتحالباري"ملؤلفه:حافظثناءهللاالزاهد

احلافظ كالم  فيهمالدراسةأقواله؛بلمبقدمته"هديالساري".فكانجمرد جرد ألمساءالّرواةونْقل 
غري هم ن األئّمةممايدلعلىأنا لكتابالخيتصابحلافظابنحجرالعسقالين.ونقل أقوال 

حي من سواء منهجه عن الباحث أفصح طريقةوقد يف قال حيث  الغرض، أو اجلمع مجعهث
بذ ْكرمالهفائدةاالرواةفلمأستوعبكلماقيليفحقكلواحدمنهم،ب"أمّللتاجم: لاكتفيت 

الفنمنجتريحالروا هبذا قوية وعالقة أوإسنادية، منبعض، بعضهم إثباتمساع أو وتوثيقهم، ة
أ بعضهم، بني انقطاع على مالتنصيص مبعرفتهاو يتمكن الرواية يف الرواة بعض بعادات يتعلق ا

منهجه.(1)."احملدثمنالوصولإىلإدراكمبهماتالرواةيفاإلسناد.. تبيني  مثواصلالباحث 
يمومليزدعنذلك؛ممايدلّناعلىأنالغرضمليكنسوىمجعابلكالمعنمتييزاألمساءوطريقةالتق

 روغريهمناألئمةالعلماءيفالّرواةعلىشكلفوائدحديثية.افظابنحجأقوالاحل

ينتكلمفيهماحلافظابنحجريففتحالباري":كتاب"جتريدأمساءالرواةالذالدراسة الثانية
البصارة.وهذهمثلالدراسةاألوىلكانهدفالباحثفيهااجلردالمبايفذلكاملقدمةملؤلفهنبيل

ّيمنالع نوان.حيثالتزماملصنفجبردالرواةمعذكرقولاحلافظابنحجريفجلالدراسةوهذا
و"م الباري" "فتح يفكتاب يفالراوي أشار وقد الساري". "هدي بـ املوسومة الباري" فتح قدمة

 
 .17ص،1ط،تح الباريواحلديثية واإلسنادية ف فتوجيه القاري إىل القواعد والفوائد األصولية الزاهدي،(1)
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إىلأن مثانيةمقدمةكتابه عن"التقريب" أقوالاحلافظابنحجر فيهم الذيناختلفْت الرواة عدد
قال:"فقعشر املسألةالثالثة:عددالرواةالذيناختلفقولاحلافظفيهميف"الفتح"عن ط،حيث 

مثذكرالرواةمعتلخيصكالماحلافظيف"التهذيب"ومقارنتهمباجاء(1)راواي""التقريب"مثانيةعشر
 يف"الفتح"منغريدراسةتفصيليةلتغريأقواله.

علىشكلسلسلةالباحثها،وجدذااملوضوعالقريبةمنه:وهيالدراسةالدراسة الثالثة 
القرى؛عنواهنا:"الرواةالذيناختلفتأقوالأحباثأكادمييةيفالشبكةالعنكبوتيةمنسوبةجلامعةأم

أناإلمعانفيهاويفالتاجموجدالباحثعشرينمصنفا".فبعد احلافظابنحجرفيهميفأكثرمن
مكمّ الًلألسبابالتالية:-اىلتعإبذنهللا–سيكونحبثه

مالرواة إىلثالثةأقسام:الرواةالذينحيتجحبديثهم،والرواةالذينيعترب أواًل:قسمالباحثوندراساهت 
الذينيتكحديثهموبعضه والرواة وعلىذلكجرىتوزيعالرواةحبسبحبديثهم، املتوقففيهم. ا

 رضدراستها.اختالفأقوالاحلافظابنحجرلغ
 اثنًيا: الدراسة هذه البحث-يف الباحث-موضوع ج ع ل "التقريب" مادة-هو–كتاب

 لذلك "الدي"؛ يفكتاب احلافظ أحكام مع تقسيماملقارنة ألفاظجاء تغري حسب على الرواة
احلافظا ليسبنحجربقطعالنظرعنالقولالراجح؛ للواقعحياديًة تفجاءْتاجملموعاتموافقة

حكمعام.مبنيةعلى
:إّنالباحثنياعتمد وايفاجتهاداهتمالشخصيةيفالتجيحعلىترجيحاتاحلافظابناثلثًا

 علكالماحلافعن-منوجهةنظره–جيدرابلباحثالسؤالحجرنفسهمما اكيفجي  حمل  لّنقدظ 
؟الوقتذاتوآلةالتجيحيف

معمجيعالدراسةموضوعالبحثمقارنةللتاجماملشمولةيفأنهبعملاجيدرالتنبيهإليهوممّ
إاليفعشرينترمجة.حيدثاالتفاقاملذكورةملالسابقةالتاجماملشمولةيفالدراسات

هذه تابيه"التقريب"و"الدي"احلافظابنحجريفكدراسة"تغرياجتهادالوعلىذلكف إن 
 .سبقهامنأحباثملامكّملةً-إبذنهللاتعاىل–ست ظهر 

 
 .9ص،1ط،جتريد أمساء الرواة الذين تكلم فيهم احلافظ ابن حجر ف فتح الباريالبصارة،(1)
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 البحثمنهج 
:املنهجالتحليليويتجّلىذلكيفهذهالدراسةاتّبعالباحثيف

حمل .1 املذكورين الكتابني يف الرواة على حجر ابن احلافظ أحكام يف االختالفات تّتبع
 "هديالساري"و"تقريبالتهذيب".البحث؛

تخراجاحلكمالراجح.دراسةأحكاماحلافظوعرضهاعلىأقوالاألئمةواس .2



 البحث منهجية
أوال   يفتغرياجتهاد: النظر أْي تغرياالجتهاد"؛ " عبارة البحثالذيحيتويعلى عنوان  راعيت 

 التهذيب" "تقريب بنيكتابيه حجر ابن -احلافظ اختصر "هتذيبالذي منكتابه أحكامه
-التهذيب" أثربوجوداختالفيفاألقووكتابه"هديالساري"؛أْي:ك ّلم اهومشعر  الاليتلا

دقيقةيفاحلصروالتمييزكماتبينهماستأيتمنالنقاط منهجيًة علىحالالراوي.لذلكاعتمدت 
التفصيلية.



اثني ا املذكورت حصر: ف"يالساريهديفكتاب"ةالتاجم دقيًقا؛ فحًصا كانبعدفحصه
تايل:موزعنيكالترمجة544ًعددهماإلمجايل:

 صولواملعلقات.الواردةيفاألفصلالتاسعيفالترمجة466 •
 متفرقةمنالفصلالتاسعمنغرياألصولواملعلقاتترمجة27 •
 متفرقةيفالكتابمنغريالفصلالتاسع.ترمجة51 •



استخراثلث ا جبر نْم ت ج: فيهم قريبًتكلم ماكان أو تعديل أو ح ذلك من يفا وجعلتهم
ل فيهااسمالرّاوي،والع زوإىلكتاب"الدي"معتقييدالكالمقية.يفكلقصاصةأجعقصاصاتور

علىحالالراويمن"التقريب"و"الدي".وأضعإشارًةتشريإىلنوعاالختالف؛هلهومنجنس
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جدةاالختالفمىتو جمموعاتلتسهيلدراسعلىوزعتهمترمجًة،295عددهم:؟فكاناملؤثرأوال
:تسع جاؤواعلىف

 .121:وعددهم"التقريب"حبكمعامخمتصرمثلمافعليفاحلافظ:منحكمعليهم1مج •
 .26:مناكتفىبقوله"احتجبهاجلماعة"يفمعرضنقدالراوي:وعددهم2مج •
أوماشابهذلك:،أوضعفوه،ورمثلقوله:وثقوههمعلىحكماجلمه:مناعتمدفي3مج •

 .30وعددهم
 .15وعددهمقالفيه:خمتلففيه:من:4مج •
 .3:منقالفيه:فيهمقال:وعددهم5مج •
مشهور6مج • مثل: مناكتفىبوصفهمبوصفعام التابعني،: منكبار شابهوأ،أو: ما

 .46ذلك:وعددهم
 .4لصحبة:وعددهمابيهمنأشارإل:7مج •
 .28روايت:وعددهماجلرحوالتعديليفبعضاملالعللو:منعلقعليهممباخيص8مج •
:ردودهعلىأئمةاجلرحوالتعديلمنغريأنحيكمعلىالراويحبكمعاممثلقوله:9مج •

 .22وعددهمجرحمردود،هذاتلنيهني...:


قارنت رابع ا : األحكام اليت العاّمة أحكام"ديلا"يف مع للمقارنة يفالّصاحلة احلافظ
،ةمنواقعاجملموعاتالسابق"لتقريبا" اختالفمجيعت حصرمّث دهمعد فكانالتاجماليتفيها

علىالنحوالتايل:موزعنيراواي111
 74:منحكمعليهمحبكمعاممثلمافعليفالتقريبوعددهم1مج •
 15دهممهورمثل:وثقوهأوضعفوهوعد:مناعتمدفيهمعلىحكماجل3مج •
 14:منقالفيه:"خمتلففيه"وعددهم4مج •
 3:منقالفيه:"فيهمقال"وعددهم5جم •
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 2:منأشارإىلالصحبةوعددهم7مج •
خمتصر:9مج • عام حبكم الراوي على حيكم أن غري من والتعديل اجلرح أئمة على ردوده :

 .3دهموعد

 

 الدراسة منث األخرى ت الثال جملموعا ا استبعادأسباب 
 هنا دفعتْتوضيحواملقصود اليت والسّبعاد الستالباحث الدواعي الثانية معاجملموعة والثامنة ادسة

ذكراألمثلة:
فجميعهم؛وهممناكتفىبقوله"احتجبهاجلماعة"يفمعرضنقدالراوي:اجملموعة الثانيةأوال: 

"التق يف احلافظ أحكام مراجعة بعد الصدق رتبة عن ينزلوا مل ريب" يدلّواالحتجاج أننامما على
هذهاجملموعة.م ذلكاستبعدتتراج ل ؛مهورمبشكلعاممنغريخمالفةللجاحلافظحيتجمبروايهت

 ولتوضيحذلكأضربأمثلةمتنوعة:
متفق " "الدي": يف عنه احلافظ قال السلمي: الرمحن عبد بن حصني األول: املثال

(1)حتجاجبهتغريآبخره"اال
.(2)يفاآلخر"،ويف"التقريب"رمزإليهبـ)ع(وقال:"ثقةتغرّيحفظه 

قال جنيح: أَب بن هللا عبد الثاين: اجلماعة"املثال به احتّج "الدي":" يف ويف(3)عنه .
.(4)"التقريب"رمزإليهبـ)ع(وقال:"ثقةرميابلقدرورمبادلس"

.(5)أَبهند:قالعنهيف"الدي":"احتجبهاجلماعة"دهللابنسعيدبناملثالالثالث:عب
.(6)بـ)ع(وقال:"صدوقرمباوهم"قريب"رمزويف"الت

 
 .398ص.ط،د،هدي الساري مقدمة فتح الباري(ابنحجر،1)
 .253ص،2ط،تقريب التهذيب(ابنحجر،2)
 .416صد.ط،،فتح الباري  هدي الساري مقدمة(ابنحجر،3)
 .552ص،2ط،تقريب التهذيب(ابنحجر،4)
 .413صد.ط،،هدي الساري مقدمة فتح الباري(ابنحجر،5)
 .512ص،2ط،تقريب التهذيب(ابنحجر،6)
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الراب اجلماعة"املثال به احتج "الدي":" يف عنه قال نر: أَب بن هللا عبد بن شريك ويف(1)ع: .
.(2)دوقخيطئ""التقريب"أتىبرموزأصحابالكتبالستةوقال:"ص

إليهم يرمز املنوال؛ جاْءتعلىهذا اجملموعة مجيعتراجمهذه برموزوهكذا يف"التقريب"
وعشرونمنهموثقهم؛وهم:بريدبنعبدهللابنأَببردةاجلماعةوهمأصحابالكتبالستة؛واحد

)ص392)ص الناجي الصدق أبو عمرو بن بكر السلمي393(، الرمحن عبد بن حصني ،)
احلسنيبنذكواناملعلم)ص398)ص الرايحي)ص398(، رفيعبنمهرانأبوالعالية ،)402،)

)ص اخلراساين املنذر أبو التميمي حممد ابن )ص(،403زهري الليثي هالل أَب بن (،406سعيد
)ص سوار بن )ص409شبابة األحول سليمان بن عاصم جنيح411(، أَب بن هللا عبد ،)

األعلي416)ص عبد )ص(، البصري األعلى عبد املصري416بن جعفر أَب بن هللا عبيد ،)
بن(،عمري425(،عكرمةموىلابنعباس)ص423بنموسىالعبسي)ص(،عبيدهللا423)ص

(،حممد437(،كهمسبناحلسنالتميمي)ص433عوفابنأَبمجيلة)ص(،433هانئ)ص
(،منصوربنعبدالرمحنبن442)ص(،حممدبنميمونأبومحزةالسكري437بنجحادة)ص

(.445بنعبيدبنمثامةالقتباين)ص(،املفضلبنفضالة445طلحةبناحلارثاملكي)ص
الص (،سهيلبنأَب409دقوهم:شريكبنعبدهللابنأَبنر)صوأربعةكانحمّلهم

عبدهللابنسعيدبنأَبهند)ص408صاحلذكوانالسمان)ص غالبب413(، نخطاف(،
فعليف"الدي"بدون(.وترمجةواحدةملحيكمعليهاوإنانقلقولاألئمةمثلما434القطان)ص

حيّ بن صاحل بن صاحل ترمجة وهي والعجلي410)صخمالفة أمحد توثيق بنقل اكتفى حيث )
يالّضعيف.  وغريمها،ومّيزهعنصاحلبنحّيانالق ر ش 

أو:منكبار،مثل:مشهوراعامّاوصفًتفىبوصفهممناكوهم:اجملموعة السادسةاثنيا: 
لذلكال؛فهذاالوصفاليدلعلىحكممفيديفضبطالروايملروايتهذلك؛ماشابهوأ،التابعني

مثالذلك:."التقريب"لحافظيفاملختصرةلحكاماألميكنمقارنتهمع

 
 .409صد.ط،،اري مقدمة فتح الباريهدي الس(ابنحجر،1)
 .436ص،2ط،تقريب التهذيب(ابنحجر،2)
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ومثلذلكيفطلقبنغنام.(1)ي"املثالاألول:عبدالرمحنبنمحاد:"كبارشيوخالبخار
.(2)املثالالثاين:فراسبنحيىيالمذاين:"مشهور"

.ومماجيدرالتنبيهعليه(3)املثالالثالث:خليفةبنخياطالعصفري:"أحداحلفاظاملصنفني"
الروايعنداحلافظابنحجرالعسقالينالتدلّ املقامأناستعماللفظ"احلافظ"يفحّق يفهذا

ه مأق املصطلحعلىم ْن أطلقهذا الّرواي؛فقْد ب لعلىكثرةحديث  لم نذلك،بلعلىتوثيق 
وحممد .(4)"حافظلهأوهامقالعنه:"بنبشارالرماديإبراهيمعلىضعفاءومتوكنيأذْكرمنهم:

الصغديسهلبنزجنلةبنأَب.وقالعن(5)بنمحيدبنحيانالرازيقالعنه:"حافظضعيف"
هيمالعامريأبوبنإبرااحلسنيحممدبن،وكذا(6)"احلافظصدوق:"عمرواخلياطاألشتالرازيأبو

بنإشكاب وقالعن(7)جعفر الثقفي. بنهارونبنيزيد عمر ومثله(8)"امتوكوكانحافظً:" ،
.(9)الشاذكوينسليمانبنداود

.(10)نأصحاباحلديثاحلذاق"املثالالرابع:معاذبنهشامالدستوائي:"م
.(11)ة"والعبادابلزهداملثالاخلامس:أمحدبنعاصمالبلخي:"معروف

(،7وأ مجلأمساءهممجيعهممرتبنيحبسبورودهميف"الدي"معالعزو:جنمبنفضيل)ص
(،388(،إبراهيمبنطهماناخلراساين)ص215(،يزيدبنزريع)ص209عمروبنميمون)ص

 
 .417صد.ط،،تح الباريهدي الساري مقدمة ف(ابنحجر،1)
 .434ص،املرجعالسابق(2)
 .401ص،املرجعالسابق(3)
.105ص،2ط،تقريب التهذيب(ابنحجر،4)
 .839صاملرجعالسابق،(5)
 .419صلسابق،املرجعا(6)
 .837صاملرجعالسابق،(7)
 .728صاملرجعالسابق،(8)
 .1315صاملرجعالسابق،(9)
 .444صد.ط،،هدي الساري مقدمة فتح الباري،(ابنحجر10)
 .386صاملرجعالسابق،(11)
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سدوسي(،بشريبنهنيكال386(،أمحدبنعاصمالبلخي)ص388بناملنذراحلزامي)صإبراهيم
(،حسان396(،حريزبنعثماناحلمصي)ص394توبةبنأَباألسودالعنربي)ص(،393ص)

)ص احملارَب عطية )ص396ابن العدوي هالل بن محيد صفوان400(، بن حيىي بن خالد ،)
البناين)ص401فري)ص(،خليفةبنخياطالعص401)ص (،عمروبن430(،عليبناحلكم

(،سعيد402(،روحبنعبادة)ص433بنمسلم)صعمران(،432)صأَبعمروموىلاملطلب
)ص عروبة أَب )ص405بن أشوع بن عمرو بن سعيد البختي406(، أبو فريوز بن سعيد ،)

(،سالمبنأَبمطيع407(،سليمانبنحيان)ص406(،سعيدبنكثريبنعفري)ص406)ص
عبدهللابنبريدة(،411)صنغنام(،طلقب409(،شبلبنعباداملكي)ص408اخلزاعي)ص

(،عبدالعزيز419(،عبدالرمحنبنأَبنعمالبجلي)ص417(،عبدالرمحنبنمحاد)ص413)ص
)ص الداروردي حممد )ص420بن طالب بن املتعال عبد سع421(، بن الوارث عبد يد(،

ديبن(،ع423(،عبيدهللابنعبداجمليداحلنفي)ص422(،عبدامللكبنعمري)ص422)ص
(،عيسىبن434(،فراسينحيىيالمذاين)ص430(،عمربنذر)ص424بتاألنصاري)صاث

(،437(،حممدبنإبراهيمالتيمي)ص436(،قيسبنأَبحازم)ص434طهماناجلشمي)ص
(،444(،معروفبنخرّبوذ)ص442(،أبوالزبرياملكي)ص444ائي)صمعاذبنهشامالدستو

ع بن )صموسى نع446قبة )ص(، اخلزاعي محاد بن )ص447يم موسى بن عيسى ،)458،)
(.456احلسنبنصاحل)ص

م نعلّ:اجملموعة الثامنةاثلثا:  يكنو،اجلرحوالتعديليفبعضاملروايتقعليهممباخيصوهم مل
وعةلاجملممثاكذلكهذف؛علىبعضمروايتهحبسبظروفالرواية،وإّنااعلىالراويعام هحكم 

وأضرببعض."التقريبكتاب"يفكمااملختصرمعاحلكمالعامةأحكامهامقارنابقةالميكنالس
األمثلةالتوضيحيةاملتنوعةمعزوةإىلكتاب"هديالساري":

.(1)سنشيًئا"ايالربيعبنمسلم:"ماروىعناحلاملثالاألول:قالاحلافظيفالرو

 
 .67صد.ط،،هدي الساري مقدمة فتح الباري(ابنحجر،1)
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حبديثأبيهمنغريه"لقاسم؛قالالرمحنبنااملثالالثاين:عبد .(1)احلافظ:"أعر ف 
.(2)املثالالثالث:حممدبنحيىيالذهلي؛قالاحلافظ:"أعلمأهلعصرهابلعلل"

.(3)سحلديثعمروبندينار"املثالالرابع:سفيانبنعيينة؛قالاحلافظ:"أحفظالنا
.(4)مهاما"احلافظ:"مليدركاملثالاخلامس:حبانبنموسى؛قال

 ةاختيار عينة الدراسخامس ا: 
وفقاخلطواتالتاليةالختيارعينةالبحثللرسالةمنهجيةواضحةللدراسةوألمهيةأنتكون سرت 

النهائية:
:أوال   ابنحجرعلىأربعدرجات:كالماحلافظلدرجاتاالختالفيفاتصنيفًعملت 

إّما:ياكلّاحلافظابنحجروفيهااختلفاجتهاد:ايهامؤثرجد االختالفف-الدرجةاألوىل
إىلالصدقأوواألثباتاتحيثينزلالراويمنمرتبةالثق؛كبنقيضاحلكمالصريحأواملشعربذل

منالصدقإىلالصدقمعاألوهاموماأشبهذلك.
 يف املخارق أَب بن الكرمي عبد ترمجة يف قوله ذلك: أئممثال عند متوك ة"الدي":"

 "قالعنه:"ضعيف".احلديث"،ويف"التقريب
 الثانية مؤثر-الدرجة فيها األوىلاالختالف ليسكالدرجة ولكن : إنّه حكمهحيث قرر

.جمموعةمنفردةألمهيةاملوضوعهميفوجعلتبعدم اكانمكتفًيابقْول ه:"فيهخالف"أو"فيهمقال"
 يفالتقريب:"صدوقيهم"."الدي":"خمتلففيه"،وأسامةبنزيدالليثييفمثالذلك:قولهيف

ي:زادالمنحيثرتبةالراونسبي امنحيثبعضاملروايتاالختالفمؤثر-الدرجةالثالثة
اإلرسالمعبقاءجبه:مثلزايدةالتدليسأومعاحلفاظعلىرتبةاالحتجاصفاتمؤثرةيفالراوي

الراوي هي.رتبة كما قوله ذلك مسكنيمثال بن سالم ويفيف األثبات"، أحد "الدي":" يف
 "التقريب":"ثقةرميابلقدر".

 
 .67صد.ط،،فتح الباريهدي الساري مقدمة  (ابنحجر،1)
 .347صاملرجعالسابق،(2)
 .361صالسابق،املرجع(3)
 .231صاملرجعالسابق،(4)
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منحيثإّمابقاءقوةضبطالروايوعدالتهكماإمجاالًاالختالففيهاغريمؤثر-الدرجةالرابعة
أرمل"يف"الدي":هف وص نفيم "مثل:قوله"ضعيفاابستعمالاملصطلحات؛توضيحًْتهيأوكان

"وماأشبهذلك.ثبتفه""فيمنكانوصْثبتثقة"ألحدفيهتوثيقا"أو:
 مثالذلك:قولهيفهبزبنأسديف"الدي":"أحداألثبات"،ويف"التقريب":"ثقةثبت".

الرواةاملذكو:ااثني   راوايوفق111بـــــــــــعددهماملقدريفاجملموعاتالّسّتورينسابًقاميزت 
جاؤواكالتايل:فماكانمنالدرجةالثانيةالنظرعناجملموعاتالّستإاّلدممنشروطبقطعماتق

 راواي33جةاألوىل:رالد •
 راوايوهمتراجماجملموعةالرابعةواخلامسة.17الدرجةالثانية: •
 روااي35الثة:ةالثالدرج •
 راواي26الدرجةالرابعة: •

"الدي"بهيتعديلبنيكتاتغرياجتهاداحلافظيفاجلرحوالوألنموضوعالرسالةهوالنظريف
"التقريب"و الرسالة حلجم تراجمفإينومراعاًة العني)عاختت إىل األلف)أ( من عبد-األحرف

 وبلغ لدراستها املخارق( أَب بن فصول.ترمجة 50عددهمالكرمي الدرجات هذه وستمثل
.اسة،كّلدرجةبفصلمستقلالدر

ثلهذااالختيارأنّهمشلتراجماجملموعاتاألربعحبسبدرجةاالختالفمماابياتمومنإجي
سهل بتتيب املتبقية التاجم تكملة سيسمحللّدارسني أنه وكما التنوع. الدراسة هذه على يضفي

ىلهنايةحرف)ي(.بقيةحرف)ع(بعدعبدالكرميبنأَباملخارقإابتداًءم ْن
سادس ا رتّبت  فصو: تراجم الدراسة يف-ل املذكورة الدرجات وفق اجملموعات إىل املقّسمة
"-النقطةالسابقة احلافظابنحجرللتاجميف"التقريب  وج اؤواكالتايل:.حبسبترتيب 

.ترمجةًامؤثرًاوعددهمتسععشرةاحلكماختالفمناختلففيهم-اجملموعة األوىل
 .و"فيهمقال"وعددهممثاينتراجمخمتلففيه"أمنقالفيه" -اجملموعة الثانية
زايدة -اجملموعة الثالثة مثل رتبته عن ولكنالخيرج يفالراوي صفاتمؤثرة فيه زاد من

.التدليسواإلرسالوعددهمإحدىعشرةترمجة
اختالفغريمؤثريفاحلكماإلمجايلمنحيثإّمابقاءقوةضبطالرواي – لرابعةاجملموعة ا

.اابستعمالاملصطلحاتوعددهماثنتاعشرةترمجةتوضيحًدالتهكماهيأوكانْتوع
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 :البحث هيكل
وخامتةوفهارس. وقْدقسمالباحثهذهالدراسةإىلمقدمةومتهيدوأربعةفصول 

أوال:املقدمة: •
o اختياريلعنوانالبحثأسباب
o إشكاليةالبحث 
o أسئلةالبحث 
o أهدافالبحث
o أمهيةالبحث 
o بحثاتالمصطلح 
o الدراساتالسابقة 
o واختيارع ّينةالدراسةمنهجالبحث 

"التقريب" • بكتابيه والتعريف العسقالين حجر ابن احلافظ ترمجة متهيد: اثنيا:
:مباحثو"الدي"وفيهاأربعة

o خمتصرةللحافظابنحجرالعسقالين:ترمجةاملبحثاألول 
o الدي"الثاين:التعريفبكتاَب ْ"التقريب"و"املبحث 
o الثالث:كتاب"التقريب"يفالعصراحلديث.املبحث 
o وتقريباملبحث حجر ابن احلافظ عند والتعديل اجلرح مراتب الرابع:

 األلفاظ.
نحجروفيهاأربعةفصول:باثلثا:دراسةالرواةالذيناختلفْتفيهمأقوالاحلافظا •

o :ترمجًة19:مناختلففيهماحلكماختالفامؤثرًاالفصلاألول 
o :تراجم.8:منقالفيه"خمتلففيه"أو"فيهمقالالفصلالثاين 
o  الثالث: الراويالفصل يف مؤثرة صفات فيه زاد دائرةمن ضمن بقائه مع

 ترمجًة.11:االحتجاج
o  اإلمجايلفيهمفختالمنكاناالالفصلالرابع: غريمؤثريفاحلكم :12

 ترمجًة.
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التالية:ولكلترمجةستتبعهااملباحث  •
o "املبحثاألول:بيانأقوالاحلافظيفكتابيه"التقريب"و"الدي 
o .املبحثالثاين:بيانموضعاخلالف 
o راوي.املبحثالثالث:ذكرأقوالأئمةالنقداملعتربينيفال 
o تجيح.املبحثالرابع:ال 

اسبةس.رابًعا:اخلامتة:وفيهاذكرالباحثالنتائجاليتتوصللاوالتوصياتاملن •
خامًسا:الفهارس •
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متهيد: ترمجة احلافظ ابن حجر العسقالين والتعريف بكتابيه "التقريب" و"اهلدي" وفيها أربعة  
 :مباحث

 األول: ترمجة خمتصرة للحافظ ابن حجر العسقالين املبحث ▪
 الثاين: التعريف بكتايب   "التقريب" و"اهلدي" حثبامل ▪
 " ف العصر احلديث.الثالث: كتاب "التقريب املبحث ▪
 : مراتب اجلرح والتعديل عند احلافظ ابن حجر وتقريب األلفاظ.  الرابع  املبحث ▪
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 : ترمجة خمتصرة للحافظ ابن حجر العسقاليناملبحث األول

 امسه ونسبه ومولده
 نشأته

 ية وشيوخه وتالمذتهالعلم رحالته
 مصنفاته
 مناصبه

 وفاته
 ثناء العلماء عليه
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 ( 1)هبه ومولدامسه ونس 
 قاضي الفضلهو أبو بن(2)القضاة، علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد شهابالدين، ،

جر.و"ابنالك ناينالعسقاليناألصل،املصرياملولدواملنشأ،نزيلالقاهرة.املشهوراببنح (3)أمحد
.(4)حجر"لقبلبعضآابئه

و ثالث سنة شعبان من والعشرين الثاين يف شاولد على وسبعمائة مبصرسبعني النيل طئ
القدمية.


  

 
فيهاالكثريونمنعصرهإىلعصرانهذا.والقتضاءاملقام،وشهرةاحلافظ،وظروف(1) ترمجةاحلافظابنحجرمشهورةكتب 

الختصار–ثريمناملعاصرينكتًبامستقّلةموسعةعنترمجةاحلافظ.وخلصت هافقدأفردالكالرسالةسأختصرالكالمعنترمجته.
اجلواهر والدرر  الّسخاوي،:فيهامصنّنْلكتبمعإبقاءبعضالعباراتأحياانكماجاءْتم منجمموعهذها-كثرةالعزوإليها

وموارده ف   سقالين مصنفاته ودراسة منهجهالع ابن حجر،  ،عبداملنعم(1/101،)1ط،ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر 
،ابنفهد62،ص1،طإلصر عن قضاة مصررفع ا:ابنحجر،األخرىومنكتبالتاجم(.1/45،)1ط، كتاب اإلصابه 

 بذيل طبقات احلفاظ، ظحلظ األحلااملكي، للذهيب، رة احلفاظك ذيل تذ السيوطي،،326صد.ط، ابن،380صد.ط،
،1ط،أخبار من ذهب فشذرات الذهب ابنالعماد،(،1/116(و)1/7) ،1ط، لغمر أببناء العمرمقدمة إنباء احجر،

(9 د.ط،مبحاسن من بعد القرن السابعالبدر الطالع ،الشوكاين(،395/  ،(1 /87 الزركلي(، طاألعالم ، ،15( ،1/
178). 

وملأكملأربعسننيوأاناآلنأعقلهكالذييتخيلالشيءوالكناهوالده.قالاحلافظابنحجريفترمجةوالده:"تركين(2)
 (.1/117)،1،طإنباء الغمروالفضل"،ابنحجر،أمحد:أبال:"كنيةولدييتحققهوأحفظعنهأنهق

 معوجوداختالفيفاسمجدهالرابعبنيأمحدوحممود.(3)
:"نسبةإىلآلحجرقومتسكناجلنوب(9/395)،1،طبأخبار من ذه فشذرات الذهب يف:قالابنالعماد(4)

 "هذهالنسبةيفمقدمةالتحقيق.إنباء الغمرب"وقدانقشحمققكتااآلخرعلىبالداجلريدوأرضهمقابس".
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 (1)نشأته
.(2)نشأاحلافظابنحجريتيماألبوينيفغايةالعفةوالصيانةوالرايسةيفكنفبعضأوصياءوالده

دينحممدوحفظالقرآنوهوابنتسعسننيعلىيدصدرال،ننيوأ دخلالك ّتابوهوابنمخسس
املقر الّسفطي حممد ووصلىالتاويحللنائ،بن سنة. اثنيتعشرة أنأكمل حبدةقدسبعد امتاز

وكانحيفظالصحيفةمناحلاويالصغريمنمرتني.،نهحفظسورةمرمييفيومواحدإالذكاءحيث
سالدينحممدبنعليبنحممدراتالعلوم،والزمالشيخمشبرعيفحفظالكثريمنخمتص

مثح ّبب،فحضردروسه.ونظريففنوناألدبوالشعرلقطاناملصري،بنعيسىبنأَببكربنا
إليهالنظريفالتواريخواحلديثالنبويوأكثرمنطلبهمنسنةثالثوتسعني.اجتمعحبافظعصره

والزمهعشرةأعوام.قرأعليه"األلفية"لهو"شرحها"،وسبعمائةسعنيوتزينالدينالعراقيسنةستّ
لهيفالتدريسسنةسبعوتسعني.وكانأولمنأذن،منالكتبذلكاوغريلهحبثً

وعزالدين،كذلكعلىسراجالدينالبلقيين،وسراجالدينابنامللقناحلافظابنحجرتفقه
ل اجتمعلهمنالشيوخفىتأذنلهيفالتدريسواإلفتاء؛لبلقيينحابنمجاعةوغريهم.وبقيمالزًما

لّفكهمماملجيتمعألحدمنأهلعصره،حلاملشكالتعليويعولعليهميفالذينيشارإليهم،
واحدمنهمكانمتبحرًاورأًسايففّنهالذياشتهربه.



  

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

وموارده ف   العسقالين مصنفاته ودراسة منهجه ابن حجر ،  عبداملنعم،(1/62،63)،1ط،ع اإلصر رفابنحجر،املصري.
 .(1/53،)1ط، كتاب اإلصابه
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 رحالته العلمية وشيوخه وتالمذته
 مبكة العلمية رحالته وسبدأ ومثانني مخس بسنة مسع حيث البخاري"عمائة مسند"صحيح على

يفعمدةوهوأولشيخمسععليهاحلديث.وحبث ؛يمثاملّكيدهللاالنشاوراحلجازعفيفالدينعب
وهوأولشيخ؛وعلىعاملاحلجازاحلافظأَبحممدبنظهرية،حكامللحافظعبدالغيناملقدسياأل

.(1)إقامتهسنةستومثاننييث.مثرجعرفقةوصيهإىلمصرحملّحبثعليهيفعلماحلد
صعيد،سنةثالثوتسعنيوسبعمائة.منبالدالوهيقوص:(2)رحلإليهامنالبلداناليتو

مثرحلإىلاالسكندريةأواخرسنةسبعمليستفدهبامناملسموعاتاحلديثيةسوىلقاءعلمائها.
الدينابناجلزري،ومسععنمسندهاالتاجأَبعبدهللالعالمةمشسواجتمعاب،وتسعنيوسبعمائة
  بنأمحد وعناحممد ولقيالشافعي وسبعمائة، وتسعني تسع سنة رحلإىلاحلجاز مث لكثريين.

العديدمنالفضالء.
ووداياحلصيبوغريهاغريورحلإىلاليمنسنةمثانائةفلقيبتعز،وزبيد،وعدن،واملهجم،

الشريازيمّفمواحد. يعقوب بن حممد طاهر أَب الدين جمد احلصيب ووادي زبيد يف لقيهم ن
حّدثيفكماأنهوينمنتصنيفه"القاموسيفاللغة"،ماماللغةفتناولمنهالنصفالثالفريوزآابديإا

اليمنبكتابابناجلزرييفاألدعيةاملسمى"احلصناحلصني".
لصاحليةوغريهامنعبقطيةوغزةوالرملةوالقدسودمشقوام فس ؛الشاممنرحالتهكذلكو

لكتابه"تغليقالتعليق"يفحياةكبارشيوخه.فأكمىلموطنهمثرجعإالبالدوالقرى،
ذكرف إىلما إضافة شيوخه بنأمح(3)من إبراهيم برهانالدين التنوخي: الواحد بنعبد د

و غماريحممدبنحممدبنعليبنعبدالرزاقالودي،اهيمبنداودبنعبدهللااآلمإبرالشامي،
و املالكي، أمحدالنحوي حممد الفقيبن علابن اخليوطي،ه اوي رافعكلثوم بن حممد احلافظ بنة

.كثريوغريهمالسالمي،
 

 (.1/122،)1ط،شيخ اإلسالم ابن حجر  اجلواهر والدرر ف ترمجةالسخاوي،(1)
(2 ) )1ط،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر السخاوي، ،1  /142-160 املنعم(،   ابن حجر ،  عبد

 (.1/91،)1ط، وموارده ف كتاب اإلصابه العسقالين مصنفاته ودراسة منهجه
 (.1/199،)1ط،ن حجر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم اباجلواهر السخاوي،(3)
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أبرزهم فمن تالمذته السخاوي(1)وأما احلافظ األ،: ال وزكراي الدين وبرهان ي،اع بق نصاري،
كر.والبوصرييشهابالدينأمحدبنأَببتغريبردي،والتقيابنفهداملكي،ا،وابنغ وبـ ل طْابنق و


  

 
 (.1/105،)1ط، وموارده ف كتاب اإلصابه العسقالين مصنفاته ودراسة منهجه   ابن حجر،    عبداملنعم(1)
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 مصنفاتهأهم 
،1)ط:هتذيبالتهذيب(1)تركاحلافظابنحجرإراثعلمياكبريًايفشىتالعلوم؛فمنأهممصنفاته

 انشرون، الرسالة التهذيبه(1416مؤسسة وتقريب 1)ط، العاصمة، دار ولسانه(1423، ،
اإلسالمية1)طامليزان البشائر دار ، هـ(1423، صحيح شرح يف الباري وفتح )د.ط،البخاري،

 السلفية، التع،ه(1380املكتبة 1)طليقوتغليق عمار، ودار اإلسالمي املكتب ،ه(1405،
ة،وإحتافاملهره(1416،مؤسسةقرطبة،1)طوالتلخيصاحلبرييفختريجأحاديثالرافعيالكبري

ةمؤسس،1)ط،واإلصابةيفمتييزالصحابةه(1415،مكزخدمةالسنة،1)طشرةابألطرافالع
،ه(1389،اجمللساألعلىللشؤوناإلسالمية،1)طمرأببناءالعمر،وإنباءالغ ه(1434الرسالة،

الثامنة املئة أعيان يف الكامنة 2)طوالدرر العثمانية، املعارف دائرة اه(1392، وخنبة يف، لفكر
صباح،طبعةال،م3)طهةالنظر،وشرحهايفنزه(1427ابنحزم،ر،دا1)طاألثرصطلحأهلم

الصالحه(1421 ابن على والنكت 1)ط، املنورة، املدينة اإلسالمية اجلامعة بلوغه(1404، ،
وغريذلك.،(1424،دارالفلق،7)طةاألحكاماملراممنأدل



  

 
 (.398-1/173)،1ط،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر السخاوي،(1)
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 ( 1)مناصبه
اب احلافظ توىل حجر ان من العديد توىل فقد ملناصب؛ والفقه، واحلديث التفسري سفدرّتدريس

ملدرسةاملؤيديةاجلديدة.سيةمثابابلبيرب
الوعظ وتوىلالقضاءيفالسابع.وخزنالكتب،واخلطابة،شيخةوامل،واإلفتاء،وويلوظيفة

والعشرينمناحملرمسنةسبعوعشرينومثانائة.
  

 
(1 ) )1ط،مجة شيخ اإلسالم ابن حجراجلواهر والدرر ف تر السخاوي، ،2 /588-609 املنعم(،   ابن حجر ،  عبد

(.156-1/129،)1ط، وموارده ف كتاب اإلصابه العسقالين مصنفاته ودراسة منهجه
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 ( 1)وفاته
مرضشديدليلةالسبتالثامنوالعشرينمنذياحلجةسنةاثنتنيومخسنيومثانائةبعدأجلهوافاه

عليهقبيلصالةالظهرمبصّلىاملؤمننيابلرميلةخارجالقاه به.وص ّلي  قرافةالصغرىرة،ودفنابلأمّل
رمحههللاتعاىل.فبتبةبيناخلروَب.حضرجنازتهمجعغفريالحيصى

  

 
العسقالين   ابن حجر،  عبداملنعم(،3/1193،)1ط،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجرالسخاوي،(1)

(.122-1/120،)1ط، بهوموارده ف كتاب اإلصا مصنفاته ودراسة منهجه 
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 اء عليهالعلمثناء 
ذلك:نْم ؛أثىنعليهالكثريمنشيوخهوأئّمةعصرهواألئمةمنبعده

احلافظالبلقيينعلىاجلزءاألولمنكتاب"تغليقالتعليق":"اجلزءاألولمن"تغليقكتب 
،شهابالدينأَبالفضلأمحدابنالفقريإىلهللاقالتعليق"مجعالشيخاحلافظ،احملدثاملتقناحملق

.(1)آمني"وائدهرياببنحجرنفعهللاتعاىلبهوبفتعاىلالفاضلاملرحومنورالدينعلّيالشه
الناقداحلجة، هابشوكتباحلافظالعراقي:"كتاب"لسانامليزان"أتليفاحلافظاملتقن،

.(2)الدينأمحدبنعليالشافعيالشهرياببنحجر.نفعهللابفوائده،وأمتعبعوائده"
 .(3)بنخلدونابلسيادةوالعلموالفضلواإلجادةووصفهالقاضيويلالدينأبوزيد

الش قو الدين العالمةكمال أهلينّ م ال مصطلح يف الفكر "بنخبة املسّمى الكتاب "فإّن :
.(4)منمصنفاتالشيخاإلماممفيتاألانم،مالكانصيةالعلوموفارسميداهنا..."األثر"

القراءاتالعشر"مانصه:لىاجمللداألولمنتصنيفه"النشريفابناجلزريعوكتباإلمام
منالعبدالفقريإىلرمحةهللاتعاىلحممدبنحممدبنحممدبناجلزريمؤلفه،عفاهللاتعاىلة"هدي

عنهخلزانةموالانالشيخاإلمامالعالمةحافظعصره،وشيخمصره،شهابالدينأَبالفضلأمحد
.(5)نالشيخاإلماماملرحومنورالدينأَباحلسنعليبنحممدبنحممدالعسقالين..."اب

وقالعنهاحلافظليلاحلافظشيخاإلسالمابنحجر،ووصفهاحلافظابناخلياطابإلماماجل
سبطابنالعجمي:"هذاالرجليفغايةمايكونمناستحضارالرجالوالكالمفيهم،ولهمؤلفات

.(6)ةيفترامجهم"كثري

 
 (.1/267،)1ط،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر السخاوي،(1)
 (.1/268عالسابق،)املرج(2)
 (.1/274املرجعالسابق،)(3)
 (.1/279املرجعالسابق،)(4)
 (.1/292)املرجعالسابق،(5)
(.1/296املرجعالسابق،)(6)
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:"وقالغريهممنيوثق"دايةلا"وأماالعالمةالكمالابنالماماحلنفيفوصفهيفشرحهعلى
.(1)بسعةعلمه،وهوقاضيالقضاةشهابالدينالعسقالين"

الب  وموالق ووصفه "سيدان بقوله: عاعي اإلسالم، شيخ القضاة، قاضي وإمامان األئمة لم
.(2)األعالم..."


  

 
(.1/312،)1ط،اجلواهر والدرر ف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،السخاوي(1)
(.1/326املرجعالسابق،)(2)



 

63 
 




 







 الثاين: التعريف بكتايب   "التقريب" و"اهلدي" املبحث

 لتهذيب" كتاب "تقريب ا

 الساري"  هدي"كتاب 
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 كتاب "تقريب التهذيب" ي  التعريف
إينملا"احلافظنفسهإذيقوليفمقدمةكتابه:سوى"التقريب"عنكتابمنيتكلمأحسناليوجد

فرغتمن"هتذيبهتذيبالكماليف الرجال" حلافظالذيمجعأمساء "التهذيب" مقصود تفيه
للعالمةزأحوالالرواةاملذكورينفيه،وضممتإليهمقصود"إكماله"عصرهأَباحلجاجاملزيلتميي

انأحوالمأيًضا،مقتصرًامنهعلىمااعتربتهعليه،وصححتمنمظانهمنبيايْط ل غْعالءالدينم 
من يفكثري عليها ويستوزدت لديهما، منكثرته يتعجب ما ووقعالتاجم عليهما، خفاؤه غرب

منطلبةالفنموقًعاحسًناعنداملميزالبصريإالأنهطالإىلأنجاوزثلثاألصل،الكتاباملذكور
،فلمأوثرذلكلقلةجدواهأنأجردلهاألمساءخاصةو"الثلثكثري"،فالتمسمينبعضاإلخوان

فهبطلبتهعلىوجهحيصلمقصودهابإلفادةالفن،مثرأيتأنأجيبهإىلمسألتهوأسععلىطاليبهذا
وزايدة" إليها أشار اليت احلسىن إًذا.(1)ويتضمن "التقريب" فكتاب مصنفه قال ملخصكما هو

التهذيب" "هتذيب لكتاب ف و. عام أتليفه من يضيفلكنّ ،هـ827رغ الكتاب يف يشتغل ظل ه
.(2)هــ850ىلسنةوينقصويصححإ


أّمامنهجهيفالتلخيصكماذكريفمقدمته:

 ولقبه.،وكنيته،(3)وأشهرنسبتهونسبه،وجده،واسمأبيه،ويااسمالراخمتصرةفيهترمجة .1
 ضبطمايشكلمنذلكابحلروف. .2
 صفةالراويمنجرحأوتعديل. .3
الراويحيث .4 إىلذلكابلطبقالتعريفبعصر أشار م قس ات؛ طبقة:ناثإىلها يتعشرة

تابعني،وثالثطبقاتوثالثطبقاتألتباعال،ومخسطبقاتللتابعني،طبقةللصحابة
 .(4)بعاألتباعلت

 
.79ص،2،طتقريب التهذيب ر،ابنحج(1)
 .41،65ص،1بتحقيقحممدعوامة،ط"تقريب التهذيبمقدمة " انظر:(2)
 .دتكونلبلدأوقبيلةأوغريذلكالّنسبوهوذكرسلسلةاآلابءيفاالسم،بينماالنسبةفق(3)
 .73صاملرجعالسابق،انظر:(4)
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 منأخرجحديثهمناألئمة.رمزإشارةأماماالسمإىل .5


:منها(1)عدةطبعاتهمنقدطبعاطبعاتالكتاباحملققةفأمّ
نساملالبصريوحممدهللاب،ومعهحاشيتاعبد،حتقيقحممدعوامةبريوت،قرطبةدار .1

 .9،1433/2012طأمنيمريغين،
 .1،1411/1991،ط،حتقيقحممدعوامةحلبيد،الرشدار .2
 .1،1380/1960،طداراملعرفة،بريوت،حتقيقعبدالوهابعبداللطيف .3
 .1،1425/2005،طحتقيقحسانعبداملنانعمان،بيتاألفكارالدولية، .4
 .8،1430/2009،طداراحلديث،القاهرة،حتقيقحامدعبدهللااحملالوي .5
/2،1423طَباألشبالصغريأمحدالباكستاين،حتقيقأالرايض،ة،دارالعاصم .6

 راسةالتاجماملختارةيفهذاالبحث.وهياملعتمدةيفالعزويفد؛2002
 .3،1422/2001داراملعرفة،بريوت،مأمونشيحا،ط .7
 .1،1431/2010ط،حتقيقطارقعوضهللاالقاهرة،رالكوثر،اد .8
،1،طدالقادرعطاريوت،حتقيقمصطفىعبدارالكتبالعلمية،ب .9

1415/1995. 



  

 
 .103ص،1ط،كتاب حترير التقريب من أوهام  ف اإليهام ملا تضمنهشك،الفحلانظر:(1)
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 كتاب "هدي الساري"التعريف ب
يقولاحلافظابنحجرعنكتابه"الدي":"...وقداستخرتهللاتعاىليفأنأضمإليهنبًذاشارحة

ذلكنييديوارده،وأقدمبش،موضحةملقاصده،كاشفةعنمغزاهيفتقييدأوابدهواقتناصلفوائده
ر،سهلةاملأخذ،اعدهوتزينيفرائده،جامعةوجيزةدوناإلسهابوفوقالقصولهمقدمةيفتبينيقوك
شرةتحاملستغلق،وتذللالصعاب،وتشرحالصدور،وينحصرالقولفيهاإنشاءهللاتعاىليفعفت

حلافظهومقدمةفكتاب"هديالساري"م ْنكالما.(2)هـ813واليتأهنىتصنيفهاسنة(1)فصول"
 .خاريجعلهايفعشرةفصوللشرحهلصحيحالب

كثريةمعفتحالباريأشهرهااترخيياوبنيأوساططلبةالعلم:وقدط بعْتاملقدمةطبعات
 ـ.ه1301طبعةبوالقسنة .1
 طبعهاالعالمةصديقحسنخان.ـه1310ةالطبعةالنديةسن .2
 .تعليق:العالمةعبدالعزيزبنابز.املكتبةالسلفية،حتقيقحمبالديناخلطيب .3
 دارطيبة،حتقيقنظرحممدالفارايَب. .4
 هـ.1347طباعةاملنرييةسنةإدارةال .5
 مكتبةالرشد،حتقيقعبدالسالمعلوش. .6

 
.3صد.ط،،هدي الساري مقدمة فتح الباريابنحجر،(1)
(.1/541،)1،طكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجيخليفة،(2)
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 ثريب" ف العصر احلدي الثالث: كتاب "التق املبحث

 
 ذكر املصنفات املعاصرة.

."بي "التحرير" و"كشف اإليهام
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 (1)املعاصرة ذكر  املصن فات
واحملق العلماء من العديد قاهتم يق املعاصر الزمان هذا ابنيف للحافظ التهذيب" "تقريب بكتاب

بحثالعلميةاليتتبوأها.ويفهذااملممايدلناعلىأمهيةهذاالكتابواملكانةوخمتصر حجربنيانقد 
:احلاضرعصرانتاب"التقريب"يفمنتصانيفحولكعليهالباحثأوردماوقف 

(2)تقريب التقريب اختصره الراويودرجته: اسم اكتفىبذكر عائضالقرينحيث  الدّكتور
السريعة. واملراجعة احلفظ العلم طلبة على يسهل كي أن املصإال هذه تغينمثل ال عننفات

وكذااملختلففيها.،العللذاالفنوالسيمايفالتاجماليتحتتويعلىاألوائللطوالتامل


تذهيب التقريب:  ابنصنّـف ه  احلافظ أقوال الراوي ترمجة على زاد حيث هللا عوض طارق
مثلمنالتصنيفوهذاالنوعأقوالاحلافظالذهيبمعالعزوإىلاملصادر.،وحجريفكتبهاألخرى

قبله العلم؛الذي طلبة يشجع أبحكام،فقد االكتفاء عن والذهيبوالباحثني حجر ابن احلافظني
األحاديثالنبوية.حيدثخلاليفاألحكامعلىقدمماالنقداألوائلستغناءعنأقوالأئمةواال


اللطيف؛عان النظر ف تقريب احلافظ ابن حجرإم   بنعبد عطاء ألفه التاجمتتبع : فيه

،وكذاتعاريفاحلافظ"ذيبالكمالوكتاب"هتوأحكاماحلافظابملقارنةمعكتاب"هتذيبالتهذيب"
وال اجلرح مراتب خمتصرًاتعديل.يف البحث فجاء إليه. وما "التهذيب" على مقتصرًا يفجد ا قال

 إىل احلديث بعلم املشتغلني تنبيه هو اإن الرسالة، هذه أتليف من الدف أن يعلم أن فينبغىاملقدمة:"
 احمكومً كان من والسيماعليه، فيه يعتض مما ولكنهإليه النفس تطمئن ال مماب"التقري"يف ما بعض
على كلية االقتصار دون"التهذيب"إىل أيضا متجهة المم تكون حىت،"مقبول" التقريب ىف عليه

 من بلفظ عليه حيكم أن الصواب ويكونالتعديل، فاظلأ من بلفظ راو على الحيكم حىت"التقريب"

 
رها.قالالباحث:ليسالغرضمنهذااملبحثاملناقشةالتفصيليةلذهالكتبكْيالخترجالدراسةعنإطا(1)
م.1992/هـ1412،أهبااحلديثة:مكتبةأهبا،1ط(2)
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 تضعيف وكذلك ،تصحيحه أو الضعيف اإلسناد حتسني إىل هذا فيؤدىالعكس؛ أو اجلرح، ألفاظ
.(1)"ذلك وغري الصحيح، أواحلسن اإلسناد


بّشارعّوادوالّشيخشعيباألانؤوطوفيهتتبعاأحكامالتقريب حترير  احلافظ:أ لّف ه الد ْكت ور 

همناسًباوفقاجتهادمها.رأايابنحجروذلكمبقابلتهاأبقوالأئمةالنقديفعصرالروايةورجح اما


كتورماهرايسنيالفحلفهالدّصنّ كشف اإليهام ملا تضمنه "حترير التقريب" من أوهام: 
م دقيًقا تتبعا "التحرير" صاحيْب تتبع حيث التقريب" "حترير علىكتاب إىلرد ا مقدمةكتاهبما ن

احملررينهللاالبنحجر...وقدتتبعتأقوالمايفالتاجم.يقولمصنفه:"فجاءهذاالكتابغضبةيف
األرنؤوط– شعيب والشيخ معروف عواد بشار للتقريب-الدكتور أثبتاه الذي نصهما ويف،يف

.(2)"-هللاشاءإن–فكانتدراسةاستقرائيةاتمةشاملة،ويفنقوالهتما،أحكامهما
 يف املصنف ردودهوسار أن كّلها "على يف حجر ابن احلافظ آخرأحكام هي التقريب"

اليت لكتابأحكامه حتقيقه يف عوامة الدّكتور ذلك إىل ذهب ما مثل التعارض عند إليها ي سار
.(3)"التقريب"

  

 
،عان النظر ف تقريب احلافظ ابن حجر إم عطاءبنعبداللطيف،(1)

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05389.pdf.
 .8ص،1،طا تضمنه حترير التقريب من األوهامملكشف اإليهام الفحل،(2)
.41،65،ص1بتحقيقحممدعوامة،ط" تقريب التهذيبمقدمة " انظر:،31صاملرجعالسابق،(3)

باحثعلىهذااالدعاءيفمقدمةالبحثمبايغينعنذكرههناوأنالتحيقأنماجاءيفالتقريبليسقالالباحث:وقدرّدال
 بنحجررمحههللا.آخرأحكاما

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05389.pdf
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 ي "التحرير" و"كشف اإليهام"ب
 الباحث غرض درمنليس املبحث هذا الكتابني اسة مفصلة هودراسة إذ عن هدافاألخارج

:تصلابلبحث مايولالنزاعبذكرحمىسي كتف لذاطرة؛املس
أحكاماحلافظلْهو:ه أنحملالنزاعبنياملصنفنيلهمنهجيالكتابنييتضحإّنالناظريف

 بلةللنقد؟أماجتهاديةقاسارإليهاعنداالختالف؟يف"تقريبالتهذيب"هنائيةي 
داتهانسخةملايف"التقريب"هيآخراجتهاالفحليرىأنأحكامابنحجرماهرفالدكتور

تقدم؛ :"إّنكتاب"تقريبالتهذيب"هوخالصةجهوداحلافظابنحجريفعلماجلرحقال حيث 
اجتهاداته..." وآخر (1)والتعديل، سابًقا. إليه املشار عوامة الدكتور نقلكالم وعلىذلكبىنمث

الدكتورماهرردهكاماًل.
يفظابنحجراجتهاديةقابلةللّنقداحلافأحكامأنّنصاحب ا"التحرير"يرايبينما حيثقاال 

" مناملقدمة: تلقيناها اليت وابلثقافة فيه، نعيش الذي ابحمليط متأثرين األمر أول يف حنن وقدكنا
العلمقبلنا جمالللتدديفأيحكميصدرهحاالشيوخالذينمارسواهذا فظعصره،ومليكنمثت 

الروا أحد قضابنحجريفحّق وكأنه به، وكناكغريانأنخذ لذلكعلىة، تبعا وحنكم مسلمة، ية
وكانتمجلةمناألمورخافيةعليناآنذاكمنأبرزها:أناحلافظ.احلديثالذيحننبصددخترجيه
ختلففيهم.وملنكننعلمذاالكتابحتريرًاكافياالسيمايفالرواةاملابنحجرملحيرراألحكاميفه

نكالمالطرفنييتضححمّلم ف.(2)دوليستقطعية..."ألحكاماجتهاديةقابلةلألخذوالرأنهذها
"تقريبالتهذيب"الدكتورماهرالفحلعارضنقدأحكاماحلافظابنحجريففاملشارإليهالنزاع

.قاطبةأهلاحلديثاالعتداءعلىاحلافظابنحجربلعلىكضراًبمنبلعّدذل
مايليقنقلهناجيدرومنغري إفراطوالتفريط؛التوسطبنيالقولنييفنظريوالقولالسليم

طارقعوضهللا:"...وكنتكثريًاأتعجبمنطائفتني:هبذااملقامقول

 
 .31ص،1،طملا تضمنه حترير التقريب من األوهامشف اإليهام كالفحل،(1)
 .13ص،1ط،تقريب التهذيب ومعه حترير التقريب ابنحجر،(2)
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تراهاأحكاًماحكامهاليتأودعهاهذاالكتاب،وتكثراالعتاضعلىابنحجريفأ:األوىل
عدماالْعت م ادعليه.غري حمّررةوالمنّقحة،وتدعوإىل

واألخرى:تعتربالتقريبخالصةماتوصلإليهالبشريفهذاالعلم،وأنهالجيوزاحليدةعنه
.(1)أواألخذبغريه،مهماكاناألمر"

حات:"...وحننبدورانالندعيبمنهبقولهبعدصفعوضهللاهدمماتعجّارقطغريأنّ
جملردالهنملعلمإماميفحجمابنحجريب"أويفغريه،كماأنناقدسيةأقوالابنحجريف"التقر

من الباحثاخلبرييدرككثريا إّن نريدأننقولهنا: ولكننا مليودعهيفكتبمعنيمنكتبه، أنه
خمالفةألحكامهيف"التقريب"هيعندالتأملغري"التقريب"،واعتربتابنحجراليتيفغريأحكام

 مع ابلدرجةمتعارضة ابلتمجة متعلقة أحكام هي "التقريب" أحكام أن ذلك "التقريب" أحكام
رمجالية،خبالفأحكامهيفغري"التقريب"؛فكثرياماجينحهباابنحجاألوىل؛فهيأحكامكليةإ

راوييفهذااحلديثبعينهلأناحجرالراوي؛رأىابنيةخمصوصةمنرواايتإىلاحلكمعلىروا
.(2)ذهاملرتبة"يستحقه

فمعىنذلكأّنطارقعوضهللاأرجعصنيعهاتنيالطائفتنيإىلعدمفهممراداحلافظابن
بلألسبادقيقغرييفنظرالباحثوكالمههذاحجرمنأحكامهكماقالذلكمنصريحكالمه.

ية:التال
وعلىقابلةللنقضفهذهم س ّلمةغريم ْنقول همعصومسوىاألنبياءليسهناكمنالبشر •

الذي البشر مجلة من حجر ابن احلافظ فإن ويصيبوننذلك يؤخذ،خيطئون ال وكالمه
 مسلماتيفالبحثالعلمي.

هوحمضاختالفحكاماحلافظيف"التقريب"وغريهمنالكتبالقولأبّناالختالفيفأ •
رحبكمإمجايلث"علىرواةكالتقريب"فظقدحكميفغريصوريمردود؛وذلكألّناحلا

 
 .9،ص1ط،تذهيب تقريب التهذيب طارقعوضهللا،(1)
 .10صاملرجعالسابق،:انظر(2)
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وهذاواضحمنصنيعهيفكتاب؛دونذكرمروايتالراويأوظروفالرواية"التقريب"مثل
 يفتراجمموضوعالبحث.الحًقاهذهالدراسةهنبيّكماست"هديالساري"

اختالفو،اإلمامالذهيببنقلأحكامطارقعوضهللاصنيع  • أقوالاحلافظابنحجرأظهر 
بنيأقوالاألئمةيفالعديدمنالرواةونيكتبهأحكاماحلافظب علىأنرمي همند لّي مما

يلاملثاليفترمجةينتقدأحكاماحلافظابنحجريف"التقريب"بعدمالفهممردود .فعلىسب
قولاحلافظعنهيف"التقريب":"صدوق"،ويف"هدي(1)ئغإبراهيمبنميمونالصا نقل  :
وقولا ثقة، ظروف،لذهيب"صدوق"الساري" منغريذكر احتجاجأَبحامتبه وعدم

معينة.  مروايتهذاالراويوالمروايت 
ةمنانتهجتتبعأحكاماحلافظابنحجرودراسةتغريأحكامهيفكتبهبقطعحّؤكدص فهذاي 

الكثريةهوقيمةأعمال،ذلكمعاحلفاظعلىقيمةاحلافظابنحجريـ ق ال ظرعنزمنالتأليف.الن
س ّنةهللاتعاىلالكونيةأنجعلالبشرخيطئونويصيبونيفأعمالمولكنّ؛إماماليشقلهغبارفهو

بنحجرومجيعأئمة.فرحمهللاتعاىلاحلافظا(2)ولكلجمتهدنصيبهمناألجر،تبقىفوقكلاعتبار
 ومنسارعلىهنجهم.املسلمني

 


  

 
 .ويفهذهالدراسةستأتيبالعديدمنالنماذج.111ص،1ط،هيب تقريب التهذيب تذطارقعوضهللا،:انظر(1)
وإذاحكمفاجتهدمثأخطأ،فلهإذاحكماحلاكمفاجتهدمثأصاب،فلهأجران،كماقالالنيبصلىهللاعلهوسلم:"(2)

اببأجراحلاكمإذااجتهدفأصابأوكتاباالعتصامابلكتابوالسنة،،اجلامع املسند الصحيح أخرجهالبخارييف"،أجر
بيانأجراحلاكمإذااجتهدفأصابابب،كتاباألقضية،املسند الصحيحوخّرجهمسلميف،(7352(،رقم)9/108)،أخطأ

(.1716)(،رقم3/1342،)أوأخطأ
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 والتعديل عند احلافظ ابن حجر وتقريب األلفاظ.   راتب اجلرحالرابع: م بحثامل

 
 مراتب اجلرح والتعديل ف "التقريب" 

 املؤثرة على عدالة الراوي البدعة 
 مرتبة املقبول عند احلافظ ابن حجر

 ظ ابن حجر مرتبة املستور عند احلاف 
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أئمةالنقدوعلماءاحلديثروايهتممنحيثالردوالقبولجعلاختالفأحوالالرواةيفضبطمإن 
يطلقونألفاظامعينةتصفدرجةالروايقوةوضعًفا.وم ايـ ه ّمنايفهذهالدراسةمراتبألفاظاجلرح

.(1)والتعديللدىاحلافظابنحجررمحههللاتعاىل


 لتقريب" ف "ا ح والتعديلمراتب اجلر 
ه"تقريبالتهذيب"حيثقسمهاإىلذكراحلافظابنحجرمراتباجلرحوالتعديليفمقدمةكتاب

طبقة و.(2)اثتينعشرة نقداملعاصرينلالكّنها مْن ومنهمالدكتورحممدعوامةيفحتقيقهملتسلم
معتًضا ق ال  يفحنيأنالصحبةتعديلاملرتبةاألوىل،:"..اعتربالّصحابةأصحابماملخصهحيث 

اس.إليالتدخلحتتتعديلاملعدلنيمنالن
عّدأوثقالناساملرتبةالثانية،وهياملرتبةاألوىلعندهوعندغريه.

اعتربالبدعةنوًعامنأنواعاجلرحوالتعديل،مبثابةسوءاحلفظ،وليسكذلكعندهوالعند
غريه.

"لنياحلدي ثالثجعللـ أهلالعلميفث"و"مقبول" منذلكيفكالم والشيء ةشروط،
ومليستعملوافيماأعلمكلمةمقبولفيمااستعملهااملصنففيه.اجملاالتالعامة،

اْصط الحهفيمنيطلقعليهكلمة"ضعيف"غريحمددفيهمستوىالضعف،واليتالءممعما
ميشيعليهأهلهذاالفن.

ض عّ فبقادحومليوثق،معأنهعرفهكماعرفوه:م ناهتمابلكذب.هنا:من"املتوك"عنده
ريةعندهتشملمرتبتنيمنمراتباجلرح،كماصرحبهيف"شرحالنخبةوكماصرحةاألخاملرتب

.(3)بهالعلماءاآلخرون.فهذهسبعمالحظاتوهللاأعلمابلصواب"

 
فقدمجعمراتبألفاظاجلرح.209ص،2ط،ضوابط اجلرح والتعديل عبدالعزيزالعبداللطيف،العبداللطيف،انظر:(1)

 التعديلالبنأَبحامتوابنالصالحوالذهيبوزايداتالعراقيعلىالذهيبوابنحجروالسخاوي.
 .80ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(2)
 .60ص،2ط،تقريب التهذيب ابنحجر،ا(3)
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عنذلكبقوله: وجوابالباحث 

هماعتبارالصحابةيفاملرتبةاألوىلفقدبنّياحلافظيفمقدمتهأنهوضعهالشرفحظةمالأّماف 
وهذاواضحمنصنيعهيفمناجملمععليهأنالصحابةعدول،ليسقصدبيانعدالتهمإذو،فقط

هذهاملالحظةواليتبعدهاإذهيفرععناألوىل.علىفالوجهلالعتاض(1)هةالنظر"كتابه"نز
اْصط الحهفيمنيطلقعليهكلمة"ضعيف"غريحمددفيهمستوىالضعف،عنقوله"اأمّو

يفهذااملرتبةهالضعيف ع فوضْ؛اليتالءممعماميشيعليهأهلهذاالفن"فغريملزمملراداحلافظو
أد(2)الّضعيفالذيينجربضعفهيقصديدلعلىأنه منىنإذلوكانغريذلكألنزلهإىلرتب 

ذلكمعاملتوكنيأوالكذابنيأوالوضاعني.
عرفهكماعرفوه:م ناهتممنض عّ فبقادحومليوثق،معأنهوأماقوله""املتوك"عندههنا:

إذتعريفهللمتوكيفهذااملقامكانخيصأقساماحلديثاملردودحبسب؛ابلكذب"فليسبصحيح
يفمبحث"مراتباجلرح"،قال:عهصنيهويوضح،(3)سببالطعنيفالرّاوي

وأصرحذلكالتعبريأبفعل؛كـ:لغةفيه.ها:الوصفمبادلعلىاملباؤأسووللجرحمراتب:"
مث:دجال،أو::هوركنالكذب،وحنوذلك.:إليهاملنتهىيفالوضع،أوأكذبالناس،وكذاقولم

دوناليتقبلها.مبالغة،لكنهاانوعوضاع،أو:كذاب؛ألهناوإنكانفيه
سيئاحلفظ،أو:فيهأدىنوأسهلها؛أي:األلفاظالدالةعلىاجلرح:قولم:فالنلني،أو:

.اجلرحوأسهلهمراتبالختفىأسوأوبنيمقال.
ضعيف،،أو:منكراحلديث،أشدمنقولم:أو:فاحشالغلطساقط،فقولم:متوك،أو

علفج؛(4)"همقالي:ليسابلقوي،أو:فأو مرتبةبنياألسوءواألسهل.يفاملتوكوصف 

 
 .136ص،3ط،ف توضيح خنبة الفكر   نزهة النظرابنحجر،(1)
 (.3/99،104()2/495)د.ط،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابنحجر،انظرمثاًل:(2)
 .87ص،3ط،ف توضيح خنبة الفكر  نزهة النظرانظر:ابنحجر،(3)
 .134ص،3ط،ف توضيح خنبة الفكر   نزهة النظرجر،ابنح(4)
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لةمقصوداحلافظمنبعضمراتبهاألخرىباحثاملستقخاللبعضاملنْم سيبنيالباحثو
كالمهرمحههللاتعاىلليتضحمنهابعض عنالدكتورعوامة-اسابقً–املنقولةاملذكورةيفاملالحظات

  .املالحظاتليسقواي لناأّنإيرادهذه
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 البدعة املؤثرة على عدالة الراوي  
مثالبدعة،وهيالسببالتاسعمنأسبابالطعنيف...افظابنحجريف"نزهةالنظر":"قالاحل 

فاألول:اليقبلصاحبها.قاأنتكونمبكفر؛كأنيعتقدمايستلزمالكفر،أومبفسّالراوي،وهيإمّ
.لق بكذبلنصرةمقالتهاناليعتقدحلالمطلقا،وقيل:إنكاجلمهور،وقيل:يقبل

مبتدعة،وقدتبالغ؛ألنكلطائفةتدعيأنخمالفيهاهرببدعتكلمكفّوالتحقيق:أنهاليردّ
دأنالذيتردذلكعلىاإلطالق؛الستلزمتكفريمجيعالطوائف،فاملعتمفتكفرخمالفها،فلوأخذ

ناعتقدعكسه.ام ينابلضرورة،وكذ الدّن ام معلومًامنالشرعتواترًامنأنكرأمرًم روايته
اه؛فالمانعمنلكضبطهملايرويهمعورعهوتقوصفة،وانضمإىلذنمليكنهبذهالام فأم 
بولغرياألكثرعلىق!نعم..."إىلأنقال:"..بدعتهالتكفريأصالوهومنالتقتضي.قبولهأصال

.(1)"بدعته،فريدعلىاملذهباملختاريوّمايقروىإنْإاّلالداعية
إىل ويؤكدمذهباحلافظابنحجر املبتدعتفالهذا قالهصيليفقبولرواية يفكذلكما

صنيعأئمةالنقدواحلديثإْذإناحلافظابنحجرمليكنلهمناجلهديفوهو .(2)يالّساري"دْ"ه 
تقدمنييفالراوي.ومجعألقوالأئمةالنقداملوىاختصار"التهذيب"الذيهكتاب"التقريب"س

مجيعهمميابلبدعةإذكانالبخاريوقدر اإلماملهكاماًلفيمنأخرجوقدعقدفْصاًل حمال 
قالهف؛وعلىذلكللثّقةيفمروايهتم. م ا يفمراتباجلرحه احلافظيحملمقصود ذكره علىم ا نا

صنيل.والتعد من جلي ا هذا قاويظهر حيث "التقريب" يف األسدي:يعه جبري بن حكيم يف ل
بغريذلكمرتبةو(3)"ضعيفرميابلتشيع" الثامنةولوقلنا أيأنالرمي–الضعيفأتيتيفاملرتبة
.وكذايصحّهومماالواخلامسةونظرانإىلبدعتهفحسبجلعلناهيفاملرتبة-البدعةمبثابةسوءاحلفظ

(،سعيدبنعمرو2308(،وسعيدبنخثيم)1654)بنطهمانالكويفيفترمجةخالدالشأن

 
 .99ص،3،طف توضيح خنبة الفكر نزهة النظر  ابنحجر،(1)
 .385صد.ط،،مقدمة فتح الباري  هدي الساري ابنحجر،(2)
 .256ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(3)
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و2382المداين) إذ2684ًسهلبنيوسفاألناطي)(، فالو ْجه جًدا. واألمثلةكثرية النتقاد( ا
.ذلكحةيفوالمشاوالسيماأهنااصطالحاتسألةاحلافظيفهذهامل
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 مرتبة املقبول عند احلافظ ابن حجر
احلافظابنحجرجاءْتمرتّاملهممن رجةبةمنالدأنندركأنألفاظاجلرحوالتعديلاليتذكرها
بقطعةينبغيأنتكونأقلمنهاقواإىلالدنيا.ومعىنذلكأنأيدرجةسفلىعناليتقبلهاالعلي

اهامراتب.ملامسّوإالصيلاملسألةنظر اي ّناملقاممقامأتألأوتطبيقاته،النظرعنتوصيفاحلافظلا
فيمكن من"صفهم وعليه احلافظهيأقلقوة عند "مقبول" دوقسيئاحلفظ"أنصفة

أوهام"، "له أو يهم" أو"صدوق اليتهيأوخيطئ، تغريآبخرة أو اخلامسة. ذلكاملرتبة ويزيد
نالرتبةاخلامسةإىلاقوله:"ومليثبتفيهمايتكحديثهألجله"مبعىنأنهثبتفيهماأنزلهموضوحً

زمةحبسبحاله.أنهانتقلمنصفةضعفغريمالزمةإىلصفةمالأيْ؛السادسة
بل،غريمطروحةاملقبولأنمروايتمثلهذاالراويمنذلكويفكلتااحلالنيفإناملقصود

"حيث احلافظ قال ل ذلك الضبط؛ يف منه أقوى هو من مروايت من غريها مع وتقارن تسرب
.-أي:الينفرد-يتابع..."،فإنتوبع أَبحامت:ابنقالفهومقبولوإالفهومردودلنياحلديث 

.(1)"اإذاأجابوايفرجلأبنهلنياحلديث،فهوممنيكتبحديثه،وينظرفيهاعتبارً"


 
(.2/37)،1ط،اجلرح والتعديل   ابنأَبحامت،(1)
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 عند احلافظ ابن حجر.  مرتبة املستور
احلافظابنحجراملستور نهأكثرمن:"م نروىعبقولهبعةيف"التقريب"أصحاباملرتبةالسا؛عّرف 

إنللنخبةقال:"...يفشرحهو.(1)ظ:مستور،أو:جمهولاحلال"واحدومليوثق،وإليهاإلشارةبلف
اعةبغريقيد،اومليوثق؛فـهوجمهولاحلال،وهواملستور،وقدقبلروايتهمجروىعنهاثنانفصاعدً

اجلمهور.وردها
:ليقااوالبقبولا،بلبردهحتمالاليطلقالقولتوروحنوهممافيهاالروايةاملسوالتحقيقأن

حاله استبانة إىل موقوفة حىت(2)"هي التوقف املستور رواية حكم أن التعريف هذا من ويستفاد .
.(3)يستبنيحالالراوي،ألنهاألحوط

الضبط؛فإنخفّ"احلسنلذاته":"طرقهفيقولاحلافظابنحجريفتعريفتْد وأّماإذاتعدّ
يفحدالصحيح؛فهوبقيةالشروطاملتقدمةادمعواملر-واا:قلّيقال:خفالقومخفوفً-أي:قل

،حنوحديثالذيقديكونحسنهبسبباالعتضاداللشيءخارج،وهواحلسنلذاتهالشتهاره
.(4)"تعددتطرقهاملستورإذا









 
 .80ص،2ط،التهذيبتقريب جر،ابنح(1)
 .98ص،3ط،ف توضيح خنبة الفكر   نزهة النظرابنحجر،(2)
 .53ص،1ط،التوقف عند احملدثي ،راغون،43صمنهج دراسة األسانيد واحلكم عليها، العاين،انظر:(3)
.60ص،1ط،احملدثيف عند التوقراغون:،انظر:60ص،3ط،ف توضيح خنبة الفكر   نزهة النظرابنحجر،(4)
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 اختالفا مؤثر ا من اختلف فيهم احلكم الفصل األول: 

 

 "التقريب" و"اهلدي"  املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه ▪
 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف. ▪
 املبحث الثالث: ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي.  ▪
 املبحث الرابع: الرتجيح.  ▪
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 بو بكر الكوف أمحد بن بشّي املخزومي موىل عمرو بن حريث أ .1
   
 بحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" امل

.(1)قاليف"التقريب":"صدوقل ه أ ْوهام"
ليسبذلكالقوي،وقالعثمانالدارمي:متوكوقواه:وقاليف"الدي":"...قالالنسائي

الّنسائيّ ت ْضعيف  وأّماكالمعثمانابنمعنيوأبوزرعةوغريمها...فأم ا لهفمشعرأبنهغريحافظ،
.(2)ليهبراو آخر..."الدارميفقدردهاخلطيبأبنهاشتبهع

  

 
.86ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)

التاجمإىلتنبيه  املكتبة:مجيعالعزويفدراسة "هديالساريمقدمةفتحالباري"فطبعة بينما دارالعاصمة، "التقريب"طبعة
.السلفيةوأشريإليهيفالعزوبـ"هديالساري"

.387ص،د.ط،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف.
واقعوذلكمن؛وأنهحافظ،يأمحدبنبشرييف"الدي"مشعرأبنهيقوّ كالماحلافظابنحجر

تضع "وأما بقوله: النسائي على واعتاضه حافظ" غري أبنه فمشعر له النسائي إطالقيف أّن ل ْو
بلو منه يعين ال احلافظ التّوصف يف عالية مرتبة مبحث غ يف الّدراسة بينته "منهجيةعديلكما

فيدلعلىأنهيقصدتقويةالراويمبايضعاستعمالهذاالوصفيفمقامدفعالتنّ،ولك(1)البحث"
"صدوقلهأوهام"."التقريب"يوافققولهيفذيالهوأعلىمنالدرجةاخلامسة

 
  

 
.20انظر:ص(1)
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 النقد املعتربين ف الراوي. املبحث الثالث: ذكر أقوال أئمة 
صاحلة،وهذهاألحاديثاليتذكرهتاأنكرمارأيتله،أمحدبنبشريلهأحاديثقالابنعدي:"

.(1)"وهويفالقومالذينيكتبحديثهم
ليسحبديثهأبسليسبذاك:"وقالالنسائي.(2)ديثهأبس"وقالحيىيبنمعني:"ليسحب

ايفسًنالفهم،وكانرأا،حسناملعرفةأبايمالناس،حس كانصدوقً":نريابن وقال.(3)"القوي
.(5)"اخياصمفيها،فوضعهذاكعندالناسأستاذً(4)الشعوبية

.(7)"دقحملهالص"وقالأبوحامت:.(6)"صدوق"وقالأبوزرعة:
.(8)"دثكانثقة،كثرياحلديث،ذهبحديثهفكانالحي"وقالأبوبكربنأَبداود:

:"عنهقاليف"سؤاالتالسلمي"بينما.(9)"ضعيف،يعتربحبديثه"الدارقطين:وقال الأبس 
.(11)"متوكقالعثمانالدارمي:"و.(10)"به.

.(1)لبخاريوذكرهالدارقطينضمنالثقاتالذينأخرجلما

 
(.2/273)،1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء ابنعدي،(1)
(.2/42)،1ط،ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح يحالتعديل والتجر الباجي،(2)
ف أمساء  لالكماهتذيب (،املزي،1/314)،1ط،ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح التعديل والتجريح الباجي،(3)

(.1/275)،1طالرجال، 
.108،ص1،طالقاموس احمليط الفريوزآابدي،."حمتقرأمرالعرب"(4)
(.1/275)،1طف أمساء الرجال،هتذيب الكمالاملزي،(5)
(.1/275)املرجعالسابق،(6)
(.1/275)املرجعالسابق،(7)
(.1/275)املرجعالسابق،(8)
(.1/73)د.ط،،املغين ف الضعفاء (،8/24)،3ط، أعالم النبالءسّيالذهيب،(9)
.29صد.ط،،سؤاالت السلمي للدارقطين السلمي،(10)
/1)،1ط،جملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي ا(.انظر:ابنحبان،1/128)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(11)

140.)
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املبحثالرابع:التجيح. 

وذلك.عنداحلافظابنحجررتبةالرابعةاملوهيوق دصه:أبنّالرواياحلكمعلىيفرجحالباحث
.أيجتريحفيهومليذكروا،علىذلكوالنسائيأكثرأئمةالنقدمثلأَبزرعةوابنمعنيوأَبحامتأنّ

وأماأ مْح دْبن:"البغداديقالاخلطيبعليهاحملققون؛دردّقفكالدارميهحديث ك ر نتـ وأمام 
ّ .(2)"اابلصدقوايتها،وقدك ان موصوفًدبرتفرّال ه أحاديث نّك،وإالهالتّح فليستْبشرياْلك ويف 

الرازيإنهصدوقإاّلم اب و والصّقالالباجي:"و أبوزرعة قالفيه أنهليسابحلافظفإذاا
.(3)"حديثهمأوىلفاحلفاظكان خال

بذهابحديثه قيلعنه ما أومنأسبابانفك–وأّما ملكونهفقدارتفع -تركهتضعيفه
وهللاتعاىلأعلم.  .(4)علىأصلمرتبةالصدقواالحتجاجأبحاديثهي ق فب ؛بعدذلكثْحيدّ 

= 
(.قال1/68)،1ط،ابعي ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم ذكر أمساء التالدارقطين،(1)

البخ اإلمام أخرجله رقمصحيحه ارييفالباحث: واخلبيث، خيافمنه ومبا به والدواء الطب،ابب:شربالّسم يفكتاب:
(5779.)
(.5/76،)بغداد اتريخ مدينة اخلطيبالبغدادي،(2)
(.1/314)،1ط،ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح التعديل والتجريح الباجي،(3)
حترير تقريب  .وأماترجيحصاحيب"152ص،1ط،منه حترير التقريب من األوهامملا تضكشف اإليهامانظر:الفحل،(4)

يحملاذانقلأقوالاألئمةمنغريتوضذلكإذإهنمااكتفي ابللباحثا:"صدوقلهمناكري"ف لميتضحبقولم(40ص)"التهذيب
هامالروايمرتفعةبعدمحتديثهبعدماذهبحديثه؛قربللصوابإالأّنأوهواألبلإنحكماحلافظقيد احكمهاهبذاالقيد،

لذلكجندأّنجّلأئمةالنقدجعلوهبنيالثقةوالصدق.
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 إبراهيم بن ميمون الصائغ املروزي. 2
   

 تابيه "التقريب" و"اهلدي" أقوال احلافظ ف ك  املبحث األول: بيان 
.(1)"صدوق"التقريب":"قاليف

.(2)"ثقةلدي":"يف"اوقال
  

 
.117ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.456صد.ط،،هدي السارير،ابنحج(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
بي الرابعة أتيتيفاملرتبة "صدوق"يف"التقريب" فقوله "ثقة"يف"الدي" قوله الثالثة.نما فياملرتبة

جليبوجوداختالف  كمني.كاملةبنياحل تبة مروهذا يفقبولاالختالفلهأتثريعمنالنووهذا
.الصدوقتفردالراوي
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)"الأبسبه"قالأبوإسحاقاملروزي:

.(2)"ماأقربحديثه"أمحدبنحنبل:وقال
.(3)"ثقةإبراهيمالصائغ":حيىيبنمعنيوقال
.(4)"حديثهوالحيتجبهكتبي "وحامت:بوقالأ

.(5)"الأبسبه":اهيمالصائغفقالوسئلأبوزرعةعنإبر
.(6)"ةثق"وقاليفموضعآخر:."ليسبهأبس"وقالالنسائي:

واملواظبنيعلىالورعاملوصوف،مناآلمرينابملعروفوقال:".(7)وذكرهابنحبانيفالثقات
.(8)"قتلهأبومسلمسنةإحدىوثالثنيومائة.مةعالفقهيفالدينوالعبادةالدائم

.(9)وأخرجلهالبخارييف"صحيحه"تعليًقا
 

 
(.3/842)،1ط،الضعفاء أبوزرعة،(1)
/2)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمال ،:املزيترمجته(.انظر2/135)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(2)

الذهيب224 طلرجالف نقد ا  ميزان االعتدال ،33ص،1طتكلم فيه وهو موثق، من ذكر أمساء ،(، ،1،(1/69،)
وفيات املشاهّي واألعالم، و  اتريخ اإلسالم،21ص،2،طوثقات فيهم لي ديوان الضعفاء واملرتوكي وخلق من اجملهولي

.(1/56)،1ط،الضعفاء واملرتوكون ،ابناجلوزي،( 3/311)،  1ط
(.2/135،)1ط،اجلرح والتعديل مت،ابنأَبحا(3)
.(.2/135)ق،املرجعالساب(4)
(.2/135املرجعالسابق،)(5)
ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة،   الكاشفذهيب،(،ال2/224)،1طف أمساء الرجال،هتذيب الكمال،املزي(6)

.(3/311)،1طاتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم، (،1/65)،د.ط،املغين ف الضعفاء (،1/226)،1ط
(.6/19)،1ط،الثقاتابنحبان،(7)
.309،ص1ط،مشاهّي علماء األمصارابنحبان،(8)
(.قال1/144)،1ط،ذكر أمساء التابعي ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلمالدارقطين،(9)

البخارييف أسلمتاملشركةأوالنصرانيةحتتالذميأواببالطالق،،كتاباجلامع الصحيحالباحث:أخرجلهاإلمام إذا
.(7/49،)احلرَب
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 املبحث الرابع: الرتجيح. 
غريحامتمننأَبماجاءعإالاحتجوابهقدأنمجيعهميظهرللباحثفمماسبقمنأقوالاألئمة

االحتجاج األبهتفسريلسببعدم سائر إالأبوحامتوأما يوثقه ومل "الأبسبه". فعلىأنه ئمة
اتعارضقولالنسائيفيؤخذمنقوليهما.وأمّمأمحد"ماأقربحديثه!"لكقولاإلماوحيملعلىذ

.وافقعامةالنقاد
الباحثرجحأبنّوعلىذلكفإنّ الصائغإبراهيم الاوهيتوافقصدوق : لدىرابعةملرتبة

 وهللاأعلم..ابنحجرحلافظا
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 حيإمساعيل بن عبد هللا بن عبد هللا بن أويس األصب. 3


 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)"أخطأيفأحاديثمنحفظهقاليف"التقريب":"صدوق

"وقاليف يفالصحيحمنأج"الدي": غريما منحديثه قدحفيهالحيتجبشيء لما
.(2)"غريهفيعترببهالنسائيوغريهإالأنشاركهفيه

 
  

 
.141ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.391صد.ط،هدي الساري، ابنحجر،(2)
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 موضع اخلالفاين: بيان املبحث الث
يف بينماكالمه اخلامسة املرتبة يف أتيت  حفظه" من أحاديث يف "صدوقأخطأ التقريب يف قوله

جاجفارقكبرييفاالحتوبنيهاتنياملرتبتنيإىلاملرتبةالسادسةوهيمرتبةاالعتبار.أقربيفالد
ابلراوي.
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 ربين ف الراوي أئمة النقد املعت املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(2)"الأبسبه"وقالمرةأخرى:.(1)"صدوقضعيفالعقلليسبذلك"قالحييبنمعني:

ابن..أبوأويسوابنهضعيفان....صدوقضعيفالعقل،ليسبذاك،":ويفروايةأخرىقال
.(3)"قاناحلديثسوأبوهيسرأَبأوي

.(4)"حملهالصدقوكانمغفال"وقالأبوحامت:

مسعتحيىيبنمعنييقول:إمساعيلابنأَب،حدثينأسامةالدقاقبصري":لعقيليوقالا
.(6)"الأبسبه":أمحدبنحنبلوقالاإلمام.(5)"أويساليساوىفلسني

وذكرهابن.(1)"ضعيف":وقالالنسائي،(8)"بكذاهو:"(7)وقالالنضربنسلمةاملروزي
.(3)عفاءزييفالضوابناجلو.(2)حبانيفالثقات

 
.(2/181)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(1)
،املزي،(1/526)،1ط،الرجال   كامل ف ضعفاءالابنعدي،،(1/117)،1ط،الضعفاء واملرتوكونابناجلوزي،(2)

.(3/127)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمال
.(3/127)،1طف أمساء الرجال، الكمال هتذيب املزي،(3)
/1)، 1طف معرفة من له رواية ف الكتب الستة،  الكاشفالذهيب،(،2/181)،1ط،والتعديل جلرح ابنأَبحامت،(4)

.(5/534)،1ط،ووفيات املشاهّي واألعالم  اتريخ اإلسالمالذهيب،،(247
(1/223،)1،طف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(5)
،املزي،(1/526)،1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء ابنعدي،،(2/181)،1ط،اجلرح والتعديلابنأَبحامت،(6)

.(5/534)،1،طووفيات املشاهّي واألعالم اتريخ اإلسالم ،الذهيب،(3/127)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمال
روزياملعروفبشاذانكانيسكنمكةغمزهاألئمة؛قالأبوحامت:"كانيفتعلاحلديث"،أبوحممدالنضربنسلمةامل(7)

بنعدي:"ينسبإىلالضعف"؛انظر:ابنأَبوقالابنحبان:"كانيسرقاحلديثالحتلالروايةعنهإاللالعتبار"،وقالا
 طاجلرح والتعديلحامت، ،1( ،8 ا480/ ،) عدي، )1طجال،الكامل ف ضعفاء الر بن حبان8/273، ابن ، كتاب  (،

(.3/161،)1طالضعفاء واملرتوكون، (،ابناجلوزي،3/51،)1طاجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرتوكي،
الذهي،(3/127)،1طف أمساء الرجال،هتذيب الكمال، ملزيا(،1/117)،1ط،الضعفاء واملرتوكونابناجلوزي،(8)

.(5/534)،1ط،اتريخ اإلسالم،الذهيب،(1/247)،1طفة من له رواية ف الكتب الستة،  ف معر  الكاشف
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 املبحث الرابع: الرتجيح 

مايلي:الحظالباحثاسبقنقلهمنأقوالاألئمةفإنمم
ناحتجوابه.،وآخريواتركحلديثه،وجوداختالفيفأقوالمبنيمضعف •
اإلمامأمّ • احتجاج ا البخاري -به أويس أَب بن إمساعيل ضعف فرض فهو-على

 .ع رفعنهالضعفاءكمامنأحاديثخاريينتقيالب حمجوجأبنّ
وأمّ • له حبان ابن ذكر حبجةا فليس الثقات ألنيف لوذلك حبان يفابن منهج ه

 .(4)وإنكانجمهولاحلالمبينعلىأناألصليفاملسلمالعدالةوالتوثيق"الثقات"
اكتفىبينمااإلمامأمحدحه،جرّأخرىفتارةعدلهواترة؛فالنقلعنابنمعنياختال •

 بقولهالأبسبه.
النّأمّ • ا فضعفوهسائي معني وابن املروزيكذبه،والدارقطين سلمة بن أنف،والنضر همع

سائيماذهبإليهالنصّحةقولالدارقطينيقطعابليقنيماجاءيفإالأنمغموزفيه
 بن قالوالنضر حيث للدارقطينسلمة سؤاالته يف "الربقاين احلسن:قلت : ملألىب
الرمحنالنسائيإمساعيلبنأىبأويس؟ضعفأبو ذكرحممدعبد بنموسىفقال:

مباملخيصبهالامشي،قالأبواحلسن:وهذاأحداألئمة،وكانأبوعبدالرمحنخيصه
سلمةبنشبيبعنه،قال:مثتوقفحكىيلأنهقال:لرمحنعبداولده،فذكرعنأَب

قال:احلكاية،حىتقاليليليهأنحيكزلتبعدذلكأداريأبوعبدالرمحن،قال:فما

= 
الذهيب،،(3/127)،1طف أمساء الرجال،هتذيب الكمالاملزي،(،1/117)،1ط،الضعفاء واملرتوكونابناجلوزي،(1)

1)،الكاشف /247) طاتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم الذهيب،، ،1،(5 /534) الذهيب، ديوان الضعفاء  ،
.34،ص2،طوثقات فيهم لي واملرتوكي وخلق من اجملهولي

(.8/99)،1،طالثقاتابنحبان،(2)
.(1/117)،1ط،اء واملرتوكونالضعفابناجلوزي،(3)
(.25م)(،وسيأيتنقل كالم هعندالتمجةرق1/13،)1،طالثقاتانظر:ابنحبان،(4)
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إمساعيلبنأىبأويسيقول:رمباكنتأضعاحلديثألهلسلمةبنشبيب:مسعت يل
 .(1)"ةإذااختلفوايفشئفيمابينهماملدين

إىلابلغالنسائييفالكالمعليه،إىلأنيؤدي":الق ؛أبوالقاسمالاللكائيارجحهم وهذا
.(2)"هميؤولإىلأنهضعيفألنكالمهؤالءكلتركه،ولعلهابنلهماملينبلغريه،


رحمفسّرْج بالشّكهذاو،الاللكائيماأرادههوقالالباحث:ولعلقصةوضعهاحلديث

إال  ال حيتج حبديثهضعيف اعيلبنأَبأويس:إمسأنالباحثيرجحفإن يه.وعلتهمنالراويذا
ينتقيانمنأحاديثالضعفاءمايقاربناإلمامنيالبخاريومسلمألوذلكن ف الصحيحيماكا

أعلم.وهللاتعاىل.أحاديثالثقات

 
.47ص،1ط،سؤاالت أىب بكر الربقاىن للدارقطين ف اجلرح والتعديلالدارقطين،(1)
(.3/127)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(2)
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 جرير بن حازم بن زيد بن عبد هللا األزدي .4
   

 ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" ان أقوال احلافظ املبحث األول: بي
..لكنملحّدثمنحفظهيثهعنقتادةضعف،ولهأوهامإذاقاليف"التقريب":"ثقةلكنيفحد

.(1)"حيدثبعداختالطه
ضرهاختالطهألنأمحدبنسنانقال::"ماهمناألئمةوقاليف"الدي"بعدذكرمنوثـّق 

ابختالطهحجبوهمسعتابنمهدييقول:ك أحسوا فلما أوالد يسمعأحدمنهيف،انجلرير فلم
 .(2)ا"حالاختالطهشيئً

 
  

 
.196ص،2ط،تقريب التهذيب  حجر،ابن(1)
.391صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
تنزلهقْداملطلقةفهذهالعبارةولهأوهامإذاحّدثمنحفظه"وضعاخلالفهوقولهيفالتقريب"وم

لطيليهيسويفاملبحثالذيدقمعسوءاحلفظ.الصّإىلاخلامسةوهي-الثالثةأي-منمرتبةالثقة
.للتأكديفحفظودرجةهذاالراويالضوءعلىأقوالاألئمةالباحث


  



 

07 
 

 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
 قال عنه معني: بن و(1)"ثقة"حيىي مناكري"، أحاديث عنه روى ضعيف، قتادة يف وقال.(2)"هو

أبسبهليسوقال:".(3)"كانحيىيبنسعيدالقطانيقولجريربنحازمثقةوكانيرضاهضا:"أي
.(4)"هوعنقتادةضعيفو

وقال بنحنبلأمحداإلمام ،(5)"ثقة": أخرىومرة،(6)"ليسبهأبس"ومرة: يفحافظً": ا
.(8)"هامأشياءعنقتادةيسندكانحيدثهمابلتوه":أيًضاوقال.(7)"حديثهشيء

الإحيىيعنوأماحديثحيىيبنسعيدعنعروةعنعائشةفلميسندهوقالاإلماممسلم:"
نإايةعنحيىيمليعنيفالرو،جريربنحازموجرير واليكادأييتهباعلىدناروىمنحديثه را

.(9)"التقوميواالستقامة
.(10)"يفالشيءوهمرمباإالأنه،هوصحيحالكتابوقالاإلمامالبخاري:"

.(11)"مهذااجلسوركانجريربنحازمإذاقدمقالشعبة:قدجاءك:"داودوأبقال
.(1)وذكرهابنحبانيفالثقات،(12)"ثقة"وقالالعجلي:

 
.(2/505،)1،طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(4/144،)1طية الدوري،اتريخ ابن معي برواابنمعني،(1)
(.1/198)،1طالضعفاء الكبّي،العقيلي،(2)
.56،ص1،طيخ أمساء الثقاتاتر (،ابنشاهني،4/347،)1،طورياتريخ ابن معي برواية الد ابنمعني،(3)
(.3/10،)2،طهللا  العلل ومعرفة الرجال رواية عبدابنحنبل،(4)
(.1/512املرجعالسابق،)(5)
(6 ) ابنعدي،56،ص1،طالعلل ومعرفة الرجال رواية املروذي ابنحنبل، الرجال الكامل ف ضعفاء، )1ط، ،2/

345).
.72،ص1،طومعرفة الرجال رواية املروذي العلل  ابنحنبل،(7)
(.2/784،)1طشرح علل الرتمذي، ابنرجباحلنبلي،(8)
.217،ص3،طالتمييز مسلم،(9)
.130،ص1،طالعلل الكبّي التمذي،(10)
(.1/199)،1طالضعفاء الكبّي،العقيلي،(11)
.96،ص1،طالثقات اتريخ العجلي،(12)
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.(2)"عليكجبريربنحازمفامسعمنه"وقالشعبة:
.(3)"صدوق"وقالأبوحامت:

،صاحلنمشاخيه،وهومستقيماحلديثكثريةعأحاديثجريربنحازمله"وقالابنعدي:
.(4)"ءالتتابع،يرويهاغريه،وجريرمنثقاتالناسنقتادةأشيافإنهيرويعةفيه،إالروايتهعنقتاد


 

  

= 
(.6/144،)1،طالثقاتابنحبان،(1)
(.1/136،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(2)
(.1/458،)1ط،ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح التعديل والتجريح (،الباجي،2/505ملرجعالسابق،)ا(3)
(.4/529،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(4)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
معنايفمّركرخطؤهيفعدةأحاديثكماذ دقمردودة؛فاتفقاألئمةعلىأّنأحاديثهعنقتادة

منا لتمييز مسلم. "مثلذلكقووقولاإلمام حممدًسألت لالتمذي: هذانع-أيالبخاري–ا
 حازم بن جرير فيه أخطأ خطأ حديث هو فقال: (1)"احلديث ، أخر وغريهومواضع قتادة عن

فأقصرتعنذكرتفاصيلهالعدماإلطالة قالفقد.جريربنحازملهأوهامعلىأنمايدلفيها
.(2)"جريربنحازميرويعنأيوبعجائب":أيًضاأمحداإلمام

يؤثّ فلم التغري وأما بسبعليهر األئمة؛ عن نقل الناسكما عن حجبه داودب أبو قال
فإنّلذلك؛(3)"جبالناسعنهماافح جريربنحازم،وعبدالوهابالثقفيتغري ":أيًضاالطيالسي

.االحتازمنمروايتهاببالعلمالمنيفالتمجةيكونمناببالتغرّيكر ذ 


وهي(4)ثقة ضعيف ف قتادة:يربنحازمجرأنيفنظرالباحثأعدلاألقوالفإنيهوعل
.املرتبةالثالثةيفالتقريب
تنبيهأنّ ثقةًالإذاكانعدْداملقيّوايالرّعف ض وههنا التؤثر-منحيثالعموم-حافظا

مارأيتابلبصرة:"يفبيانسعةحفظجريرقالشعبةفقْدلةأواملقيدة؛قليالاألخطاء علىمرتبته
أوهامهتْفر "اغت قالاإلمامالذهيب:و،(5)"توائيوجريرْبنحازممنهشامالدس-نرجلنيأحفظم

وهللاتعاىلأعلم..فاملسألةإًذانسبية (6)يفسعةماروى"

 
.77،ص1،طالعلل الكبّي التمذي،(1)
(.2/784،)1،طشرح علل الرتمذيابنرجباحلنبلي،(2)
،1ط،ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح  التعديل والتجريح،الباجي،(1/199)،1طالضعفاء الكبّي،يلي،العق(3)
.(4/320،)1ط، ريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالمات،الذهيب،16،صاملختلطي(،انظر:العالئي،1/458)
،58،ص1،طذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثقالذهيب،(،1/198،د.ط،)املغين ف الضعفاء انظر:الذهيب،(4)

.(1/392،)1،طف نقد الرجال  ميزان االعتدالالذهيب،
(.2/214د.ط،)التاريخ الكبّي،  البخاري،(5)
.(7/100،)3،طسّي أعالم النبالء الذهيب،(6)
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 .احلارث بن عمّي أبو عمّي البصري5

    
 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 

"وثقهاجلمقاليف"التقري األزديوابنحبانوغريمها،ب": بسببها مناكريضعفه هور،ويفأحاديثه
.(1)فلعلهتغريحفظهيفاآلخر"

 .(2)وقاليف"الدي":"وثقهاجلمهوروشذاألزديفضعفه"
 

  

 
(.213)ص،2ط،تقريب التهذيب ابنحجر،(1)
(.456)صد.ط،،الساريهدي ابنحجر،(2)



 

47 
 

 ان موضع اخلالفاملبحث الثاين: بي
احلافظيفاملوضعنيأنهذهب  بنيأناالختالفإاّل،ارثاجلمهوريفتوثيقاحلمذهب منكالم

أنهاحلافظوهيإشارةمن؛حلارثبنعمرياتضعيفذكرهيف"الدي"شذوذاألزدييفهوالقولني
ببوهوالتغري.السّبلاجتهديفذكر،ضعيفالتّذاهبأقرّ"التقريب"اليرىذلكبينمايف
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 وي أئمة النقد املعتربين ف الرا املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)"ثقة"قالابنمعني:

.(5)والعجلي(4)والدارقطين،(3).ووثقهأبوزرعة(2)"ثقةثقة"وقالاإلمامأمحد:
.(6)"ثقة"وقالأبوحامت:

.(7)"ألشياءاملوضوعاتكانممنيرويعناألثباتاحهابنحبانوقال:"وجرّ
.(9)ابنخزميةعنهأنهكذابقولونقل،(8)ووضعهابناجلوزييفكتاب"الضعفاءواملتوكني"

واحلاكم" حبان ابن :"وهاه الذهيب "املغين":.(10)وقال يف لهوقال خرّج "أتعجبكيف
":يف"ميزاناالعتدال"و،(11)النسائي" .(12)"الضعفوماأراهإالبنيّ 


  

 
.(4/264)،1،طاتريخ ابن معي رواية الدوري ،ابنمعني،(440)ص،1ط،سؤاالت ابن اجلنيد ابنمعني،(1)
.235ص،1ط،ف جرح الرواة وتعديلهم  د لإلمام أمحدسؤاالت أيب داو ابنحنبل،(2)
(.3/84،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(3)
.24ص،1ط،ين للدارقطينسؤاالت الربقادراقطين،ال(4)
.103ص ،1ط ، الثقاتاتريخ العجلي،(5)
(.3/82،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(6)
(.1/223،)1،طمن احملدثي والضعفاء واملرتوكي  اجملروحيكتاب ابنحبان،(7)
(.1/183)،1طالضعفاء واملرتوكون،ابناجلوزي،(8)
(.2/153،)1طهتذيب التهذيب، انظر:ابنحجر،(9)
الذهيب،304،ص1طف معرفة من له رواية ف الكتب الستة،  الكاشفالذهيب،(10) و  ذكر أمساء من تكلم فيه وه ،

.62،ص1،طموثق
(.1/215،د.ط،)املغين ف الضعفاءالذهيب،(11)
(.1/440،)1،طالف نقد الرج ميزان االعتدال الذهيب،(12)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
:باحثمايليلاألئمةواحملققنيفإنهتبنيللمنخاللمانقلمنأقوا

 .إالابنحبانواحلاكمواالحتجاجبهمجيعهمعلىتوثيقهالنقاداألئمةأّن •
ابلشذوذاحلافظ ي رمْ • فقدْ؛غريصحيحلتضعيفهاحلارثبنعمريابنحجراألزدي 

 .أنهكّذبهابنخزميةون قلعن،كمنواحلاابنحباكذلكاهوهّ
 مناألئمة.أحد هيذكرملابلتغرّيالضعفتعليلاحلافظابنحجر •
األئمةالنقادقول يفمثلهذااملقامالقولف؛جةظاهرةمليكنحبتضعيفالذهيبله •

 .(1)أهلعصرالراوي
وذلكأناملرتبةالثالثةيفثقة:يفنظرالباحثأناحلارثبنعمريوعلىذلكفالراجح

وهللاتعاىلأعلم..أكثرأئمةالنقدعلىذلك
 

  

 
(1 )  ع لّ مي،

امل )1طمن أابطيل،التنكيل مبا ف أتنيب الكوثري انظر: ،1 املعلميكالممجيعمنضعف(431/ وقدرد
.احلارثبنعمري
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 حممد البصري م أبو ل   ع  امل   بيبح  .6
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)قاليف"التقريب":"صدوق"

 .(2)تفيهالنسائي"وقاليف"الدي":"متفقعلىتوثيقهلكنتعنّ
 

  

 
.222ص،2ط،تقريب التهذيبحجر،ابن(1)
.461صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
هذاالتوثيقفياملرتبةالثالثة.ومايؤكدتوثيقهفبةالرابعةبينماقولهيفالتقريب"صدوق"جيعلهيفاملرت

 ابلتعّنت.سائيّللنّاحلافظابنحجرهورمي حلبيباملعّلم
 

  



 

97 
 

 وي أئمة النقد املعتربين ف الرا املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)"علموأقربهثقةماأصححديثحبيباملقالاإلمامأمحد:"

.(2)قة"وقالأبوزرعة:"ث
.(3)وقالحيىيبنمعني:"ثقة"

.(4)"ليسابلقوي"وقالالنسائي:
وكانعبدالرمحنحيدث،كانحيىيالحيدثعنحبيباملعلم"عمروبنعليقال:وقال

.(5)"عنه
ترجي اختلف فقد الذهيب املعأما حبيب حال يف لحه عنه: قال فتارة وأخرى:(6)"ثقة"م ،

 .(8)"ثقةحجة":قائالهوهوموثقمنتكلمفيبلجعلهضمن،(7)"صدوق"
 

  

 
.(3/101،)1ط  ،اجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(2/298)،2ط،برواية عبد هللا العلل ومعرفة الرجالابنحنبل،(1)
.(3/101،)1،طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(3/856)،الضعفاء أبوزرعة،(2)
.(3/101،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(3)
.(5/314،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(4)
.(3/101،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(5)
(.3/838،)1طووفيات املشاهّي واألعالم،اتريخ اإلسالم(،الذهيب،1/222د.ط،)، املغين ف الضعفاءالذهيب،(6)
.(1/310،)1طف معرفة من له رواية ف الكتب الستة،  الكاشفالذهيب،(7)
.65،ص1،طمن تكلم فيه وهو موثق ذكر أمساء الذهيب،(8)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
اماأمّف.بلمجيعهمعلىتوثيقهواالحتجاجمبروايته،ةالنقديفاالحتجاجحببيباملعلمخيتلفأئمّمل
فلقطانأنهنحييالكرعذ  ي اليرويعنه السّم أشبهو.يبقىالتعديلعلىاألصلف،ببذكر هذا
.عدمقوتهسببيبنّيهوكذلكملف؛النسائيأبنهليسابلقويلقوب

بلقدعلىضعفالراوي،متابعةفليستدلياًل"صحيحه"اإخراجاإلمامالبخاريلهيفوأمّ
ةمثلأحاديثالثقات،انتقدهغريهأحاديثهمستقيميالذيالراوضمنعلىأنّابلتّيكونفيهجوااب

هذاالعملو.ضعف دليلقوةالدليل فللناظراستعماله،اقوية له ال تضعيف  فيخرج له ف املتابعات ت
تعدياًللموذلكاليعدّاألصوليفإخراجهألحاديثهمف،يمعالضعفاءمامالبخاريقابلمايفعلهاإل

.شديًدااإلمامالبخاريينتقيمنأحاديثالضعفاءواجملروحنيانتقاءًنمنأفملاعر
أنحبيبنماذهبإليهاحلافظابنحجريف"الدي"م حالباحثيرجّفإنّوعلىذلك

وهللاتعاىلأعلم..هيتوافقاملرتبةالثالثةو،ثقةاملعلم:
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 .حجاج بن حممد املصيصي األعور 7
   

 كتابيه "التقريب" و"اهلدي"   ن أقوال احلافظ ف املبحث األول: بيا
.(1)"رهملاقدمبغدادقبلموتهختلطيفآخرعمثقةثبتلكنهاقاليف"التقريب":"

بسببأنه(2)أحداألثباتأمجعواعلىتوثيقهوذكرهأبوالعربالصقليوقاليف"الدي":"
إبراهيماحلرَبحكىأنحيىيبنمعنيمنعفإنّ؛لكنماضرهاالختالط،تغرييفآخرعمرهواختلط

 .(3)"اابنهأنيدخلعليهبعداختالطهأحدً
 

  

 
.224ص،2ط،التهذيبتقريب ابنحجر،(1)
،كانحافظاملذهبمالك،مفتيا،فريقيةإ.كانجدهمنأمراءاملالكيحممدبنأمحدبنمتيمبنمتام،أبوالعرباإلفريقي(2)

"فضائلمكة"،وطبقاتأهلإفريقية"،وكتاب"كتاب"حمنالعلماء"،:ولهتصانيفمنها.والرجالغلبعليهعلماحلديث
،الماتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالذهيب،.333تويفيفذيالقعدة.بادإفريقية"ع"فضائلسحنون"،وكتاب"و

)1ط ،7 /271 الذهيب، )3،طسّي أعالم النبالء(، ،15 الصفدي،394/ )1طالواف ابلوفيات،كتاب  (، ،2 /30،)
(.8/243)د.ط،،معجم املؤلفي (،كحالة،5/309،)15،طاألعالمالزركلي،

.395صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(3)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
لدي"يشعرافعليف"ام عدمذكراحلافظابنحجريف"التقريب"أتثرياالختالطعلىمروايتهمثل

أّناختالطحجاجاليضرهكما؟أمالمهلكانتقبلاختالطهأاألعورلزومسربمروايتحجاجب
؟ناسبسببمنعابنهأنخيالطالذكريف"الدي"

جيعلاعتمادالباحثنيعلىحكمقدوجوداختالطمؤثرقالعبارةيف"التقريب"تومئبإطالف
مظنةاحلا "التقريب" يفكتاب احلديث؛فظ على احلكم على يؤثر مما ففياخلطأ ذلك: ومثال

" :""الصحيحةالسلسة حلديث  حتقيقه يف األلباين الشيخ أيضًقلت يقول ثقات ورجاله لكن: ا،
،كماكاناختلطيفآخرعمرهملاقدمبغدادقبلموته-وهواألعوراملصيصي-بنحممدحجاج

.(1)"...بغدادفأقول:فأخشىأنيكونهذامماحدثبهيف".التقريبقالاحلافظيف"
 

  

 
(.6/945)،1،طن فقهها وفوائدهاسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء ماأللباين،(1)



 

38 
 

 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  أقوال ثالث: ذكراملبحث ال
.(1)"عمرهخرهيفآخركاناختلطآبقالاإلمامأمحد:"

.(2)"تعاهدهللحروفاوأصححديثهوأشدّضبطحجاجًأماكان:"أيًضاوقال
وكانثقةصدوقًاإنشاءهللا.وكانقدتغرييفآخرعمرهحنيرجعإىلوقالابنسعد:"

.(3)"بغداد
.(4)"ثقة"وقالالعجلي:
الثبت -ورواه حجاج بن حممد قالالذهيب:" .(6)"أحدالثقات":وقال.(5)"-وهو 

.(7)"حجاجاألعورثقة"وقالعليبناملديين:
.(8)"صدوقحجاجبنحممد"وقالأبوحامت:
.(9)"األعورترمذيثقةأبوحممدحجاجبنحممدوقالالنسائي:"

.(10)يفالثقاتبنحبانوذكرها
جاألعورآخرقال:ملاقدمحجاأخربينصديقيل،:"قولهإبراهيماحلرَبوأسنداخلطيبإىل

 فقال خلط، حيىي فرآه عنده معني بن حيىي فرأيت خلط، بغداد إىل عليهقدمة تدخل ال البنه:
.(1)"اأحدً

 
/5،)1طالرجال، ف أمساء هتذيب الكمال،املزي،(2/317)،2ط،العلل ومعرفة الرجال برواية عبد هللا ابنحنبل،(1)

454).
(.9/142،)1،طاتريخ بغداد (،اخلطيبالبغدادي،3/166،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(2)
.(5/46،)1،طووفيات املشاهّي واألعالم اتريخ اإلسالم (،الذهيب،7/333،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(3)
.108ص ،1ط،الثقات اتريخ العجلي،(4)
(.1/126)،1ط،التحقيق ف أحاديث التغليقتنقيح ، الذهيب(5)
(.1/464،)1،طف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(6)
(.5/454،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمال(،املزي،3/166،)1ط،اجلرح والتعديل أَبحامت،ابن(7)
(.3/166،)1طوالتعديل،اجلرح حامت،ابنأَب(8)
(.5/454،)1طف أمساء الرجال،هتذيب الكمال(،املزي،9/142،)اتريخ بغداد  اخلطيبالبغداي،(9)
(.8/201،)1ط،الثقاتابنحبان،(10)



 

48 
 


 املبحث الرابع: الرتجيح 

الباحثمايلي:حظ المماسبقنقلهمنأقوالاألئمة
 .صدوقحامتأنهإالقولأَبحجاجبنحممداألعورتوثيققمجيعالنقادعلىااتف •
 الأحدمنهمأنكراختالطهيفآخرعمره. •
ابن • وذلكألن اختالطه حيدثبعد مل القولحجاجاألعور التحديثوهو من حجبه ه

اختالطهاليضرإذنهذاشأنهفإن"الدي".ومنكاالذييوافقكالماحلافظابنحجريف
 اختالطه. قبل مروايتهكانت مجيع فإن قال "مالذلك تغريالذهيب: يضرهو (2)"ا كذلكو،

 .(3)يفالقسماألولمناملختلطنيالذينمليضرهماختالطهمجعلهالعالئياحلافظ


وهيثقةورنحجاجبنحممداألعأّقولأكثرأئمةالنقدووعلىذلكفإنالباحثرجح
علم..وهللاتعاىلأراتبالتعديلعنداحلافظابنحجراملرتبةالثالثةمنم

 
  

= 
(.5/456،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمال(،املزي،9/142،)1طاتريخ بغداد،، اخلطيبالبغدادي(1)
(.9/449،)سّي أعالم النبالءالذهي،(2)
قيًقافانظره،وقدحققالعالمةاملعلميمسألةاختالطحجاجبنحممدحتقيًقاد3،ص1،طاملختلطي انظر:العالئي،(3)

(.1/436،)1طالتنكيل مبا ف أتنيب الكوثري من أابطيل،غريمأمور:املعلمي،
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 احلسن بن ذكوان أبو سلمة البصري . 8
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)وكانيدلس"،ورميابلقدر،قاليف"التقريب":"صدوقخيطئ

ضعفهأمحدوابنمعنيوأبوحامتوالنسائيوابناملديين،وقالابنعدي::"وقاليف"الدي"
:فهذاأحدأسبابتضعيفه،وقالهالأبسبهأرجوأن وأوردلهحديثني...وقالإنهدلسهما...قلت 

 .(2)فهذاسببآخر"؛اآلجريعنأَبداودأنهكانقدراي
 

  

 
.237ص،2ط،يب التهذيبتقر ابنحجر،(1)
.397صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
احلاف كالم حجر ابن ظ أابن تفاوت على الراويوجود رتبة فف .يف الرتبة"التقريب"ي يف جعله

ذكرسببنيلتضعيفاحلسناملرتبةالثامنة،وتوافقمالإىلتضعيفهوهي"الدي"اخلامسةبينمايف
صفةمنصفاتالقدحوهي-العلمبتدليسهمعف.كونهقدرايً:والثاين،التدليس:األول:بنذكوان

إنْالراويأنأياألصليةللراوي.علىالصفةبشكلمباشرفةفرعيةالتؤثرص اأهنإال-اوييفالرّ
التدليسوذلكبتطبيقضوابطخروجهاعندائرةوتقبلمروايتهحال،حالهيبقىعلىسكانثقةف

.(1)قبولروايةاملدلس
 

  

 
.85ص،3طزهة النظر ف توضيح خنبة الفكر،  نابنحجر،انظر:(1)
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 راوي أئمة النقد املعتربين ف ال املبحث الثالث: ذكر أقوال
كأسندالعقيليذلويف.(2)"روىعنهحيىيليسبذاكوقد"وقال:.(1)"أحاديثهأابطيل":قالأمحد

.(3)"ثحيىيبنسعيدعناحلسنبنذكوانومليكنعندهابلقويحدّ":فقالعليبنعبدهللاإىل
ًحاوقالحييالقطان .(4):"وكاناحلسنبنذكوانحيدثعندانعجائب"موضّ 

 .(5)"ضعيف"بنمعني:حيىيوقال
.(8)وابناجلوزي.(7)"علله".والدراقطينيف(6)وضعفهأبوحامتيفالعلل

:بصري؟قال:عناحلسنبنذكوان،قلت -أيابنمعني–حيىيسألت وقالابناجلنيد:"
وحممنعم احلسن عن روى قلت: قال:، ثقة؟ قلت: نعم، قال: سعيدد؟ بن حيىي عنه روى قد
،زعمواأنهكا:طان،مثقاليلحيىيبنمعنيالق سنبن:احل،يعينوكاناخلفافحيدثعنهنقدراي 

.(9)"ذكوان
.(10)وقالأبوزرعة:"ضعيفاحلديث"

ألَبد او د:حدّوقالاآلجرييفسؤاالته:" الق قلت  ؟قال:نذ ْكواناحلسنبع نطانثحي ْىي 
:زعمقوم  :م ابلغينعنفاضاًلجد أ نهكاننعم،ك انقدراًي.قلت  .(11)"هفضلا،ق ال 

 
(،ابناجلوزي،1/223)،1طالضعفاء الكبّي، (،العقيلي،2/116)،1ط،سائل اخلالفالتحقيق ف مابناجلوزي،(1)

(.3/35)،1ط،وضوعاتامل
.82،ص1،طالعلل ومعرفة الرجال برواية املروذي ابنحنبل،(2)
(.1/223)،1طالضعفاء الكبّي،العقيلي،(3)
(.6/56،د.ط،)التاريخ الكبّي البخاري،(4)
(.2/116)،1ط،التحقيق ف مسائل اخلالف (،ابناجلوزي،3/13،)1،طاجلرح والتعديل نأَبحامت،اب(5)
(.3/13،)1،طاجلرح والتعديل (،ابنأَبحامت،6/51،)1،طعلل احلديث حامت،ابنأَب(6)
(.3/38،)1،طالعلل الواردة ف األحاديث النبوية الدارقطين،(7)
(.1/201)،1ط،الضعفاء واملرتوكونوزي،ابناجل(8)
(.1/223)،1طبّي، الضعفاء الك،العقيلي،480،ص1،طسؤاالت ابن اجلنيد ابنمعني،(9)
(.2/393،)كتاب الضعفاءأبوزرعة،(10)
.265،ص1،طسؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود أبوداود،(11)
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.(2)ووثقهابنشاهني.(1)"اتوذكرهابنحبانيف"الثق
.(4)الضعفاءديوانوضعهيفمعأنه(3)وقالالذهيب:"صدوق"

 
  

 
(.6/163،)1،طالثقاتابنحبان،(1)
.59،ص1،طاتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(2)
(.3/844،)1،طشاهّي واألعالمووفيات املريخ اإلسالمات الذهيب،(3)
.80،ص2،طوثقات فيهم لي ديوان الضعفاء واملرتوكي وخلق من اجملهوليالذهيب،(4)



 

98 
 

 املبحث الرابع: الرتجيح 
منتوثيقابنإالماجاءعفاحلسنبنذكوانتكادتطبقعلىض الناظرراهاقدينأقوالأئمةالنّم ف

أتكيداألئمةوجودبف.ع رفاعنهماكمايقتساهلهمايفالتوثلكّنهمدفوعبسببحبان،وابنشاهني،
عدمتضعيفلغامسوّالناظردوالدراقطينالجي،زرعةوأَب،حامتأَبو،وحيىيبنمعني،كاإلمامأمحد

املرتبةوهياحلسن بن ذكوان  ف  ضعالراجحأنالقوليرىالباحثوعليهفإناحلسنبنذكوان.
الثامنةعنداحلافظابنحجر.

،واحلافظابنحجرفلعلهابسببمافعلاإلمامالذهيبرتبةالصدقمثلجعلهيفموأّمامن
حلديثه البخاري اإلمام ولكنّ.ختريج مدفوعة حجة ألحاديثأبلعلملها البخاري اإلمام ختريج ن

حذ رًا.انتقاءًهمنأحاديثينتقياملستقيممألنهعلىقوهتمالضعفاءليسدليال
لكون،غّي مؤثرة ف حقهاريىالباحثأهنابلقدرفسنبنذكوانحلاتبقىمسألةرميتو

جللحسنبنهواإلمامالبخاريخيرّفها.مىتتبنيصدقالروايضعفالعلىدلياًلالبدعةالتعد
اإلمامالبخاريمنتنبيهيةاإشارةكأهنّفيفالشفاعة،ريةقيدةالقدايفالقدرخيالفعحديثًذكوان

أعلم.وهللاتعاىل
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 .احلسن بن عمارة البجلي9
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)قاليف"التقريب":"متوك"
 .(2)مشهورابلّضعف"وقاليف"الدي":"

 
  

 
.240ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.456صد.ط،،ي الساريهدابنحجر،(2)
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 موضع اخلالف: بيان املبحث الثاين
وهذاففياملرتبةالثامنة.هيف"الدي"عيفرتبةالعاشرةبينماتضقولهيف"التقريب"متوكجيعلهيفامل

.سواءمنحيثالرتبةأواالحتجاجبهفرقواضح
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
" أمحد: أقالاإلمام أتىعلىاحلسنبن،زج أ :علىاحلسنبندينارقالتىوكانوكيعإذا وإذا

متوك:"مرةأخرىوقال.(2)وقال:"متوكاحلديث".(1)"يعينعليه-رباضأي:–زْج أ قالعمارة
.(4):"ليسبشيء"أيًضاوقال.(3)"اليكتبحديثه،احلديثأحاديثهموضوعة

محدبنمحيد،قال:،حدثناأبوطالبأمةعصحدثناعبدالوهاببنأَبوقالابنعدي:"
ولكنكان!كانلههوى؟قال:ال:كاحلديث،قلت يقولاحلسنبنعمارةمتو:مسعتابنحنبل

.(5)"أحاديثهموضوعة،واليكتبحديثه؛منكراحلديث
.(6)"أنهتركحديثاحلسنبنعمارة"وأسندالتمذيإىلعبدهللابناملبارك:

"الطيالسيداودَبألوقالشعبة فقلله:الحيللكأنترويعن: ائتجريربنحازم
.(7)"ارةفإنهيكذباحلسنبنعم

،يثاحلسنبنعمارةحدتركشعبةوأسندعبدالرمحنبنأَبحامتإىلجريرأنهقال:"
مهوقالالباحث:فيهداللةعلىأنشعبة .(8)"وتكلمفيهمثتكلمالناسفيهبعد .فيهنتكلمأول 

اءعناحلكمبنالحتدثينعناحلسنبنعمارةبشيءفإنهج!ايأابالنضروقالشعبة:"
.(9)"اءقدوضعهعتيبةأبحاديثليسمنهاشي

 
(.2/526)،2ط،العلل ومعرفة الرجال برواية عبد هللاأمحدبنحنبل،(1)
.80،106ص، 1ط  ،العلل ومعرفة الرجال برواية املروذي حنبل،أمحدبن(2)
(.3/28)،1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(3)
(.1/240)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(4)
(..3/97،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(5)
  الكامل ف ضعفاء (،ابنعدي،1/237)،1طلضعفاء الكبّي،  ا(،العقيلي،5/739)،2،طالرتمذي سنن التمذي،(6)

(.3/93،)1ط،الرجال
اجلرح والتعديل، بنأَبحامت،،ا16ص ،1ط،الثقات اتريخ (،العجلي،1/237)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(7)

(.3/27،)1ط
(.3/28،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(8)
(.3/95،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(9)
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.(2):"ليسحديثهبشيء"أيًضاوقال.(1)وقالحيىيبنمعني:"ضعيف"
.(3)البخارييفالضعفاءذكرهو

.(4)وقالأبوحامت:"متوكاحلديث"
.(5)اليكتبحديثه"نم -أياألئمة–همومن،وقالابنسعد:"كانضعيًفايفاحلديث

.(6)وضعفهالدارقطين
.(7)وقالاجلوزجاين:"ساقط"

" العجلي: العربوقال أبو عيسى:قال بن مالك يل :قال الكوىف احلسن أاب يعىن-أن
.(8)"وتركأنحيدثعنه،ضعفه-العجلي

.(9)ث"م:"متوكاحلديوقالاإلماممسل
.(11)وقال:"متوكاحلديث".(10)وقالالنسائي:"كذاب"

.(12)شاهنيابنوكذبه
 الساجيوقال حيىي بن (1)زكراي موْ": حممد أبو عمارة بن احلديثاحلسن ضعيف جبيلة ىل

.(2)"متوك،أمجعأهلاحلديثعلىتركحديثه

 
(.1/240)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(1)
(.3/28،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(2)
.41،ص1طفاء الصغّي، الضع كتاب  البخاري،(3)
(.3/28،)1طوالتعديل،اجلرح ابنأَبحامت،(4)
(.6/368)،1طالطبقات الكربى،ابنسعد،(5)
(.4/52،)1طالعلل الواردة ف األحاديث النبوية،الدارقطين،(6)
.62،ص1،طالشجرة ف أحوال الرجالاجلوزجاين،(7)
(.1/299) ،1ط،الثقات اتريخ العجلي،(8)
(.2/732،)1،طواألمساءالكىن مسلم،(9)
.76ص،1،طالذين مسع منهم مشيخة النسائي النسائي،(10)
(.8/322)اتريخ بغداد،اخلطيبالبغدادي،(11)
.70،ص1طاتريخ أمساء الضعفاء والكذابي، ابنشاهني،(12)
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" علي: بن عمرو وقال صدوق رجل عمارة بن والوهماحلسن اخلطأ متوك،صاحلكثري
.(3)"احلديث

.(4)وذكرهابنحبانيف"اجملروحني"
.(6)،ويفموضعآخر:""ساقطمطروحإبمجاع"(5)الابنحزم:"هالك"قو


  

= 
بناألبيضبنالديلمبنابسلبنضبةالضيبالبصريالشافعي،فقيهحافظثقة.أبوحيىيزكرايبنحيىيبنعبدالرمحن(1)

.ومسعمنهعبدهللابنعدياجلرجاين،وإبراهيموحممدبنموسىاحلرشي،املثىنأابموسىوحممدبن،مسعحممدبنبشاربندار
ه.ابنأَبحامت،307و"أصولالفقه"،تويفسنةكتبه"اختالفالفقهاء"و"عللاحلديث"،بنحيىيابنمندهاألصبهاين.من

اتريخ اإلسالم  (،الذهيب،2/527،)1،طء احلديثاإلرشاد ف معرفة علما(،اخلليلي،3/601،)1طاجلرح والتعديل، 
)1،طووفيات املشاهّي واألعالم ،7 /117 الزركلي، طاألعالم (، ،15( ،3 /47 معجم املؤلفي(،كحالة، ، /4)د.ط،

184.)
(.8/322،)اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(2)
(.3/98،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(3)
(.1/229،)1،طمن احملدثي والضعفاء واملرتوكي  اجملروحيكتاب ابنحبان،(4)
(.1/358،)احمللى ابآلاثر  ابنحزم،(5)
(.4/166املرجعالسابق،)(6)
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 الرتجيح املبحث الرابع: 
األئمّ مليدعسبيالللشككالم أقلّلدىالباحثة يقالم أبناحلسنبنعمارة أنهمتوكا فيه

ذلككمابينهواإلمامأمحدابلوضع-هو–عبةواهتمهحلديث.بلكذبهشا حامتمأبواإلما،وسبب 
كانيسمع.عليهمالضعفاءكانبليةاحلسنبنعمارةأنهكانيدلسعنالثقاتماوضع:"ال ق 

اعنويرويه،وأضراهبممثيسقطأمساءهم،وأابنبنأَبعياش،وأَبالعطوف،منموسىبنمطري
كرهاعليهثقاتأنعةاليتيرويهاعنأقوامفلمارأىشعبةتلكاألحاديثاملوضو،اخيهمالثقاتمش

.(1)"...وأطلقعليهاجلرح
فإنّو  ذلك مع أن يرى يعدّصالباحث عمارة بن احلسن حقنيع يف الكذب قبيل من

منعناهعمروبنعليالذيووه،عليهوسلموإنكانصاحلايفنفسهأحاديثرسولهللاصلىهللا
 صاحل"قوله "صدوق حيث أي؛ من حيثالمصالحالنفس،صدوق لذلكقال ؛التحديثن

تنزلاحلسنبنهذهالتهمةثلم ف.كانخالفذلكملاتركحديثهوْفل ،بعدهاأبنهمتوكاحلديث
مرتوك متهم  أي:أنهاحثالبهرجحماهووابنحجر،حعنداحلافظيجرتالاتبمرأدىنإىلعمارة

لم.وهللاتعاىلأع.،وهيتوافقاملرتبةاحلاديةعشرةابلوضع


  

 
(.1/229،)1،طمن احملدثي والضعفاء واملرتوكي  اجملروحيكتاب بان،ابنح(1)
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 .أبو حيىي القتات زاذان10
   

 بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: 
.(1)"لنياحلديثقاليف"التقريب":"

 .(2)حلملعلىمنوثقوه"هأوىلمنافاحلملعلي؛ضعفهاألئمةالنقادوقاليف"الدي":"
 

  

 
.333،1224ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.390صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
بينماحكمه،جيعلهيفاملرتبةالثامنةمامشعرابمليلإىلتضعيفأَبحيىي"الدي"افظيفكالماحل

ومليثبتفيهمايتكمنأجله،أيأنهليسلهمناحلديثإالالقليل؛السادسةففي"التقريب"يف
ومليتابع.،يثهحد
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(2)العقيليوضعفه.(1)أبوزرعة:"ضعيفاحلديث"لقا

.(4)ويفموضعآخر:"يفحديثهضعف".(3)وقالحيىيبنمعني:"أبوحيىيالقتاتضعيف"
.(5)"مليكنبهأبسثقة":أيًضاوقال

.(6)يهضعف"وقالابنسعد:"ف
.(7)وقالاإلمامأمحد:"كانشريكيضعفأابحيىيالقتات"

.(8)لقوي"ئي:"ليسابوقالالنسا
.(9)"وكثرومههحىتسلكغريمسلكالعدوليفالرواايت،فحشخطؤهحبان:"وقالابن

.(10)وضعفهابنحزم
 

  

 
(.2/431)،1ط،الضعفاء أبوزرعةالرازي،(1)
(.1/87)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(2)
(،ابن3/361،425،)1،طاتريخ ابن معي برواية الدوري،ابنمعني،(1/87)،1طعفاء الكبّي، الض العقيلي،(3)

.(4/210،)1ط،الرجال ضعفاء  الكامل فعدي،
.(3/433،)1،طح والتعديل اجلر ابنأَبحامت،(4)
،د.ط،صيخ ابن معي برواية الدارمياتر ،ابنمعني،(1/97)،1،طاريخ ابن معي برواية ابن حمرز ات ابنمعني،(5)

.(4/211،)1ط،الرجال   الكامل ف ضعفاء،ابنعدي،247
(.6/339)،1،طبقات الكربى الطابنسعد،(6)
الكامل ف  (،ابنعدي،3/432،)1طاجلرح والتعديل،،ابنأَبحامت،(2/329)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(7)

.(4/210)،1ط،الرجال ضعفاء 
.(4/210،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاء،ابنعدي،116،ص1طالضعفاء واملرتوكون، النسائي،(8)
.(2/93)،1ط،واملرتوكونالضعفاء ابناجلوزي،(9)
(.2/245،)احمللىابنحزم،(10)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
عنحيىياملنقولةاألقواليفاختالف إالماجاءمنالقتاتىيحيأابمضعفةًأقوالاألئمةمعظم أتتْ

 معني وثقهفبن ضمرة عفه.وأخرى هذا يدفعومثل النقل يف الذياالختالف النقد أئمة نأبقوال
ضعفوهكأَبزرعةوابنسعدوشريكوغريهم.

.أنهضعيفقوةهنااليتتقابلالضعف،أيقصودابلفامل؛وأماقولالنسائي"ليسابلقوي"
."ن"الضعفاءواملتوكومنصنيعهبوضعهيفهذاواضح و

خبالفوهيتوافقاملرتبةالثامنةضعيفىيالقتات:نأابحيالباحثيرجحأبوعلىذلكفإن 
 وهللاتعاىلأعلم.ماذهبإليهاحلافظابنحجريف"التقريب".
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 خالد بن خملد القطواين.11
   

 ه "التقريب" و"اهلدي" قوال احلافظ ف كتابياملبحث األول: بيان أ
.(1)راد"قاليف"التقريب":"صدوقيتشيعولهأف

"الدي":"أماالتشيعفقدقدمناأنهإذاكانثبتاألخذواألداءاليضرهالسيماوقاليف
وليسكاملهردهايفووأمااملناكريفقدتتبعهاأبوأمحدبنعديمنحديثهوأ،ومليكنداعيةإىلرأيه

 .(2)فيهاشيءمماأخرجهلهالبخاري..."
 

  

 
.291ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.400صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 اخلالف املبحث الثاين: بيان موضع
بينما،علىأنخالدبنخملد"ثبت"وهيتوافقاملرتبةالثالثةفظابنحجريفالدييدلّكالماحلا

إثباتالتشيعيةفالف.وأماالثانتخاوهذهنقطة؛"صدوق"بقولهعهيفاملرتبةالرابعةيفالتقريبوض 
يف"الدي".لهيف"التقريب"ونفيأتثريذلك
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  ذكر أقوال املبحث الثالث:
.(1)قالاإلمامأمحد:"لهأحاديثمناكري"

.(2)"وكتبواعنهضرورة،اوكانمنكراحلديثيفالتشيعمفرطًوقالابنسعد:"
.(4)وقال:"يكتبحديثه"،(3)مناكري"وقالأبوحامت:"لهأحاديث

.(5)وقالابنمعني:"ليسبهأبس"
.(6)"ابسوءمذهبهامعلنًامًخالدبنخملدكانشتّ"جاين:اجلوزوقال

.(7)وذكرهابنحبانيفالثقات
.(8)وقالالعجلي:"كويفثقةفيهقليلتشيع"

.(9)وقالابنعدي:"وهوعنديإنشاءهللاالأبسبه"
.(10)ابنشاهني:"ثقةصدوق"الوق

.(11)اابلغلو"كانمتهمًوقالصاحلجزرة:"ثقةيفاحلديثإالأنه
:"صدوقلكنهيتشيع" ْست اين  .(1)وقالأبوداودالّسج 

 
ابنعدي،(،2/15)،1طالضعفاء الكبّي، ،(2/17)،2طالعلل ومعرفة الرجال برواية عبد هللا،أمحدبنحنبل،(1)

.(3/462،)1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء 
(.6/406،)1طالطبقات الكربى،ابنسعد،(2)
،ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح  ديل والتجريح التع (،الباجي،3/354،)1طاجلرح والتعديل، ابنأَبحامت،(3)

(.2/533،)1ط
(.3/354،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(4)
(.3/354،)1طاجلرح والتعديل، (،ابنأَبحامت،104د.ط،)صاتريخ ابن معي برواية الدارمي،ابنمعني،(5)
.131،ص1ط،الشجرة ف أحوال الرجالاجلوزجاين،(6)
(.8/224،)1،طالثقاتابنحبان،(7)
.141ص ،1ط،الثقات اتريخ العجلي،(8)
(.3/446،)1ط،الرجال  مل ف ضعفاءالكاابنعدي،(9)
.76،ص1،طاتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(10)
(.3/117،)1طهتذيب التهذيب،ابنحجر،(11)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
:مبايليأقوالاألئمةيوجزالباحثوقبلإبداءالقولالراجح

 نقائلأبنهصدوق.وم ،موثقلهنْدم معلىاالحتجاجخبالدبنخملهمجيع •
يفبعضاألمرمقتصرمطلق،بلعفاليدلعلىض"لهمناكري"قولاإلمامأمحد •

والمروايته املكثرين، من أنه قالسيما عديكما (2)ابن أن ذبعد كر أحاديثله
"ةمنكر عنمالك: األحاديثاليتذكرهتا أنهكما،وهذه منه تومها لعله وعنغريه

حديثهماروىالناسعنهمنالكوفينيألينقداعتربت،يرويهأومحلعلىحفظه
وعنديمنحديثهما.ومنالغرابءأمحدبنسعيدالدارمي،بنعثمانبنكرامةحممد

علىفلعلهتومهامنهأومحال؛عنخالدصدرصاحلوملأجديفكتبهأنكرمماذكرته
 .(3)"احلفظ

احلديثيةاملؤثرةالتمجةليسمناببمناببالتمجةالتارخييةركتشيعهمليضرهإذذ  •
صدقه.مىتتبنيأبنروايةاملبتدعمقبولةسبقأنبنيالباحثي.وقديفروايةالراو

ديدمعروفبتعنتهالشّهوإذ؛مردوديفحقخالدبنخملدفتاجلوزجاينتعنّأّماو
 .كماسيأيتبيانهيفموضعترمجته

خملدوعليه بن خالد أن الباحث لدى يتجح إىل يرقى امصال لروايتهّف وذلك الثقات
،الينزلعندرجةالصدقاأنهكم وبه.االعتبارحّدوقوفبعضاألئمةعندل،وثمنكرةألحادي

فإنخالدبنخملد:-وهللاتعاىلأعلم–ىذلكوعل؛قهوث نْدم وجوو،وذلكالحتجاجاألئمةبه

= 
.103ص ،1طت اآلجري أليب داود السجستاين، سؤاال أبوداودالسجستاين،(1)
(.8/166،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(2)
(.3/466،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(3)
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الرابعة.املرتوهيصدوق  بة الذهيبوقال: ماذهبإليه (1)"صدوقإنشاءهللا"وهو يفجاع له،
.(2)منتكلمفيهوهوموثقكتاب

وجهو.يفنظرالباحثفغريصحيح(3)وأماترجيحصاحيب"التحرير"أبنهضعيفيعترببه
أنبنيالباحثتشيع.وسبقوالثاينال،يفأحاديثهمناكريذلكأهنماضعفاهلسببني:األول:منقال

.ثبوتصدقهمعةأنهذينالسببنيليساأسبابتضعيفللراويمنحيثاجلمل
بهجأصحابالصحيحجااحتنالحظلذلك؛هابملقارنةمعكثرةرواايتهمغتفرةمثإّنأخطاء

طرحيمةواملستقروايتهمبصحةاالحتجاجممايدلعلىكذلكيفاألصول،بلليسفقطيفاملتابعات
يفالقليلالقليلمنوهذههيصفةالصدوقاألقلرتبةمنالثقةالذيالخيطئإال.املنكرةمنها

ابملقارنةمعاخلطأغلبعليهلوف،الثقةن ام ضبطًأقلّلكونهأخطاؤهواردةمروايته؛فالراويالصدوق
وهللاتعاىلأعلم..عيفلمنزلةالضنزّقديعددمروايتهف

  

 
(.1/301،د.ط،)ملغين ف الضعفاءاالذهيب،(1)
.74،ص1،طذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق الذهيب،(2)
.223،ص1،طتقريب التهذيب ومعه حترير التقريب ابنحجر،(3)
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 أبو حممد الكوف.  حا سفيان بن وكيع بن اجلر .12
   

  كتابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف 
صحفلميقبلعليهماليسمنحديثهفن رجاإالأنهابتليبوراقهفأخكانصدوقًقاليف"التقريب":"

.(1)"فسقطحديثه
 .(2)"وقاليف"الدي":"ضعيفاليعتدبه

 
  

 
.395ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.399صد.ط،،هدي الساريحجر،ابن(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
فيفلعهيفاملرتبةالعاشرةبينم ايف"الدي"قولاحلافظابنحجريف"التقريب""سقطحديثه"جي

يف،ابلكليةبهاالحتجاجمدوعكمبعىنالتّأييتقوطالسّيفرتبةالراويإذ الثامنة.وهذااختالفبنّي
تك.التستلزمالعفالضّحنيأن درجة
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)"يكتبعنهوماأعلمعنهإالخريًا":داإلمامأمحقال

أحاديثنيعمدإىلأحاديثمنأ؛:"كانوراقهنقمةأبوزرعةقال؛انيتهمابلكذبوك
يدفالن،وفالنفاكتبهاخبطكفيجيءهباإليه،فيقول:قدأصبتأحاديثعنأسامةبنزالواقدي

ف الفوائد يف ندخلها الثقاتحىت الشيوخ على يومً.تحملها قال بلغــتحىت قد ألفيا الفوائد
.(2)"حديث

.(3)"ليستلمحماابةعندانفذكرمنهمسفيانبنوكيعوقالأيًضا:"ثالثة
عمماينكرعليهبعضأحاديثسفيانبنوكي-أيالبخاري–ذكرتحملمدوقالالتمذي:"

.(4)"عجبمنأمرهفجعليت
.(5)تكلموافيه"؛"لنيوقالالدارقطين:

.(6)وقالالبخاري:"يتكلمونفيهألشياءلقنوه"
" اآلجري: عبيد أبو ي وقال داود أاب حضرت مشاخيه عن احلديث عليه عليهعرض فعرض

.(7)"فأىبأنيسمعه،حديثعنسفيانبنوكيع
ايأابيعقوبالحتدثعنوقالإلسحاقبنإبراهيم:".(8)يسبشيء"وقالالنسائي:"ل

وأان،عنهمث نشئتحتدّاختأنتايأابعبدالرمحنلنفسكم :حاقفقاللهإسْ.سفيانبنوكيع
.(1)"ثعنهأحدّعنهفإينّتب كلمنك 

 
(.2/47،)2ط، رواية عبد هللا  العلل ومعرفة الرجالأمحدبنحنبل،(1)
(.2/404،)1ط،الضعفاء أبوزرعةالرازي،(2)
.(4/480،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءنعدي،اب(3)
.254،ص1،طلعلل الكبّي التمذي،ا(4)
.180،صالسلمي للدراقطين سؤاالت  السلمي،(5)
.(4/479،)1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء،(2/385،)1طالتاريخ األوسط،البخاري،(6)
.95صداود السجستاين ف اجلرح والتعديل،سؤاالت أيب عبيد أاب أبوداودالسجستاين،(7)
.55،ص1طالضعفاء واملرتوكون، ئي،النسا(8)
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.(2)"كتبعنهأَبوأبوزرعةوتركاالروايةعنهوقالابنأَبحامت:"
.(3)زرعة:"اليشتغلبه".وقال:"كانيتهمابلكذب"الأبوقو

الكوفةناأنكختتلفإىلمشايخبلغ :ةمنمشيخةالكوفةفقالوامجاعجاءينوقالأبوحامت:"
أماكنتترعىلهيفأبيه؟،تكتبعنهموتركتسفيانبنوكيع

راققدأفسدحديثه.إينأوجبلهوأحبأنجترىأمورهعلىالستولهو:لمفقلت 
.فنحننقوللهأنيبعدالوراقعننفسه:قالوا

لينايفحقكواجبعله:إنّمجاعةمنأهلاحلديثوقلت يئهفأتيتهمعفوعدهتمأنأج
وكنتتقتصرعلىكتبأبيكلكانتالرحلةإليكيفذلك،،كنفس ت شيخكوىفنفسكفلوصنْ

؟وقدمسعت كيفف
؟نقمعلى قال:ماالذيي 

كيفحديثكماليسمنحديثك.اق دخلورّأقد:فقلت 
ليفذلك؟فكيفالسبي:فقال
هذاالوراقيحّن أإالمنأصولك،وتـ ابملخرجاتوتقتصرعلىاألصول،والتقريترم:قلت 

عننفسك،وتدعواببنكرامةوتوليهأصولك،فإنهيوثقبه.
مقبولمنك.:قالف

ان ،وكلالشيخ شيئامماقاله،فبط ايتسععلينا،فمافعل دخلوهبيتًأقدكانهاق وروبلغينأنّ
وقالأيًضا:.(4)"سرقمنحديثاحملدثنيلكاألحاديثاليتقدأدخلتبنيحديثه،وقدثبت حيدّ

.(5)"لني"

= 
.(4/480،)1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء (1)
(.4/231،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(2)
(.4/231املرجعالسابق،)(3)
(.232-4/231املرجعالسابق،)(4)
(.4/232ابق،)املرجعالس(5)
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لقنويقولسفيانبنوكيعحديث وقالابنعدي:" ال:كثريوإنابالؤهأنهكانيتلقنما
نادقومابدلأويبدليفاإلس،وحديثمرسلفيوصله،كانلهوراقيلقنهمنحديثموقوفيرفعه

.(1)"قوم
اإالأنهابتليبوراقصدوقًافاضالًوكانشيخً"اجملروحني"وقال:"وذكرهابنحبانيفكتاب

ياءمنهادذلكيفأشوقيللهبع.عليهوكانيثقبهفيجيبفيمايقرأ.سوءكانيدخلعليهاحلديث
.(2)"فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الرتك.فلميرجع
"العثمانبنأَبشيبة:"رجل قو .(3)ص دق 

.(4)"كانيلقنهوراقله،يقالله:قرطمة،وكانوراقةهذاغريمأمونالدارقطين:"وقال
" ومكّ وقالاخلليلي: الكوفة وقدماء وابنعيينة، ورّوكان .فوههمضعّنّلكةمسعأابه اقله

له ليس ما حديثه يف وحيك؛أدخل الكوفيون: له وابن شيخ أفسدت فقال عنه.ناشيخ نا روى
.(5)"احلفاظمثتركواحديثه


  

 
.(4/482،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(1)
.(1/359)،1،طدثي والضعفاء واملرتوكي من احمل اجملروحيكتاب ابنحبان،(2)
.106،ص1،طاتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(3)
.127،ص1طتعليقات الدارقطين على اجملروحي البن حبان،الدارقطين،(4)
.(2/571)،1ط،علماء احلديث اإلرشاد ف معرفة اخلليلي،(5)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
الحظالباحثمنواقعكالماألئمةمايلي:

•  األئمة صاحلاتفاق رجل وكيع بن سفيان أن يفعلى نفسهصدوق يتعمد، ال
 النيبصلىهللاعليهوسلم.الكذبعلى

 مروايته.الذيأفسدعليههكاننقمةعليهوهووراق •
ومنقالأنهفاضلكلمنقالأبنهقدت ركومليبنيسببالتكقدبينهآخرون. •

 يفنفسه.املقصودصادقف
ولكن • نصحه مت ينتصحهأنه عليه،مل وراقه دخول يسم،وواصل لنصيحةومل أَبع

 تركهاألئمة.ذلكعلىومعإصرارهحامت.
ههوالذيكانيكذباليفنفسه.فوراقطاررواايتهإيفوأمااهتامهابلكذبفهذا •

 عليهويسرقاألحاديثكماسبقبيانه.
احلافظدوهيالرتبةالعاشرةعنمرتوك احلديثالباحثيرجحأبنسفيانبنوكيعوعلىذلكفإنّ

.يعنفضلهوصدقهيفنفسهلكانأقربإىلمرتبةالكذابنيوالوضاعني.ولوالماح كابنحجر


م ْنغريبيانألدلة(1)مثلقولالذهيبحهصاحيب"حتريرالتقريب"أبنهضعيفامارجوأمّ
ابعيد فترجيحمها هحديثمنأقوالاألئمةكفيلببيانحالسفيانبنوكيعأبنّنقلهاسبقم و ،جد 

 .وهللاتعاىلأعلمطمتوك.ساق
 
  

 
(.449)ص،1طة ف الكتب الستة، ف معرفة من له رواي الكاشفالذهيب،(1)
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 . شرحبيلن بنت اب، أبو أيوب .سليمان بن عبد الرمحن التميمي13
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)"صدوقخيطئقاليف"التقريب":"

والمنوثقهمنقأكذلكنقلو.(2)"ةأمحدبنحنبلجّ؛قالهاحل حجةوقاليف"الدي":"
 األئمة.

 
  

 
.410ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.االعبارة،ويفمجيعالطبعاتاليتوقفعليهاالباحثهكذ407صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
يفالتقريب"ص يفقوله جيعله دوقخيطئ" بينما اخلامسة أنمعفرضو-املرتبة ية -للحافظالعبارة

كالمأَبداودوي:"قالالسخا؛بلأعلىمنذلكجيعلهيفاملرتبةالثالثة."ثقة"قوله"حجة"مبعىنف
شرحبيلفقال:ثقةيسألهعنسليمانبنبنتأقوىمنالثقةوذلكأناآلجريقتضيأناحلجة

.(1)"وحجة؟قال:احلجةأمحدبنحنبل:هلاآلجري:فقلت خيطئ،قا
هيمييلإىلأنسليمانالتيميأقربإىلالثقةاليتهعلىأنيدلّب سحهفق نوثّـم هوكذانقل

الثال ال،ةثاملرتبة رتبة عن ينزل وال صدق الرابعة.اليت وهي فهناك احلالتني واضيفكلتا بنيفرق ح
احلكمني.

 
  

 
(.2/117)،1ط،بشرح ألفية احلديث املغيثفتح ،السخاوي(1)
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  ذكر أقوال الثالث:املبحث 
.(1)قالحيىيبنمعني:"ليسابملسكنيأبسإذاحدثعناملعروفني"

عنالضعفاءولكنهأروىالناسوقال:"صدوقمستقيماحلديث.(2)وقالأبوحامت:"ثقة"
.(3)"يزالميوكان،رجالوضعلهحديثامليفهمولني،وكانعندييفحد:لوأنواجمله

.(4)وقالالعجلي:"ثقة"
فأماروايته،يعتربحديثهإذاروىعنالثقاتاملشاهريوقال:"،"الثقات"وذكرهابنحبانيف

وإنايقعالسربيفاألخبارواالعتبارابآلاثر،عنالضعفاءواجملاهيلففيهامناكريكثريةالاعتبارهبا
.(5)"ءواجملاهيلبروايةالعدولوالثقاتدونالضعفا

.(6)"الثقات"وذكرهابنشاهنييف
نصارييفاجمللساألهكذاقالعبدهللا،شيخمشهورثقةحسناحلديثوقالابنسعد:"

.(7)"وذهمبراّلذيأمال
"ث داود: أبو وقال خيطئكما قة الناس. بنخيطئ أمحد احلجة قال: حجة؟ هو قلت:

.(8)"حنبل
.(9)قة"وقاليعقوببنسفيان:"ث

.(10)"ىالأبسبهولكنهحيدثعنالضعف"وقالصاحلبنحممدالبغدادي:
 

(.2/132)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(1)
(.4/517)،1ط،علل احلديث ابنأَبحامت،(2)
(.4/129)،1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(3)
.430ص  ،1طالثقات، اتريخ العجلي،(4)
(.8/278،)1،طالثقاتحبان،ابن(5)
.101،ص1،طاتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(6)
(.8/76،)1طى، الطبقات الكرب ابنسعد،(7)
(.12/30،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(8)
(.2/453،)2،طاملعرفة والتاريخالفسوي،(9)
(.12/30،)1طالرجال، ف أمساء هتذيب الكمالاملزي،(10)
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.(1)"صدوق"وقالالنسائي:
عناحلاكمالدارقطينوقال :لقا؟أليسعندهمناكري:-أياحلاكم-قلت :قالثقة:"يفنقل 

.(2)"حيدثهباعنقومضعفاءفأماهوفهوثقة
  

 
(.12/30،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(1)
.217،ص1،طاكم للدارقطينسؤاالت احلالدارقطين،(2)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
كمالالئقبسليمانبنعبدالرمحنالحظالباحثمايلي:جيحاحلقبلتر

بلهيللحافظابنحجرقولهيفالدي:"قالهاحلجةأمحدبنحنبل"ليستالعبارة •
:حجةق قد.وال:احلجةأمحدبنحنبل"منقولاإلمامأَبداودحيثقال:"قلت 

البحثللتنبيهعلىذلالباحثوضع  "الدي"أخ ْذانكتابوْل فـ كالتمجةيفهذا
ألظْ األخرى الكتب عن خمبعزل حجرالفًهر ابن احلافظ حكم يف ا هوالذي

الدراسة احلالو.موضوع علىكيفماكان مؤشر األئمة م ن  وثّقه م ْن ألقوال فنقله
ل  لتوثيق.ميول 

 يكثرعنالضعفاء.علىأنسليمانةعلىتوثيقه،وأكثراألئمّ •
ألحاديثهأيأنهمتقن إذاحدثعنغريالضعفاءقة وث ،يفنفسهةقثكذلكوأنه •

 املستقيمة.
حديث التّأكثر  • واجملاهيل الضعفاء عدمعن المع على تمييزقدرته و. ألةمسْلكّن

لذلكقال؛ثعنضعيفأنالثقةقدحيدّمبعىنادّحتديثالثقةعنضعيفواردةج
روايةالثقة"قالابنرجباحلنبلي:يًقاله،هالتعدتوثالثقةعنغريالعلماءأبّنرواية

رو  الثقات من فإنكثريا توثيقه، على تدل ال رجل الضعفاء،كسفيانوْعن عن ا
العنالثقاتملأحدثكموكانشعبةيقول:لوملأحدثكمإالثوريوشعبةوغريمها.

ىمارويتعنمخسة،ضرقالحيىيالقطان:إنملأروإالعمنأنفريسري.إالعن
رعلىسليمانبنعبدمايعكّلكْنذلكمقصد.ومنلمان؛فك(1)"أوحنوذلك

متييزه عدم هو الضعفاء،الرمحن عن اإلكثار يف سببا جادةالذيكان عن فحاد
 .زئيةالثقاتيفهذهاجل

 
.376،ص1طشرح علل الرتمذي،ابنرجب،(1)
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وعليه شرحبيل بنت بن سليمان يف الراحج القول أبن يرى الباحث ن  الرواية عثقة يكثر فإن
ومارواهعنالضعفاءالضعفاءحجةموثوقةالخيطئفيها.أحاديثهعنغريوذلكألنّ،(1)الضعفاء

تطرحكغريهامناألحاديثاليترواهاالثقاتعنالضعفاء.
صحةمروايتهيفةؤثرهيمبقدرمايفضبطهوعدالتهةؤثرفغريمهموايةعنالرّوأّماالكثرةوالقلةيف

جممليف–يبقىلذلكف؛ثعنهمبلعلىمنحيدّعليهنتكون أنالعهدةلأيْ،لضعفىفقطعنا
.(2)علىاألصلوهوكونهثقًة.وهللاتعاىلأعلم-احلكم




  

 
ضمنالثقاتالذينتكلموجعله.462ص،1طف معرفة من له رواية ف الكتب الستة،  الكاشفوهوقولالذهيبيف(1)

.93،ص1"،طذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق فيهميف"
:منأنسليمانبنعبدالرمحنصدوقحسناحلديث؛فتجيحيف315،ص1"،طالتقريب  حتريرأّمامارجحهصاحيب"(2)

ق؛إذإنسليمانثقةإذ املحيدثعنصحيحافالفرنظرالباحثغريموفقوذلكألنهم نجيعلحديثهحسنافعليهأنجيعله
وايتهعنالضعفاءكماتبنيأيأنالعهدةليستفمثلهذاالروايليسلديهمشكلةيفالضبط،واليفالعدالةسوىر.ضعفاء

لكالمتبتهمألّناعليهوإناعمنروىعنهم.وقدقدمالباحثمايدلعلىأنروايةالثقاتعنالضعفاءممكنةالتقللمنر
ليسعنضبطهم،لذلكملتكنالقلةأوالكثرةيفهذهاحلالذاتأتثري.وهللاتعاىلأعلم.
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 عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري. .14
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)يابلقدر،وكانيدلس،وتغريآبخره"يب":"صدوقرمقاليف"التقر

 .(2)وقاليف"الدي":"فيهضعفوكانيدلس"
 

  

 
.482ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.407صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
حجر ابن احلافظ جعل "التقريب" مريف يف منصور بن الرابعةعباد  وهي الصدق يفتبة بينما ،

لزمالبحثي الذيالتغرياملطلقيف"التقريب"ذكر"الدي"يفمرتبةالضعفوهيالثامنة.معزايدة
ثقبلاالختالطأمبعده.يفمروايتهذاالراويهلحدّ
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
بن حيىي زكراي أبو "قال قضاءكمعني: ويل قد وكان السختياين، أليوب صديًقا وكان ، قدراي  ان

اويلفلمّ.األيوبكانعبادبنمنصورصديقً:دثينوهببنجريرقال:"حأيًضاقالو.(1)ة"البصر
أيوبالذي:ليحىيقلت .اوأنخيرجإىلمكةعبادبنمنصورالقضاءعرضعليهأيوبراحلةوغالمً

ا عليه جرير:قالحيىي.نعم:قال؟لراحلةعرض بن وهب خبيث:وقال قدري أيوبإىل يذهب
.(2)"يهيعرضعل
احلديث"و "ضعيف بشيء".(3)قال: "ليس ابلقوي":وقال.(4)وقال: ويكتب،ليس

ليحىيبنسعيد.(5)"حديثه تغري؟قال:الأدري،إالأانّعبادبنمنصور:وقالابناملديين:"قلت 
.(6)"حيىييرضاهأرالحيفظ،وملاهحننكانحنيرأين

و ك ان قدرايضعوقال:" ياعلىالبصره،يفعندان  ق اض  وقالحيىيبنسعيدالقطان:.(7)"و ك ان 
.(8)"خطأفيهأينيتكحديثهلرأأليسينبغى"عبادبنمنصورثقة

.(9)"علىقدريةفيهحدثناعبادبنمنصور:معاذبنمعاذقالوقالأمحدبنحنبل:"
قال":شجاعبنخملدوقال بنمعاذ معاذ بن:حدثنا عباد قالمعاذحدثنا ما:منصور

قالالباحث:وهيأقوالتشريإىلسببالتجريحوالتك..(1)"أحبالروايةعنهمنأجلالقدر

 
،1،ط رواية الدوري اتريخ ابن معي،انظر:414ص،1ط،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي ابنمعني،(1)
(4/128،217.)
.(4/251،)1،طاتريخ ابن معي رواية الدوري ابنمعني،(2)
.414ص،1ط،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معيعني،ابنم(3)
(،ابنأَبحامت،4/86،)1،طمعي رواية الدورياتريخ ابن ابنمعني،(،3/136)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(4)

.(6/86،)1،طاجلرح والتعديل
.(4/103،)1،طاتريخ ابن معي رواية الدوري ، ابنمعني(5)
.(3/134)،1طالضعفاء الكبّي، (،6/86،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(6)
.52ص،1طبن املديين،حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي سؤاالت  ابناملديين،(7)
.(6/86،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(8)
.(2/543،)2،طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللاأمحدبنحنبل،(9)
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،ظعنهذااحلديثفقال:هوحديثحمفو-أيالبخاري–احممدًسألت وقالالتمذي:"
.(2)"وعبادبنمنصورصدوق

يستغربأحاديثرحيانبنسعيددًورأيتحممّوقال:" عنأيوب،عنعبادبنمنصور،ا
.(3)"ويرضىبه

" أبوداود: وعندهوقال بذاك، هو وليس مرات مخس البصرة قضاء ويل منصور بن عباد
.(4)"يثفيهانكارة،وقالوا:تغريأحاد

.(5)"مامسعهوتغريأخريااحلفظفيكانسيءوقالاجلوزجاين:"
امنإبراهيمبنأَبحيىي،عنداودبنزءًيقال:إنعبادبنمنصورأخذجوقالأبوحامت:"

.(6)"حصني،عنعكرمة،عنابنعباس؛فماكانمناملناكريفهومنذاك
،عنبنحصنينإبراهيمبنأَبحيىي،عنداودليسبقوياحلديث،ويرويععبادوقال:"

.(7)"،فإناهوعنهمدلسةإبراهيمرمة،فأانأخشىأنيكونمامليسمعك
"وقال ويف: عكرمة عن ضعفأروايته ".(8)"يوب يكتبوقال: احلديث ضعيف كان

.(9)"حديثه
.(10)وقالالدارقطين:"ليسابلقوي"

.(2)وذكرهيفالقدرية(1)الدينوري:"يضعفيفحديثه"وقال

= 
.(3/353،)2،طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللاأمحدبنحنبل،(1)
.287،ص1،طلل الكبّي العالتمذي،(2)
.327املرجعالسابق،ص(3)
.(3/136)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(4)
.190،ص1،طأحوال الرجالالشجرة ف  اجلوزجاين،(5)
.(3/134،)1،طعلل احلديث نأَبحامت،اب(6)
.(6/616املرجعالسابق،)(7)
.(6/86املرجعالسابق،)(8)
.(6/86املرجعالسابق،)(9)
.252صاكم للدارقطين، سؤاالت احلالدراقطين،(10)
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.(4).ويفموضع:"لنياحلديث"(3)سفيان:"ضعيف"وقاليعقوببن
.(5)وقالأبوزرعة:"بصريلني"

.(6)"وكانقاضياابلبصرة،وهوضعيف،لهأحاديثمنكرةابنسعد:"الوق
.(7)احلديث"وقالأبوبكربنأَبشيبة:"ليسابلقوييف

.(8)وذكرهالعجلييف"الثقات"وقال:"الأبسبهيكتبحديثه"
.(10)"املدلسني"وذكريف.(9)"ضعيفوقدكانأيضاقدتغريلنسائي:"لاوقا

ح ابن "اجملووضعه يف روحني"بان القدر إىل داعيا قدراي "كان  قضاءوقال: على وكان
عن،البصرة بناحلصنيفدلسها بنأَبحيىيعنداود منإبراهيم روىعنعكرمةمسعه وكلما
.(11)"عكرمة

.(12)ليسبشيء"وقالابنشاهني:"
.(13)"وهويفمجلةمنيكتبحديثهوقالابنعدي:"



= 
.482،ص2،طاملعارف الدينوري،(1)
.625املرجعالسابق،ص(2)
.(2/121،126،)2طوالتاريخ،  املعرفة الفسوي،(3)
.(3/61املرجعالسابق،)(4)
.(6/86،)1،طاجلرح والتعديل   ابنأَبحامت،(5)
.(7/270،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(6)
.(2/220،)1،طاتريخ ابن معي رواية ابن حمرز ابنمعني،(7)
.247ص ،1ط،الثقات اتريخ العجلي،(8)
.74،ص1طالضعفاء واملرتوكون، النسائي،(9)
.125،ص1،طذكر املدلسي مشيخة النسائي الذي مسع منهم ومعه:  النسائي،(10)
.(2/166،)1،طي والضعفاء واملرتوكي من احملدث  اجملروحيكتاب   ابنحبان،(11)
.146،ص1طاتريخ أمساء الثقات،ابنشاهني،(12)
.(5/549،)1ط،الرجال  ل ف ضعفاءالكامابنعدي،(13)
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 لرتجيح املبحث الرابع: ا 
مايلي:منأقوالاألئمةتلخصللباحث

ملفهنتركهأوضعّم ف غريمؤثرةيفمروايتعبادبنمنصورظاهرةأبهناهتمةالقدر •
ملبتدعوأهنالةروايةاقولهابلقدر.وقدسبقوأنتطرقالباحثملسأاسوىيذكرسببً

 .مقبولةمىتظهرصدقالراوي
وابنوالدارقطين،وأبوزرعة،وابناملديين،وابنمعني،ضعفهأكثراألئمة:أبوداود، •

حبا وابن شيبة، أَب وابن ونسعد، والدينوري، والنسائي، سفيان، بن يعقوب
 الفسوي،واجلوزجاين.

مأخوذ منمناكريهحصرهااألئمة؛ • ا إنعبادبنمنصورأخذقولأَبحامت:"وهذ 
حصني،عنعكرمة،عنابنعباس؛فماامنإبراهيمبنأَبحيىي،عنداودبنجزءً
قولأَبحامتولكنّرواايتهعنعكرمةوأيوب.مبعىن"فهومنذاكنمناملناكريكا
يؤكدذلكهوأنالبخاريصححم و أخشى"يدلعلىالشكالعلىالقطع،" ا
 لكالتمذييف"العللالكبري".حاديثعنعكرمةوأيوبكمانقلذأ
 نعدي.معضعفهكأَبحامتوابنمعنيوابدرجةاالعتباررأىبعضهمأبنهيف •
و • البخاريوالعجليفجعاله الصدقأما و،يفمرتبة ففيحيىيبنسعيدالقطانأما

 .مرتبةالثقات
 .سوىاجلوزجاينيذكرهأئمةالنقدملفصحتهفغريمقطوعباملنقولريأماالتغ •


.ر ّدخ طؤ هوت قبلماصحمنمروايتهيـ ؛صدوق يتجحللباحثأبنعبادبنمنصورفوعليه

وهللاتعاىلأعلم.
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 ّي  ع  عبد هللا بن ثعلبة بن ص   .15
   

 "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه 
وقاليفموضعآخرمن"التقريب":"خمتلفيف.(1)"لهرؤية،ومليثبتلهمساع"قاليف"التقريب":

.(2)ه"صحبت
 .(3)"رأىالنيبصلىهللاعليهوسلموهوصغريوقاليف"الدي":"



  

 
.495ص،2ط،لتهذيبتقريب ا ابنحجر،(1)
.188صاملرجعالسابق،(2)
.215صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(3)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
 االختالفهوقولاحلافظابنحجر قولهوجه بينما جيعلهيفالصحابة مما رؤية" "خمتلفيف"له

عليهوسلم.عنرتبةالصحابةفيمالوثبتأنهمليرالنيبصلىهللاقدينزلصحبته"ف
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
حدثينعبدهللابنثعلبة:لأخربانشعيبعنالزهريقا:حدثناأبواليمانقالقالاإلمامأمحد:"

وأخرجهأبو.(1)"لىوجههزمنالفتحوكانالنيبصلىهللاعليهوسلمقدمسحعبنصعريالعذري
.(4)"التاريخالكبريويف"(3)"اجلامعالصحيح"والبخارييف.(2)يفاترخيهالدمشقيزرعة

.(5)"النيبصلىهللاعليهوسلمثعلبةبنعبدهللابنأَبصعريقدرأىوقالحيىيبنمعني:"
حامت أبو "وقال وهو: وسلم عليه هللا صلى النيب رأى قد صعري بن ثعلبة بن هللا عبد

.(7)قالأبونصرالبخاريذاوك.(6)"صغري
روىالزهريعنعبدهللابنثعلبةبنصعريمسحالنيبصلىهللاعليه:"عليبناملديينوقال

.(8)"الفتحوسلموجههيوم
وهوحليفلبينزهرةيقالالعذريبنصعريوعبدهللابنثعلبةوقاليعقوببنسفيان:"

.(9)"الفتحومسحوجههعليهوسلمأايمأنهرأىالنيبصلىهللا
ثعلبةبنعبدهللابنأىبصعريوثعلبةبنأىبمالكالقرظيقدرأايوقالحيىيبنمعني:"

.(11)وقال:"ثقة".(10)"عليهوسلمعاالنيبصلىهللامجيً

 
(.3/442)،2طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،بل،أمحدبنحن(1)
.564.ط،صداتريخ أيب زرعة الدمشقي،  أبوزرعةالدمشقي،(2)
،)اجلامع الصحيح، ف أخرجهالبخاري(3) (.4300(،رقم)5/150كتاباملغازي،ابب 
(.5/35)د.ط،،التاريخ الكبّي البخاري،(4)
.22،ص1ط،املراسيل،ابنأَبحامت(5)
.103املرجعالسابق،ص(6)
(.1/395،)1،طالسداد اهلداية واإلرشاد ف معرفة أهل الثققة و الكالابذي،(7)
.(5/19)اجلرح والتعديل،(103ص)،1ط،املراسيلابنأَبحامت،(8)
(.1/253)،2طاملعرفة والرجال، ،الفسوي،(9)
(.3/144)،1ط،ريخ ابن معي رواية الدوري ات  ابنمعني،(10)
(.5/20)،1ط،اجلرح والتعديلابنأَبحامت،11)
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مسعتأَبيقولعبدهللابنثعلبةبنصعريقدرأىالنيب""املراسيل":وقالابنأَبحامتيف
.(1)"يهوسلموهوصغريصلىهللاعل

.(2)وقالاإلماممسلم:"لهصحبة"
.(3)"ولديفزمنالنيبصلىهللاعليهوسلمومليسمعمنهوقالاحلاكم:"

.(4)وقالابنعساكر:"أدركالنيبصلىهللاعليهوسلم"
يبوقدرأىالن"قال:والبغوييفمعجمالصحابة،(5)يفةاخلياطيفطبقةالصحابةهخلوذكر

،(7)"معجمالصحابة"ابنالقانعيفذكرهكذلكو،(6)".لهصحبةصلىهللاعليهوسلموحفظعنه
 يف حبان "وابن (8)"الصحابةمشاهري يف نعيم وأَب الصحابة"، يف،(9)"معرفة الرب عبد وابن

وابناألثرييف(10)"يعاباالست" والذهيبيف(11)"أسدالغابة"، النبالء"، (12)"سريأعالم ملزييفوا،
.(13)"هتذيبالكمال"

بنثعلبةوالخالفيفأنالزهريمليلقثعلبةبنأَبصعري،وليسلعبدهللاوقالابنحزم:"
.(14)"صحبة

 
.103،ص1،طاملراسيل   حامت،ابنأَب(1)
(.2/718)،1ط،الكىن واألمساءمسلم،(2)
.156ص،1ط،تلقيح فهوم أهل األثرابناجلوزي،(3)
(.27/178)،1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(4)
.29،416ص،1ط،طبقات خليفة اخلياط خليفة،(5)
(.4/36،)1ط،معجم الصحابةالبغوي،(6)
(.1/122،)1طالصحابة،معجم  ابنقانع،(7)
.22،ص1طمشاهّي علماء األمصار،ابنحبان،(8)
(.3/1602،)1طمعرفة الصحابة، أبونعيم،(9)
(.3/876)،1ط،ستيعاب ف معرفة األصحاباالابنعبدالرب،(10)
(.3/86،د.ط،)ف معرفة الصحابةأسد الغابة ابناألثري،(11)
(.3/503،)3طسّي أعالم النبالء،الذهيب،(12)
(.14/353،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(13)
(.4/242د.ط،)احمللى ابآلاثر، ابنحزم،(14)
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" الدينمغلطاي: يفوقالعالء وذكره وعبدهللابنويف"اتريخالبخاري" الصحابة: مجلة
.(1)"أنيكونعنأبيهوهوأشبهإاّلثعلبةعنالنيبصلىهللاعليهوسلممرسل،وهوأشبه.


  

 
(.7/271،)1طإكمال هتذيب الكمال،اي،مغلط(1)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
:قيدالباحثمايليجاءبعدهممماعرضناهمنأقوالاألئمةواحملققنيمن

ولديفحياةالنيبصلىهللاعليهتفقعلىأنعبدهللابنثعلبةبنصعريمأكثرهمنّأ •
بنمعني،وأبوحامتوغريهم.وحيىيمسلم،و،البخارياإلمامأمحد،وك؛وسلموأنهرآه

 سه.بلروىحديثاموقوفًاصحيًحاأن النيبصلىهللاعليهوسلممسحعلىرأ
ومنرجحبعد،وهمقليلماعفمنرجحأنهولدقبلالجرةأثبتلهالصحبةوالسّ •

ألنعند-وهماألكثر-دونالسماعةلكنبأوإطالقالصح،هالرؤيةالجرةأثبتل
الأص قولأّنالنيبصلىهللاعليهوسلمتويفوعبدهللابنثعلبةابنأربعحابهذا

التابعنيأحاديثهعنالنيبصلىهللاعليهوسلممنقبيلمراسيلواعدّلذلكسنوات
 .ماعلصغرسنهعنالسّ

واية.فإنكانولعلهيقصدالصحبةاملؤثرةعلىالرّابنحزمالصحبةإالفعنهملين •
كذلك األمر عفإن إثباتالسماع إىل وسلم.ن يرجع عليه هللا صلى وعلىالنيب

 .مناألئمةعرفهقدفغريهبتهبصحفرضعدممعرفةابنحزم
منقالأبنعبدل يرجحقو-وضمنحدودأغراضهذاالبحث–الباحث وعلىذلكفإنّ
أمامبحثأواللقياعلىالرؤيةالشرعيةدارالصحبةألنم الرؤيةشرف له هللابنثعلبةبنصعري

التابعنيفهذامبحثآخرمراسيليفمروايتالصحابةأمأهناداخلةالسماعوتصنيفمروايتههل
وهللاتعاىلأعلم..ليسمنأغراضهذهالرسالة
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 كاتب األوزاعي  يب العشرينبن حبيب بن أ .عبد احلميد 16
   

 تابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف ك 
.(1)قاليف"التقريب":"صدوقرمباأخطأ"
 .(2)"وقاليف"الدي":"وثقهاألكثر

 
  

 
.564ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.457صد.ط،،الساريهدي  ابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
"وثقهاألكثر"يف"الدي"بينماقوله،رتبةاخلامسةقولهيفالتقريب"صدوقرمباأخطأ"حيعلهيفامل

الثة.ابعةأوالثّالرّأنتكوناإمّف،كأعلىمنذلمشعرأبنمرتبته
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  لاملبحث الثالث: ذكر أقوا 
.(1)قالحيىيبنمعني:"ليسبهأبس"

.(2)قالالبخاري:"رمباخيالفيفحديثه"و
.(3)"الأبسبه"لعجلي:وقالا

.(4)وقالالنسائي:"ليسابلقوي"
.(5)"وقالأمحدبنحنبل:"ثقة

.(6)"دمشقيثقةحديثهمستقيموقالأبوزرعةالرازي:"
.(7)"كانكاتبديوانمليكنصاحبحديثأبوحامت:"وقال

ابن:فقالمزيد؟حباليكأوالوليدبنأىبالعشرينأابن:اقلت ألتدحيمًسوقالأيًضا:"
ومأبرأسهأصاحبحديث؟فىبالعشرينكانأابن:،قلت حبإيلأوزاعيىبالعشرينكاتباألأ

.(8)"ال:أي
.(9)وقالالدارقطين:"ثقة"

.(10)وقالأبوبكراإلمساعيلي:"ليسابلقوي"

 
.306ص،1،طسؤاالت ابن اجلنيدابنمعني،(1)
(.3/41)،1طالضعفاء الكبّي،  (،العقيلي،6/45د.ط،)التاريخ الكبّي،البخاري،(2)
.286ص ،1طاتريخ الثقات، ،العجلي(3)
.72ص،1ط،الضعفاء واملرتوكون النسائي،(4)
/6،)1ط،اجلرح والتعديل (،ابنأَبحامت،2/363،)2ط، رواية عبد هللا لرجالالعلل ومعرفة ا أمحدبنحنبل،(5)

11.)
(.6/11،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(6)
(.2/621،)1،طعلل احلديث(،6/11املرجعالسابق،)(7)
(.6/11)،1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(8)
(.34/59،)1،طشق اتريخ دمابنعساكر،(9)
(.34/59،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(10)
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الواحد،ثقةأصححديثًعمربنعبد":(1)وقالعثمانبنسعيدالدارمي،عندحيم منا
.(2)"ابنأَبالعشرينبكثري،وابنأَبالعشرينضعيف

.(3)ت"وقال:"رمباأخطأ"وذكرهابنحبانيف"الثقا
.(4)وقالابنعدي:"هوممنيكتبحديثه"

وكذاالذهيب،(5)ووضعهابناجلوزييف"الضعفاءواملتوكون"مستدالبقولأَبحامتوالنسائي
.(7)املوضوعات"اينيف"،والصاغ(6)يف"ديوانالضعفاء"

 
  

 
روىعنأصحاب،أحداحلفاظ،ثقةثبت،يلقبدحيم بنعمروبنميمونالدمشقيعبدالرمحنبنإبراهيم(أبوسعيد1)

ذهباألوزاعيقاضي.كانعلىمعديلشيوخالشاموجرحهمويعتمدعليهيفت،وروىعنابنعيينة،األوزاعيوأصحابمالك
تويفابلرملةيفشهررمضانسنةمخسوأربعني.مناملتقننيالذيحيفظونعلماءأهلبلدهبشيوخهموأنساهبماألردنوفلسطني.

/1،)1طإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،(،اخلليلي،ا2/118،)1طاتريخ املصريي واتريخ الغرابء،.ابنيونس،ومائتني
ابن450 ،) )1،طالثقات حبان، ،8 اخلطيبالبغدادي،381/ ابنعساكر،11/549،)1،طاتريخ بغداد (، اتريخ  (،

(،11/515،)3،طسّي أعالم النبالء ،(،الذهيب16/495،)1،طهتذيب الكمال (،املزي،34/163،)1،طدمشق
(.3/292،)15،طاألعالمالزركلي،

(.16/422،)1طالرجال، ف أمساء هتذيب الكمالاملزي،(2)
(.8/400،)1،طالثقاتابنحبان،(3)
(.7/11،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(4)
(.2/85)،1ط،الضعفاء واملرتوكونابناجلوزي،(5)
.236،ص2،طوثقات فيهم لي ديوان الضعفاء واملرتوكي وخلق من اجملهوليالذهيب،(6)
احلسنبنحممدإماماللغةرضيالدينأبوالفضائلالشيخاإلمامالعالمةاحملدث.82،ص3،طاملوضوعاتين،الصاغا(7)

العدويحلسنبنحيدربنعليالقرشيبنا سبعوسبعنيومخسمائةصفربلهوريفولد. املنتهىيفمعرفة.سنة كانإليه
تابيفكله،،ويفاللغة"الشوارد"و،يفاللغة"العبابالزاخر"وكتاب،غةيفالل"جممعالبحرين"منمصنفاته:.اللسانالعرَب

وغريذلك.تويفسنةالفرائضيفابيفالضعفاء،ومؤلف،وكت"قاألنواريفاجلمعبنيالصحيحنيمشار"علماحلديث،وكتاب
650 الذهيب، )3طسّي أعالم النبالء، ه. ،23 /282 الزركلي، طاألعالم (، ،15( ،2/214 ،معجم الؤلفي(،كحالة،

(.3/279د.ط،)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
وجوداختالفيفاحلكمعلىابنأَبالعشرين:الحظالباحثةمنواقعأقوالاألئمةاملنقول

 .،والدارقطينفمنهممنوثقهكاإلمامأمحد،وأَبزرعة •
لو،واإلمساعيليومنهممنأنزلهمنزلةالصدقكالعجلي،وابنمعني • مقولة أنّفيما

 .التوثيقمبعىنتليس"الأبسبه"
ضعفه • من القاضيكومنهم والنسائيدحيم ، وا، عدي، ضعفهوالدارميبن الذي

 .ابملقارنةمعراو آخر
هبلأنزل؛فليسفيهتصريحابلضعف"ليسصاحبحديث"نهأبحامتأَبقولوأما •

 حبسبسياقسؤالابنهله.رتبةالثقاتمن
كالمهوذلكبتصديرخطئهيفالروايةكالبخاريوابنحبانقلةومنهممنأشارإىل •

 ."رمبا"بـ
 

قليلةمعهاءأخطأّنو،ثقةيفنفسهاليتعمداخلطأعشرينالأنابنأَبأعلمتْقوالألافهذه
اإلمامكرذتبصصّملاخ األثباتمنقبيلأخطاءالثقاتأخطاءهلوكانتأنضرورةالتنبيهعلى

وكذا،قلتهاشهرةاألخطاءوبنيهناكفرقولكنْ،أيًضاالثقةقدخيطئووجهذلكأن؛الالبخاري
ابملقارنةمعمنابملخالفةلعشريناشتهروالظاهرأنابنأَبا.التفردواملخالفةحالأخطاءعندوجود

منفهعضفمن.االحتجاجبهصدقهومعبقاءدرجتهدونالثقةلذلكنزلتْو،هوأعلىمنهدرجة
.الثقاتيفالصحةأحاديثتشبهاليتومنقواهنظرإىلأحاديثهاملستقيمة،نظرإىلخمالفاتهاألئمة

وذلكللحذرمنالفخيرمبا  دوق صابنأَبالعشرينأبنّحالباحثرجوعلىذلكفإنّ
أعلم.تعاىلوهللا.أحاديث همناألئمةهماسربوفقملنهوأعلىمنهيفالصدقتفردهوخمالفاته

 للصوفإنالباحثيراهصاحبا"حتريرتقريب"ماذهبإليهوأّما إذرجحاأبنابنابجمانًبا
ملأيخذابعنياالعتبارهمافلىأدلتهما.بيانهيصلحألنيكونرداعماسبقف،(1)"ين"ثقةرشَبالعأ

 
.445،ص1،طحترير التقريب تقريب التهذيب ومعه (ابنحجر،1)
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منيقول سببخمالفاتهمثلالبخاريوأَبأنزلهإىلرتبةدونالثقاتبنْم قولوال،أبنهخيالفقول 
  حامتودحيموابنحبانوغريهم.وهللاتعاىلأعلم.
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 .عبد احلميد بن جعفر بن عبد هللا بن احلكم بن رافع األنصاري 17
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)"ابلقدرورمباوهممي صدوقر "التقريب":"قاليف

 .(2)"وثقوهوقاليف"الدي":"
 

  

 
.564ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.457صد.ط،،هدي الساريحجر،ابن(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
حكمهيف.بينمااثلثمراتبالتعديلوهيتوثيقهفيهإشارةإىل"وثقوهـ"ي"ب"الدكالمهيفتصدير

املرتبةاخلامسةوذلكلوجودالبدعةوالوهممعالصدق.فيضعه"التقريب"
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 املعتربين ف الراوي النقد أئمة  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)لالقدر"قالحيىيبنمعني:"ليسبهأبس،كانقدراييرىرأيأه

.(3)رمىابلقدر""وكاني ،(2)وقال:"ثقة"
كانسفيانبنسعيدحيملعلىعبداحلميدبن:"وأسندالعقيليإىلحيىيبنمعنيأنهقال

.(5):"ثقة"أيًضاقالو.(4)"جعفر
"ويفموضعآخ قال: لعبداحلميد.كانسفيانيضعفعبداحلميدبنجعفرر ما؟وما

.فعبداحلميدبنجعفرنحيىيبنسعيدالقطانيضعّوقال:"كا.(6)"بهأبسيسل!أقربحديثه
وقدكانحيىيبنسعيد:قالحيىي،روىعنهويضعفه:قدروىعنهحيىيبنسعيدقال:ليحىيقلت 

ومرةقال:.(8)"كانحيىيبنسعيديوثقه"وقالمرة:.(7)"انوايساوونعندهشيئًيرويعنقوموماكا
.(9)صاحل""

.(10)"وكانسفيانالثورييضعفه،وكانعندانثقة،كانيقولابلقدروقالابناملديين:"
مسعتحيىيبنسعيدالقطانيقولكانسفيانبنسعيدحيملعلىعبداحلميدبنوقال:"

.(11)"!ماشأنه!ماشأنه:ماشأنه،مثقالحيىي:فقلت،وكلمينفيه:قال،جعفر

 
.308ص،1طسؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي، ابنمعني،(1)
.96،د.ط،صاتريخ ابن معي رواية الدرامي(،ابنمعني،1/97،)1طاتريخ ابن معي رواية ابن حمرز، ابنمعني،(2)
(.3/165)،1،طالدوري اتريخ ابن معي رواية  ابنمعني،(3)
(.3/43)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(4)
(.3/43)املرجعالسابق،(5)
(.1/427،)2طرفة والتاريخ، املع الفسوي،(6)
(.4/197،)1ط،اتريخ ابن معي رواية الدوري ابنمعني،(7)
(.2/338)،1،طاتريخ ابن أيب خيثمةابنأَبخيثمة،(8)
(.2/338)رجعالسابق،امل(9)
.100،ص1طبن املديين،حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي سؤاالت  ابناملديين،(10)
(.6/10،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(11)
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بناحلسنكانخرجمعحممدبنعبدهللا:َبذلكفقالانألأفذكرت حامت:"وقالابنأَب
.(2)"(1)العلوى

وقال.(3)"كانسفيانيضعفه:قالحيىيبنسعيد:مثقال؛ليسبهأبسوقالاإلمامأمحد:"
وجزميفموضعآخر:".(4)"عبداحلميدعندانثقةثقةيعينأظنهمنأجلالقدر"خر:عآيفموض

قالالباحث:هذاهوتفسري.(5)"كانسفيانيضعفعبداحلميدبنجعفر،يعينمنأجلالقدر
بيانأنهغريمؤثر.الاجلرح،وسبق

.(6)وقالاإلمامأمحديفموضعآخر:"ليسبهأبسقداحتملهالناس"
يكونحأئمةالنقدقدقالالباحث:وهذهمناألدلةالتطبيقيةأن"ليسبهأبس"يفاصطال

بلصرحاإلمامأمحدالذيجاءْتفيههذهاملصطلحات،سياقاللذلكينبغيالنظريففمبعىنثقة،
.(7)يف"اجلرحوالتعديل""ليسبهأبسثقة"

،ميدبنجعفرمدينأنصاريثقةبداحلعنع(8)حدثناأبوعاصموقاليعقوببنسفيان:"
.(1)"وإنتكلمفيهسفيانفهوثقةحسناحلديث

 
فيهكانغزيرالعلامللقبابلنفسالزكية.حممدبنعبدهللابناحلسنبناحلسنبنعليبنأَبطالبأبوعبدهللا(1) م،

سم املتمم القالكربى الطبقات هبعدمااثرعلىأَبجعفراملنصور.ابنسعد،145.ماتمقتوالسنةشجاعةوحزموسخاء
(.6/220،)15،طاألعالم ،الزركلي،273،ص2،طلتابعي أهل املدينة ومن بعدهم

(2 ) حامت، طوالتعديلاجلرح ابنأَب ،1( ،6 /10 داود، أبو ،1،طبيد اآلجري أاب دود السجستاينعأيب سؤاالت(،
.94ص

سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، (،أمحدبنحنبل،2/389،)2ط،رواية عبد هللا العلل ومعرفة الرجالأمحدبنحنبل،(3)
220،ص1ط
(.3/43)،1طالضعفاء الكبّي، (،العقيلي،3/153،)2،طرواية عبد هللا  العلل ومعرفة الرجالأمحدبنحنبل،(4)
(.3/43)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(5)
220،ص1ط،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحدأمحدبنحنبل،(6)
(.6/10،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(7)
(8 الضحاكبنخملدالشيباينأبوعاصمالنبيل،( كانثقة ثبتا ،بنعبدالعزيزوسعيد،مسعبدمشقاألوزاعيفقيها،حافظا

وابن،ومالكبنأنس،وابنجريج،وحممدبنعجالن،وابحلجازجعفربنحممد،حيوةبنشريحومبصر،وحبمصثوربنيزيد
سنةماتابلبصرةلفالسوالبخاري.وغريهم.وممنروىعنهأمحدبنحنبل،وأبوبكربنأَبشيبة،وزهريبنحرب،واأَبذئب
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.(2)وقالالنسائي:"ليسابلقوي"
.(3)وقالأبوحامت:"حملهالصدق"

 يف شاهني ابن ،(4)"الثقات"وذكره حبان وابن يف(5)كذلك يهم :"كان وقال ،
.(7)وذكرهالعقيلييف"الضفعاء"،(6)األحايني"


  

= 
اجلرح والتعديل،،ابنأَبحامت،520،ص2،طاملعارف(،الدينوي،7/295،)1اتالكربى،طه.ابنسعد،الطبق212

/24،)1،طاتريخ دمشق (،ابنعساكر،1/239،)1،طمعرفة علماء احلديث  اإلرشاد ف (،اخلليلي،4/463،)1ط
(.5/332،)1،طاهّي واألعالماتريخ اإلسالم ووفيات املش(،الذهيب،13/281،)1،طمالهتذيب الك(،املزي،368

(.2/458،)2طاملعرفة والتاريخ، الفسوي،(1)
.72،ص1طون، الضعفاء واملرتوكالنسائي،(2)
(.6/10،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(3)
.159،ص1طالثقات،ريخ أمساء  ات  ابنشاهني،(4)
(.7/122،)1،طالثقاتابنحبان،(5)
.210،ص1،طمشاهّي علماء األمصارحبان،ابن(6)
(.3/43)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(7)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
ملاثقةفرحثرجحأبنعبداحلميدبنجعألقوالأئمةالنقدفإنالبابناءعلىماسبقمننقل 

يلي:
فقدوثقهأمحد،وابنمعني،توثيقعبداحلميدبنجعفر؛علىالنقدأقوالأئمةتطبقكادْتأن •

ويعق القطانيفرواية، وحيىيبنسعيد وابنحبان،ابناملديين، وابنشاهني، وببنسفيان،
 والعجلي.

منوقدسبقأْنبنّيالباحث.نيقولبذلكمّنقالعأو،منضعفهاتكأعلىأنهيرىالقدرو •
 أبوحامت:حملهالصدق.هفيقدقالفأنالبدعةمعالصدقالتؤثر؛أقوالاألئمة

فيهو • "ليس فيه قال "ثقة"من جاءتمبعىن "صاحل" و أنأبس" تكملفاألصل األئمة أقوال
 .،وقدجاءمنالنقولمايدلعلىذلكبعضهابعًضا

 سؤال.واابعلىججمليئهألنالسياقيدلعليه"حملهالصدق"الينايفكونهثقةًنقالفيهمو •
،فاليوجدمامينعأنخيطئينايفكونهثقةًالفهوكذلك"كانيهمأحياان"وأماقولابنحبان •

 ة.الثق
النقد • عيفعبدوبيانسببتض،وقولالنسائي"ليسابلقوي"اليصمدأمامتوثيقكبارأئمة

 فهبسببنفسالسببوهوالقدر.ضعّالنسائيفلعلاحلميدبنجعفر،


ملكبنجعفريفكتاب"ذكرأمساءمنتاإلمامالذهيبعبداحلميد وضع علىذلكفكان
تعاىلأعلم.وهللاالصواب.عنْي (1)فيهوموثق"

  

 
.116،ص1،طمن تكلم فيه وهو موثق  ذكر أمساء الذهيب،(1)
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 ة املدين بن كنان  عبد الرمحن بن إسحاق بن عبد هللا بن احلارث.18
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)"التقريب":"صدوقرميابلقدر"قاليف

 .(2)"ضعيفوقاليف"الدي":"
 

  

 
.570،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
377صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 ثاين: بيان موضع اخلالفلاملبحث ا
الثامنةهيف"الدي"أبن ظابنحجرقولاحلاف قولهيف،"ضعيف"جيعلهيفاملرتبة "تقريبلا"بينما

ا يف اختالفكبري بوجود واضح وهذا الرابعة. املرتبة يف جيعله الرواي"صدوق" على بنيحلكم
عدماالحتجاج.واالحتجاجبه
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(3)هيرضاه"ليّوقال:"وكانإمساعيلبنع .(2)"احلديثوقال:"صاحل.(1)قالحيىيبنمعني:"ثقة"

.(5)وقال:"ثقةليسبهأبس".(4)وقال:"ثقةصاحلاحلديث"
عبدالرمحنبنإسحاقالذييروي:ليحىيبنمعنيقلت ":عثمانبنسعيدالدارميوقال

.(6)"صويلح:فقال؟عنالزهري
انك:"وقالأيًضا،(7)"وكانحيىيبنسعيديضعفه،هوعندانصاحلوسطوقالابناملديين:"

وكانيقالله،وكانحيىيمحلعنه،وملحيملعنهأهلاملدينة،عبدالرمحنبنإسحاقيرىالقدر
.(8)"عبادبنإسحاق

ه:ل-أيعبدهللا–ليسبهأبسفقلت وقالأيًضا:"،(9)وقالاإلمامأمحد:"صاحلاحلديث"
كتبن اأمام اويفموضعآخر:"،(10)"سألتعنهابملدينةفلمحيمدوهفسكت:إنحيىيبنسعيديقول

.(11)"-قالاملروذي:كأنهأرادتفردهبا–فقدحدثعنالزهريأبحاديثمنح د يثه
أَبداود"ؤاالتويف"س،(1):"روىعنأَبالزاندأحاديثمنكرة"أيًضاوقالاإلمامأمحد

.(3)وقال:"وكانحيىياليستمرئه"،(2)قال:"ليسبذاك"

 
،1،طاتريخ ابن معي رواية الدوري ،ابنمعني،320،ص1ط،حيىي بن معي سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي ،معنيابن(1)
(.34/194)،1،طاتريخ دمشقابن عساكر،  (،3/171)
.(4/331)  ،1طاتريخ ابن معي رواية الدوري،،ابنمعني،44،ص1،طاتريخ ابن معي رواية الدارمي ابنمعني،(2)
.(1/221،)1طيب خيثمة،اتريخ ابن أابنأَبخيثمة،(3)
(.34/194،)1،طاتريخ دمشق(،ابنعساكر،5/212،)1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(4)
(.34/194،)1،طاتريخ دمشق(،ابنعساكر،5/490،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(5)
(.34/194،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(6)
.112،ص1طبن املديين،حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي سؤاالت  ،ديينابنامل(7)
.(34/197،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(8)
.(5/212)  ،1طاجلرح والتعديل، (،ابنأَبحامت،2/352،)الرجال رواية عبد هللا العلل معرفة  أمحدبنحنبل،(9)
.(34/195،)1،طاتريخ دمشق (،ابنعساكر2/501)رواية عبد هللا، العلل معرفة الرجالأمحدبنحنبل،(10)
.50،صاية املروذيالعلل معرفة الرجال رو أمحدبنحنبل،(11)
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ينكر،واليتابععليهواألكثرمنهصحاح،وهوصاحلويفحديثهبعضماعدي:"وقالابن
.(4)"احلديثكماقالابنحنبل
ي وقالأبوحامت:" سحاقإبمنحممدبنوهوقري.تبحديثهوالحيتجبهكقدمالبصرة

حاقوهوأصلحمنعبدالرمحنبنإس،وليسبثبتوالقوي،هوحسناحلديثو.ملغازىاصاحب
.(5)"أَبشيبة

أيًضا:وقال.الذيوهمفيهمثساقاحلديث(7)وقال:"رمباوهم".(6)وقالالبخاري:"ثقة"
بدونه" ليس من خالف إذا حفظه على يعتمد ممن ليس إسحاق بن الرمحن عب؛عبد دوإنكان

لرمحنفلمحيمدسألتأهلاملدينةعنعبدا:إمساعيلبنإبراهيمقالو.نحيتمليفبعضالرمحنمم
.(8)"يعرفابملدينةلهتلميذإالموسىالزمعيروىعنهأشياءيفعدةمنهااضطرابهمعأنهال

.(9)"ماجاءمناملدينةأحفظمنهوقاليزيدبنزريع:"
.(10)"شيبة:"صاحلوقاليعقوببن

" فوقالسفيانالثوري: أهلاملدينة فنفاه جاءانهاهناعبدالرمحنبنإسحاقكانقدراي،
.(11)"مسعاحلديثمقتلالوليدفلمجنالسه،وقالوا:إنهقد

.(1)وقاليعقوببنسفيان:"ليسبهأبس"

= 
(.5/212،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(1)
.215،ص1،طسؤاالت أيب داود لإلمام أمحدأمحدبنحنبل،(2)
.(34/196،)1،طاتريخ دمشق (،ابنعساكر،2/321)،1ط، الضعفاء الكبّي العقيلي،(3)
.(34/197،)1،طقاتريخ دمش(،ابنعساكر،5/495،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(4)
(.5/212،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(5)
.178،ص1،طالعلل الكبّي التمذي،(6)
(.5/258،د.ط،)كبّي التاريخ الالبخاري،(7)
.(34/198،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(8)
.(16/521،)1ط، ف أمساء الرجالهتذيب الكمالاملزي،(9)
.(16/523املرجعالسابق،)(10)
.(2/321)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(11)
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مدينحلديث،صاحلا"وقال:.(2)"انتقلإىلالبصرةالأبسبهأصلهمديينوقالابنخزمية:"
.(3)"سكنواسط،مثانتقلإىلالبصرة

الشرقيو بن حامد بع":(4)قالأبو الرمحنبنإسحاقهذا روىعنه-د الذي يعينعباد
.(5)"هوثقةمأمون-إبراهيمبنطهمان

" اآلجري: عبيد أبو وعبدوقال معتزيل، قدري إسحاق بن حممد يقول: داود أاب مسعت
.(6)"ي،إالأنهثقةمحنبنإسحاق،قدرالر

وهوالذيروىعنه،حلديثوعبدالرمحنبنإسحاقاملديينأثبتمنهيفاوقاابنسعد:"
.(7)"إمساعيلابنعليةوالبصريون

.(8)"يهرأيليسبهأبس،ومليكنليحىيالقطانفوقالالنسائي:"
 .(9)وقالالدارقطين:"يرمىابلقدر،ضعيفاحلديث"

(10)اء".يفكتاب"الضعفوذكرهالعقيلي
.(1)ذكرهابنشاهنييفالثقاتو

= 
.(34/196،)1،طخ دمشق اتري (،ابنعساكر،3/377،)2طاملعرفة والتاريخ، الفسوي،(1)
.(34/196،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(2)
.(2/1033)،1،طصحيح ابن خزمية ابنخزمية،(3)
،وتلميذرقيصاحب"الصحيح"حافظخراسانأبوحامدأمحدبنحممدبناحلسنالنيسابوريابنالشاإلمامالعالمةالثقة(4)

يم،وحممدبنعقيل،حممدبنحيىي،وأاباألزهر،وأمحدبنيوسفالسلمي،وقطنبنإبراهمسععبدالرمحنبنبشر،و.مسلم
،اإلرشاد ف معرفة علماء احلديث ه.اخلليلي،325.تويفسنةأخذعنهأبوعلياحلافظ،وأقرانهذوتصانيف.وأمحدبنحفص

(،الزركلي،7/247،)1،طالواف ابلوفيات(،الصفدي،15/37،)3،طسّي أعالم النبالء (.الذهيب،3/837،)1ط
(.2/92،د.ط،)معجم املؤلفي (،كحالة،1/206،)1،طاألعالم

.(34/196،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(5)
.(16/524،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(6)
.(6/361،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(7)
.(16/524،)1طف أمساء الرجال، ذيب الكمالهت املزي،(8)
(.2/162،)60عاجلامعةاإلسالمية،،جملةالضعفاء واملرتوكون الدارقطين،(9)
.(2/321)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(10)
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.(2)ابلقوي"وقال:"يكتبحديثهوليسوذكرهالعجلييف"الثقات"
.(3)ووثقهابنحبانوقال:"متقنجد ا"


  

= 
144،ص1،طاتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(1)
.(34/198،)1،طاتريخ دمشق،ابنعساكر،287،ص1،طاتريخ الثقات العجلي،(2)
(.7/86،)1،طالثقاتابنحبان،(3)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
يتوصليإنظاهرأقوالاألئمةتدلعلىوجوداختالفكبرييفعبدالرمحنبنإسحاقاملدينولك

إىلترجيححكمعامنلخصمايلي:الناظر
•  النقدجعلوهيفدائرة أئمة والأبسبهوحسناحلديث،صاحل وقائل ،التعديلبنيموثقأكثر

:قالمرةفابنمعنيمثالً.اربعضًضهايفسّبعيفاستعماالتاألئمةاحلديث.فهذهاملصطلحات
يدلّصويلحم و،سبهالأب:وأخرى،صاحلاحلديث:وأخرى،ثقة علىأنهيقصددرجةمنا

 رنةمعالثقاتاألثبات.الثقةابملقاأقلبقليلمنهالكنّ،درجاتالتوثيق
•  وهم،ومرة مقارباحلديث.وممنوثقهكذلكالبخاريمعشيءمنالتحفظحيثقال:رمبا

إىلكذلكأشارلقدض.والبعبعضهمبنيميزانللمقارنةبنيالرواةئمة لألوهذاكذلكابملقارنة؛ف
التحفظاإلمام حامتو،وابنعدي،أمحدهذا حت،أبو أبنّس فظمفوهو أحاديثمنكرةر ؛له

تملكأنّف  .تفردهالحي 
•  ضعفه بينما تضعيف لكّنه سعيد بن حيىي و الدارقطين مجلًة مردود املفّلقوة األئمة سرةأقوال

 ألحوالهذاالرواي.
وهذاكذلكرميهللقدرونفيأهلاملدينةلههبسبباالحتجاجبهوضعفأنبعضاألئمةترك •

 .منأّنالبدعةمعوجودالصدقالتؤثرقبيانهملاسبحمجوج
 

عبدالرمحنبنومناقشتهاأّن،بينهاواجلمع،هذهاألقوالعرضخاللإليهمننّمأطوالذيي 
البدأنتكونرتبتهالتفردفإنّعندةمنالنكارالهذاحكألنمنكانه وذلك ؛صدوق إسحاق
منجهةأعلىمنالضعفاءكذلكبهفإنهمنحيتجوجودمعو،هذامنجهةرتبةالثقاتأقلمن

.كماسبقبيانهاللسانبصدقيفهذااملقامارميهابلقدرفالعربةأمّويكونيفمرتبةوسط.لأخرى؛
وهللاتعاىلأعلم.
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 البصري  املخارق عبد الكرمي بن أيب.19
   

 دي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهل
.(1)قاليف"التقريب":"ضعيف"

 .(2)""الدي":"متوكعندأئمةاحلديثوقاليف
 

  

 
.619ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.421صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
بينما،ةاملرتبةالعاشرحبيسهجيعلمماقولهمتوكعندأئمةاحلديثفيهإشارةإىلاعتمادجمملأقوالم

ف ضعيف "التقريب" يف الثامقوله املرتبة ابلراوينة.توافق االحتجاج درجة يف فرقكبري ؛وهذا
نظراملتوكفالي يفحنيأن،مستقيمةوفقأحاديثالثقاتالضعيفقدتقبلمروايتهإذاجاءتْف

.البـ ّتةإىلمروايته
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  الاملبحث الثالث: ذكر أقو 
بشيء" حديثه "ليس معني: ابن "ل.(1)قال بشيء"وقال: ".(2)يس ضعيفوقال: بصرى

".(3)"احلديث إالعبدالكرميالبصريأبووقالأيضا: ثقة مالكبنأنسفهو وكلمنروىعنه
.(4)"أمية

أمحد، اإلمام ووضّعفه يستضعفهقال عيينةكان ابن "،(5)أن بشئوقال: هو شبه،ليس
التضعيفاإلرجاءليسسببلباحث:ولاقا.(7):"كانيدعوإىلاإلرجاء"أيًضاوقال،(6)"املتوك

مامأمحد.عنداإل
.(8)وقالأبوحامت:"ضعيفاحلديث"

.(9)زرعة:"لني"وقالأبو
.(10)"ملعكانحيىيوعبدالرمحنالحيداثنعنعبدالكرميامل":عمروبنعليوقال

.(12):"غريثقة"(11)وقالالسعدي
الكرمي،فإنهإالعبديتأيوباغتابأحداقطأخربانمعمرقال:مارأ":عبدالرزاقوقال

.(1)"ذكرهفقال:رمحههللا،كانغريثقة،لقدسألينعنحديثلعكرمةمثقال:مسعتهمنعكرمة

 
.83د.ط،صطهمان، ابن من كالم أيب زكرًي حيىي بن معي ف الرجال رواية  ،ابنمعني(1)
.(7/38)،1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء ،ابنعدي،186صد.ط،،اية الدارمياتريخ ابن معي رو ،ابنمعني(2)
(.6/60،)1ط،ل اجلرح والتعديابنأَبحامت،(3)
(.7/38،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(4)
(.1/401،412،)2طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،أمحدابنجنبل،(5)
(.6/60،)1طاجلرح والتعديل،أَبحامت،ابن(6)
.(7/39،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(7)
(.6/60،)1ط،اجلرح والتعديل امت،ابنأَبح(8)
(.6/60املرجعالسابق،)(9)
(.6/59املرجعالسابق،)(10)
(.29م)هوإبراهيمبنيعقوباجلوزجاينستأيتدراستهيفترمجةرق(11)
(.7/39)،1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(12)
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نفقهائنافذكرهتمفقال:قدتركتمحادعسألين":أنهقالمعمروأسندعبدهللابنأمحدإىل
.(2)"يوافقهعلىاإلرجاء:كان-أياإلمامأمحد–َبأفقههم،يعينعبدالكرميأابأمية،قالأ

وهللاإنهلغري:عتأيوبيقوللعبدالكرميأَبأميةمسوأسندابنعديإىلمعمرأنهقال:"
.(4)"ةفإنهليسبثقةالكرميأَبأميالأتخذنعنعبد.وقالأيوبمرةأخرى:"(3)"ثقة

.(6)حمللىميفاابنحزكذاو،(5)وقالاجلوزجاين:"غريثقة"
.(7)مذي:"ضعيفعندأهلاحلديث"وقالالت

.(8)"الضعفاء"نييفهووضعهابنشا
والنعلممالكاروىعنأحديتكحديثهغريعبدالكرميبنأَباملخارقوقالالدارقطين:"

عبد:-معقلةكالمهرضيهللاعنه-فظعنأيوب،أنهقالوقدح .وقال:"(9)"يةالبصريأَبأم
 غري واملتوكون"،(10)"ثقةالكرميكان "الضعفاء يف "متوك"،(11)وذكره عنه وكذا،(12)وقال

.(13)النسائي
.(14)"كثريالوهمفاحشاخلطأفلماكثرذلكمنهبطلاالحتجاجبهوقالابنحبان:"

= 
(.6/59،)1،طاجلرح والتعديلنأَبحامت،(،اب3/62)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(1)
(.3/62)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(2)
(.7/37،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(3)
(.7/37بق،)املرجعالسا(4)
.161،ص1،طالرجالأحوال الشجرة ف  اجلوزجاين،(5)
(1/244)احمللى، ابنحزم،(6)
(.1/17،)2،طسنن الرتمذيمذي،الت(7)
.134،ص1،طاتريخ أمساء الضعفاء والكذابي ابنشاهني،(8)
.287،ص1،طسؤاالت احلاكم للدارقطينالدارقطين،(9)
(.10/10،)1،طعلل الدارقطينارقطين،الد(10)
.(2/163،)60جملةاجلامعةاإلسالمية،ع،الضعفاء واملرتوكون الدراقطين،(11)
(.1/300،)1،طسنن الدارقطينالدارقطين،(12)
.72،ص1،ط، الضعفاء واملرتوكون النسائي(13)
(.2/114)،1ط،، الضعفاء واملرتوكونابناجلوزي(14)
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.(1)الاحلاكم:"ليسابلقويعندهم"قو
.(2)"علىضعفهبصريضعيفمتوكجمتمعوقالابنعبدالرب:"

.(4)واخلليلي،(3)البغويوضعفه
 

  

 
(.8/293،)1،طإكمال هتذيب الكمال  مغلطاي،(1)
(.8/293،)1،ط، إكمال هتذيب الكمالمغلطاي(2)
(.1/318،)1،طمعجم الصحابة  ،البغوي(3)
(.1/214)،1ط،ف معرفة علماء احلديث   ، اإلرشاداخلليلي(4)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
منأقوالاألئمةنلخصإىلمايلي:

والاإلمامباجيبعدنقلأق،قالالبلأكثرهمعلىالتك،إمجاعاألئمةعلىعدماالحتجاجبه •
بنيأهلخالففيهوهذاالذيقالوهفيهصحيحالوأيوبوأَبزرعةوابنمعنيمسندًة:"أمحد

 .(1)"احلديث
جرحهمسلمبنّي":(2)قالاحلافظاإلشبيليفقد،أبنهمنرجالالصحيحنيلهمناحتجعف ض  •

علىاالحتمال،ألنهقدفلمينبهمنأمرهعلىشيءفدلأنهعندهيفصدركتابه،وأماالبخاري
"التاريخ يف االحتقال على فهو جرحه فيه أبني مل من قلت ":كل وإذا فالمال، نظر، فيه :

وأماتوهمابنطاهريف"رجالالصحيحني"أنالشيخنيروايلهمغلطاي:"وقال.(3)"حيتمل
"الصحيح"غريماذكرهاجلزري،والذيلعبدالكرميأَبأميةيففغريجيدإناهوعبدالكرمي

قالاملنذري:وقولمنقالملتابعات.":وزادعبدالكرميأبوأميةومسلميفايف"صالةالليل
م  فإن املتابعاتليسكذلك، يف له اجلزري،اسلمًروى املتابعاتأنه صرحيفذلكالذييف

هغريثقة.فينظريفقوله:ذكرعنأيوبفيهيف"مقدمة"كتابهأبنوليسلهيفمسلمإالما
 .(4)"يفاملتابعاتروىلهمسلم

 قابلالضعف،أيأنهكانضعيًفا.توثيقاليتيالبذلكفيقصد"غريثقة"منقالعنه •
وعلىذلكولقوةماذهبإليهأئمةالنقدمناإلمجاععلىضعفه،واليوجدمنوثقهأو

أقلمااحثأبنعبدالكرميبنأَباملخارقنظرالبالراجحيففإنّ؛ديثهعلىأقلاألحوالحباعترب

 
(.2/918،)1ط،حيحملن خرج له البخاري ف اجلامع الص التعديل والتجريحالباجي،(1)
وعالشنتيين،مثاإلشبيلي،نزيلاألستاذاحلافظ،اجملوداحلجةأبوحممدعبدهللابنأمحدبنسعيدبنسليمانبنيرب(2)

أَبالبيانعمايفكتاب"،و"اتجاحلليةوسراجالبغيةيفمعرفةأسانيداملوطأ"،و"اإلقليديفبياناألسانيد.منمصنفاته:"قرطبة
/19،)3ط،سّي أعالم النبالءه.الذهيب،522سنةتويف:."املنهاجيفرجالمسلم"،وكتاب"نصرالكالابذيمنالنقصان

(.6/24د.ط،)معجم املؤلفي،(،كحالة،11/379،)1،طاتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واالعالم(،الذهيب،578
(.18/265،)1طجال، الر ف أمساء هتذيب الكمالاملزي،(3)
(.8/293،)1،طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(4)
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وهللاتعاىل.رمحههللاوهيتوافقاملرتبةالعاشرةلدىاحلافظابنحجرمرتوك احلديثيقالفيهأبنه
.تعاىلأعلم
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"فيه مقالمن قال فيه "خمتلف فيه" أو الفصل الثاين: 


 ظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلاف ▪
 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف. ▪
 ئمة النقد املعتربين ف الراوي. : ذكر أقوال أاملبحث الثالث ▪
 املبحث الرابع: الرتجيح.  ▪
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 أسامة بن زيد الليثي.20
   

 كتابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف  
صدوقاليف"التقريب":" .(1)"ي همق 

 .(2)"فيهخمتلف وقاليف"الدي":"
 

  

 
.124،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.456صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 اخلالفاملبحث الثاين: بيان موضع 
يفقولاحلافظ بينما اخلامسة يفاملرتبة جيعله "التقريب"صدوقيهم" مرتبةففي"خمتلففيهقوله

يفيسفلوجوداختالفبنيالعبارتني،يفوهذاواضحإىلالتوقفيفحالالراوي.ماتكونأقرب
.أيحتديدملرتبةمنمراتباجلرحأوالتعديلقوله"خمتلففيه"
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  كر أقواللثالث: ذ املبحث ا
.وقال(3)وقال:"ليسبهأبس"،(2)وقال:"ثقةصاحل"،(1)صاحلليسبذاك"مديينقالابنمعني:"

نيضعفهمنأجلأنهحدثعنعطاء،سعيدالقطاكانحيىيبنوقال:"،(5)حجة(4):"ثقة"أيًضا
.(6)"وضعفاحلديثعرفةكلهاموقف"،وه"عنجابر،قال:

أبوبكربنخالد":(8)مربنشبةعالقو .(7)وتركأحاديثهحيىيبنسعيدالقطان حدثنا
أسامةفقال:الأحدثعن،اودحدثناعنأسامةبنزيدبكذقلتليحىيبنسعيدإنابنداقال:

.(9)"زيد:وقدكانحدثناعنهقبلذاكا.قالأبوأبدًبنزيدبشيء
.(10):"ذاككانعندانثقة"املديينوقالابن

 
.402ص،1ط،سؤاالت ابن اجلنيد أليب كرًي حيىي بن معي،معنيابن(1)
.(2/77،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(2)
.(2/77،)1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء ،ابنعدي،66،د.ط،صاتريخ ابن معي رواية الدارميابنمعني،(3)
.(3/157،174،342،)1،طاتريخ ابن معي رواية الدوري ابنمعني،(4)
.(2/350،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(5)
.(2/332،)1،طيخ ابن أيب خيثمةاتر ابنأَبخيثمة،(6)
.(1/17)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(7)
حممدبنجعفرغندر،وعبدالوهابالثقفي،النحوي.روىعنيدةبنزيدالنمرييالبصريعمربنشبةبنعبأبوزيد(8)

أبوبكربنأَبالدنيا،ابنماجه،وىعنهوغريهم.وروسعيدالقطان،وعبدالرمحنبنمهدي،وحممدبنأَبعدي،وحيىيبن
،"كتابالكّتاب"منها:وأايمالناس،ولهتصانيفكثريةكانثقةعاملاابلسريوغريهم.وأبوشعيباحلراين،وأبوقاسمالبغوي،

ه.262تويفسنة."مجهرةأشعارالعربو"،"اتريخالبصرة"منه،و"جزء"أخباراملدينةو،"أخباربيننري"و،"النسب"و
اتريخ اإلسالم ووفيات  (،الذهيب،13/45،)1طاتريخ بغداد،اخلطيب،(،6/116،)1،طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت

طاملشاهّي واألعالم ،1( ،6 /376 املزي، طهتذيب الكمال ف أمساء الرجال(، ،1( ،21 /389 لزركليا(، ،األعالم،
(.7/286،د.ط،)ؤلفي معجم امل(،كحالة،5/47،)15ط
.(1/18)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(9)
.98ص،1طبن املديين، ن بن أيب شيبة لعلي حممد بن عثماسؤاالت ،املديينابن(10)
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وتوضحهروايةاملروذي:.(1)"هودونهوحركيدهوقالاإلمامأمحديفروايةابنهعبدهللا:"
ويفسؤاالت،(2)"زيدبنأسلمابنيريدسألتهعنأسامةبنزيد،قال:الليثيأقوىمنذا،قال:"

.(3)أَبداودأنهتركهآبخره
.(4)أحاديثمنكرة"د:"روىعنانفعوقالاإلمامأمح

" أمحد: بن هللا عبد إنّوقال ألَب: احلديثقلت حسن تدبّ؟أسامة إن حديثهقال: رت
فيها فقالعقبه:"،(5)"فستعرفالنكرة احلديثتركهحيىيآبخرةلمثذكرحديثا وقاليف،(6)"ذا

.(7)"انظريفحديثهيتبنيلكاضطرابحديثهموضعآخر:"
.(8)"أسامةبنزيدالليثييكتبحديثهوالحيتجبهالأبوحامت:"قو

وأمسكعن،وأماأسامةبنزيدالليثيفقدتكلمفيهحيىيالقطانوقاليعقوببنسفيان:"
.(10)عآخر:"ثقةمديين".ويفموض(9)"ناثقةمأمونحديثه،وهوعندأهلاملدينةوأصحاب

.(12)جلي:"ثقة"قالالعو.(11)"لم ت هوممنحي وقالالبخاري:"
،بنسخة صاحلةويرويعنهبنوهب،يرويعنهالثوريومجاعةمنالثقاتوقالابنعدي:"

وهب،عنعمهوالربيعبنسليمان،وابنأخيبن،وهارونبنسعيد،عنابنوهبحرملةرواه

 
.(2/35)،2طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا،،أمحدبنحنبل(1)
.112ص،1طاية املروذي، العلل ومعرفة الرجال رو ،أمحدبنحنبل(2)
.217،ص1ط،ف جرح الرواة وتعديلهم   سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد،أمحدبنحنبل(3)
.(1/17)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(4)
.(1/17)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(5)
.(1/18)املرجعالسابق،(6)
.(2/76،)1ط،الالرج  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(7)
(.2/285،)1ط،، اجلرح والتعديل ابنأَبحامت(8)
.(3/43)،2طاملعرفة والتاريخ، الفسوي،(9)
.(3/234)املرجعالسابق،(10)
.(2/77،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(11)
.60ص ،1ط،اتريخ الثقات العجلي،(12)
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وأرجو   ،يثن احلدوهو حس بنوهبليسعندهمإالاحلديثبعداحلديث،اوالباقونمنأصحاب
.أنه ال أبس به

فحدثناابلنسخةعنهارونبنسعيدالعباسبنحممدبنالعباسوحدثناهعنالربيع،وابن
قال زيدكما بن وأسامة الربقي بنهارون وهبحممد وال   ليس حبديثه، حيىي بن معيأخيبن

.(1)"وهو خّي من أسامة بن زيد بن أسلم بكثّي برواًيته أبس، 
.(2)بنسعد:"كانكثرياحلديثيستضعف"لاوقا

.(3)"صاحل،إالأنحيىيأمسكعنهأبخرةوقالأبوداود:"
.(4)"ليسابلقوي،أسامةبنزيدروىعنهالثوريوقالالنسائي:"

عيدحدثعنهمثتركه،وقال:إنهحدثعنعطاءعنبنسانحيىيكوقالالدارقطين:"
فقالحيىي:اشهدواأينقدتركتحديثه."،مىنكلهامنحر"يهوسلمقال:جابرأنالنيبصلىهللاعل

.(5)"هذااحتجبهمسلم،وتركهالبخاري:فمنأجلقلت "ؤاالتالدارقطين"سزادمحزةالسهمييف
 ابن "قال عنهانك؛خيطىءحبان: يسكت القطان ".(6)"حيىي األمروقال: مستقيم وهو

.(7)"صحيحالكتاب
.(8)يفالثقاتبنشاهنيوذكرها

الثالثةمناحملدثني،وهوحجةيفبعضشيوخهوقالابنخلفون:" ،هوعندييفالطبقة
.(1)"وضعيفيفبعضهم،ومنتدبرحديثهعرفذلك

 
.(2/77،)1ط،الرجال  عفاءالكامل ف ضابنعدي،(1)
.398،ص2،طلتابعي أهل املدينة ومن بعدهمالقسم املتمم الكربى الطبقات ابنسعد،(2)
.(2/58،)1،طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(3)
.(2/77،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(4)
.(2/57،)1،طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(5)
.(6/74،)1،طالثقاتابنحبان،(6)
.(2/57،)1طإكمال هتذيب الكمال،مغلطاي،(7)
.(38،)ص1،طاء الثقاتاتريخ أمسابنشاهني،(8)
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 .(2)"والنراهحجةلناوالعلينا،سامةبنزيدالليثيوأماحننفالحنتجأبوقالابنحزم:"
 

  

= 
.(2/60،)إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(1)
(.4/405،)احمللىابنحزم،(2)
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 ح املبحث الرابع: الرتجي
حالالراويأسامةينزيدالليثي،حتديدفيفاختالواختالفأقوالميظهروجود منكالماألئمة

نقالابنالقطافقد،األوائلبعدكبارأئمةالنقدم نصنيعأئمةاحلديثيفظوهذاكذلكمالح 
وأماالذهيب،(2)"قةاختلفوافيه،وقيل:ثقة،وقيل:غريث:"وقالأبوالعرب،(1)خمتلففيه""الفاسي:

.(3)وقال:"الظاهرأنهثقة"،فجعلهيف"فيمنتكلمفيهوهوموثق"
:مايليمنخاللأقوالماملنقولةنيعاألئمةصويلخصالباحث

 قالعنهليسبذاك.أخرىرةوات،معنيفتارةاحتجبهتعارضتأقوالابن •
جلهفاإلماممسلمملخيرّسسديًدا،دوجودهيفصحيحمسلملييفمصافالثقاتمبجره ع وضْ •

أصوله ،يف بل له شواهدهأخرج القطانالق،يف "ابن مستشهدً: مسلم له غريوأخرج به ا
الضعفاء.(4)"حمتج أحاديث ينتقيانمن ومسلما البخاري إناإلمامني انتقاءمث فيهم واملتكلم

 شديًدا.
أنهال:هذايعينليث؛سامةبنزيدالكارةيفحديثأأناإلمامأمحدذكروجوداضطرابون •

هعنهأن.ولعلهذاهومقصودابنحبانحينماقالأوخمالفةاألقوىمنه،تجبهعندالتفّردحي 
 سنحديثه.لذلكرجحابنعديح خيطئ،و

عدماالحتجاجمعرفةمعىن"سياقويفهيفاالعتباردوناالحتجاجبه.ضع وبعضهمكأَبحامتو •
ا"به أَبقال "بن ألَبحامت: قال:قلت حبديثهم؟ حيتج ال معىن قومً:ما حيفظونكانوا ال ا

 .(5)"حاديثهماضطراابماشئتأمباالحيفظونفيغلطونترىيفثوندّفيح 

 
.(3/27،)1،طف كتاب األحكامبيان الوهم واإليهامابنالقطان،(1)
.(2/58،)1،طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(2)
.41،ص1ط،ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق الذهيب،(3)
،1،طإكمال هتذيب الكمال(،انظر:مغلطاي،4/84،)1،طف كتاب األحكامبيان الوهم واإليهامابنالقطان،(4)
(2/58).
(.2/133،)1طتعديل،اجلرح والابنأَبحامت،(5)
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منواملخالفة،مقابلةالتفردل"،وهيعبارةيقولااألئمةيفالبخاريفقدقال"هوممنحيتموأما •
وهيإشارةجاءتمستقيمةوفقأحاديثالثقات،وخمالفتهإذا،تملتفردهحيممنأنهأي.الراوي

 هناالتقالملنكانسيءاحلفظ.تضعيفألتوثيقال
بلقالهو،ويعقوببنسفيان،وابنخلفون،والعجلي،واملديين،(يفرواية)لهابنمعنيتوثيق •

املدينة أهل والعجل"ثقة"عند شاهني،ي، وابن قول، "اإلمامع أمحد تدبّم حديثهإن رت
أنْنْم مينعمماالزيدالليثيأحاديثحسنةسامةبنأله"فيهإشارةإىلأنّفستعرفالنكرةفيها

علىوواء.السّالضعيفعلىحدّعلىو،علىالثقةاملعلومأناخلطأجار ن م فخيطئ،يكونثقة
منغريااللتفاتإىلمانظرإىلأخطائهفهضعنْفم يقوهمناألئمة؛منملكالمذلكحيمل

تمل.نهممّلفيهإمامالصنعةالبخاريأباقاملوإاّلبهمنالعدالةوالتوثيقاشتهر  نحي 
بك رْتـ  • الليثيكان أسامة ألحاديث القطان سعيد بن حديث حيىي سبب م معنيّ  حيث نْال

إىليكونأقربمارمبالب ،فيضعتل دليهميكنأني ؤخذعلىأنّوأماسكوتهعنهفالاجلملة،
أنهيفأسامةالليثيهنا.واألصلالذيع رفب هالراويعلىاألصلبقىكوتقدي السّفالتعديل؛

ذلكاحلديثالذيملخيطئيفأسامةبنزيدهناسؤال:لوأنهاقهأهلاملدينة.مثوثّثقة،
روى،يمناملكثرينيفاحلديثأسامةالليثسيماأنّ؟والجبهت أنكرهعليهحيىيالقطانفهلسيح 

 .هموروىعنهأيًضاالكثريمن،قاتعنالكثريمنالث
لىأصلاهعأبققربإىلمتييزحالأسامةالليثيحيث األكانيفنظر الباحثقولابنخلفون •

 يفآخرين.وحجيته،يفبعضشيوخهوجودضعف ثقتهمع
 وجتهيلاملعروفني.،مشهوربتضعيفالثقاتابنحزمف؛فالعربةبهوأماقولابنحزم •


عبارة"لهأوهام"و؛له أوهامثقة وبناءعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنأسامةبنزيدالليثي

.معكثرةأحاديثهئفيهااليتخيطةأحاديثهاملنكراحتازامنجاءْت
ومثل عالتجيحهذا الثالثة يفالرتبة حريّداحلافظابنحجر،نجيعله أنبل احلكم هبذا

الصدوقوالصدوقالذيخيطئمرتبةبنياحلافظقمافرّنيالثالثةوالرابعةمثلكونيفرتبةوسطبي
علم..وهللاتعاىلأرتبةمستقلةكم ح لكلّجعل حيث
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 .بشر بن اثبت البصري البزار 21
   

 بيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتا
"قاليف .(1)"التقريب":"صدوق 

فيه  .(2)"وقاليف"الدي":"خمتلف 
 

  

 
.168،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.456صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
فهيمرتبةأقربإىل"خمتلففيهقوله"ماينب،قولاحلافظيفالتقريب"صدوق"جيعلهيفاملرتبةالرابعة

فليسيفقوله"خمتلففيه"أيالعبارتني،الفبنيجوداختضحيفووهذاواالتوقفيفحالالراوي.
 .حتديدملرتبةمنمراتباجلرحأوالتعديل
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)قالأبوحامت:"جمهول"

" الدارقطين: وقال أبس به بغريهاليس مسلم عنه أصحاب،ستغىن من ابألثبات وليس
.(2)"ةشعب

.(4)"ثقة":(3)بنآدموقالبشر
الثقات يف حبان ابن (5)وذكره ، خلفونكذلك ،(6)وابن يف اجلوزي الضعفاء"وابن

.(7)"واملتوكون
 

  

 
(.2/352،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(1)
.191،ص1طسؤاالت احلاكم للدارقطين، الدارقطين،(2)
(3) عبدهللاالضرير، مسعأبو وأابعوانة، بنسلمة، وإمساعيلبنجعفر،محاد بنالقاسم، وعبثر بناملختار، العزيز وعبد

إسحاقبنروىعنه:.وعليبنمسهر،وشريكبنعبدهللابنعلي،وإبراهيمبنسعد،وصاحلبنموسىالطلحي،وحبان
الثغري،وإبراهيمبنراهويه،والعباسبنأَبطالب،وعباسبنحممدالدوري،وحممدبنأَبالعوامالرايحي،وحامدبنسهل

احلرَب إسحاق سنة تويف "صدوق". قالأبوحامتعنه: .228 ابنسعد، 1،طالطبقات الكربىه. ،(7 (.اخلطيب356/
املزي،7/530،)1،طاتريخ بغدادالبغداي، ابنأَبحامت،4/93،)1،طهتذيب الكمال ف أمساء الرجال(، اجلرح  (،
(.2/351،)1،طوالتعديل 

(.5/281،)1(،الذهيب،سريأعالمالنبالء،ط4/98،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمال ملزي،ا(4)
(.8/141،)1،طالثقاتابنحبان،(5)
(.2/391،)1،طهتذيب الكمالإكمال مغلطاي،(6)
.(1/141)،1ط،الضعفاء واملرتوكونابناجلوزي،(7)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
:مايليئمةالحظالباحثألاوعلىماتقدممنأقوال

قالمرةفالذهيبمثال،املتأخرينعندوجوداختالفيفبيانحالالراويعنداألوائلظهرأثره •
 .(2):"صدوق"أخرىو(1)عنه:"جمهول"

وروىعنهمجع،روىعنمجعألنهليسعيًنابلحااًلمنقبلأَبحامتجتهيلبشربناثبت •
 قولأَبحامت.نقلفىبفاكتوأماابناجلوزيآخر.

معروفعندهم،توثيقبعضاألئ • علىأنه داللة له ذلومة البخارياإلليقكتعيزده مام يفله
 ."صحيحه"

نوضعهيفم وْأ،نضعفهم وعدموجود،وعلىذلكومعضعفمنذهبإىلجهالته
قولالدارقطين.ووهصدوق الباحثيرجحأبنبشربناثبتمصافالثقاتمناألئمةالنقادفإنّ

 م.عاىلأعلوهللاتاملرتبةالرابعةعنداحلافظابنحجر.احلكميوافقذاوه
  

 
،2،طوثقات فيهم لي ديوان الضعفاء واملرتوكي وخلق من اجملهولي(،1/165د.ط،)،املغين ف الضعفاء الذهيب،(1)

.48ص
.267ص،1طف معرفة من له رواية ف الكتب الستة،  الكاشفالذهيب،(2)
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 بقية بن الوليد بن صائد الكالعي.22
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
كثريالتدليسعنالضعفاء" .(1)قاليف"التقريب":"صدوق 

فوقاليف"الد  .(2)"يهي":"خمتلف 


  

 
.174،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.456صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
أنهزادهنايف"التقريب"التدليسوهذاظاهربوجودإال21يفالتمجةرقمسبقبيانموضعاخلالف

.اختالفبنيالعبارتني
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
املعروفني،قومليسوامبعروفنيفالتقبلوه،وإذاحدثبقيةعنحدثعنبقيةإذاقالاإلمامأمحد:"

وماروي،تبكحبريوصفوانوالثقاتي وماروىبقيةعنوقال:".(1)"نسعدوغريهقبلمثلحبريب
.(2)"عناجملهولنياليكتب

" اجملاهيلوقال: عن إال املناكري حيدث ال بقية أن املناك،تومهت حيدث هو عنفإذا ري
.(3)"ىأت ن أيْنْم املشاهريفعلمت 

" وكيع: أحدًوقال مسعت علىما أجرأ ا يقول: وسلمأن عليه هللا صلى هللا رسول قال
.(4)"للحديثمنبقية

.(5)"بقيةبنالوليدصدوقاللهجة،كانأيخذعمنأقبلوأدبروقالعبدهللابناملبارك:"
" حدّىن يالك سمّوي ،امييةكانيكيناألسأعياينبقوقال: هوعبدينأبوسعيدالوحاظي.ث : إنا
.(6)"القدوس

ضمرةأحب!اأحبإليكضمرةأوبقية؟قال:الألَب:أميّقلت بنأمحد:"عبدهللاوقال
.(7)"إلينا،بقيةماكانيبايلعنمنحدث

.ويفموضعآخر(9)دلس"وقالأبوحامت:"وكانبقيةي.(8)وذكرهابنأَبحامتيفاملراسيل
هللابنهذااحلديثعبيدمها؛روىهذااحلديثلهعلةقلمنيفهحديث:"ةعنعلّكالم قاليف

 
(.1/162)،1طبّي، الضعفاء الكالعقيلي،(1)
(.2/262)،1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(2)
(.1/200،)1،طاحملدثي والضعفاء واملرتوكي من  اجملروحيكتاب ابنحبان،(3)
(.1/162)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(4)
(.1/162)املرجعالسابق،(5)
(.2/424)،2ط،املعرفة والتاريخالفسوي،(6)
(.1/162)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(7)
.19ص،1ط،ملراسيلابنأَبحامت،ا(8)
(.5/145)،1ط،علل احلديث َبحامت،ابنأ(9)
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،وعبيدهللاصلىهللاعليهوسلمعنإسحاقبنأَبفروة،عنانفع،عنابنعمر،عنالنيب،عمرو
بينعبيدهللابنعمرو،ونسبهإىلدي؛فكأنبقيةبنالوليدكىن:أبووهب،وهوأسبنعمروكنيته

تركإسحاقبنأَب انبقيةمن،وكوةمنالوسطاليهتدىلهفرأسد؛لكياليفطنبه،حىتإذا
.(1)"أفعلالناسلذا

ملينسبهأبوفّصليفأمرهقائال:"و،(2)"يكتبحديثبقيةوالحيتجبهوقالأبوحامت:"
ولعمريإنه.فأنكرهاثقات رويت عنه عن أقوام أحاديثموضوعةوإنانظرإىل،رمحههللاعبدهللا

محصوأكثرمهيولقددخلت .احلديثونهذامايسقطعدالةاإلنسانيفموضعاإلنكارويفد
،وتتبعتماملأجدبعلومنروايةالقدماءعنه،النسخعلىالوجهوكتبت ،شأنبقيةفتتبعتحديثه

.اسًلّمد هكانولكنفرأيتهثقةمأموانً
ععنأقوامكذابنيمسمث،مسعمنعبيدهللابنعمروشعبةومالكأحاديثيسريةمستقيمة

اجملاشعبنعمرووالسريبنعبداحلميدضعفاءمتوكنيعنعبيدهللابنعمروشعبةومالكمثل 
كالثقاتالذينرآهمئولعرفونإالابلكىنفروىعنأالي وأقوام ،مربنموسىاملثيميوأشباههموع

وقالمالكعن،رعنانفعهللابنعمقالعبيد:وكانيقول،ابلتدليسمامسعمنهؤالءالضعفاء
لتزقاملوضوعفا،وأسقطالواهيبينهما،وبقيةعنمالك،فحملواعنبقيةعنعبيدهللا؛انفعكذا

.ببقيةوختلصالواضعمنالوسط
ويسوونهفالتزقذلككله،حديثهلهكانوايسقطونالضعفاءمنوإناامتحنبقيةبتالميذ

نكرهسفيانوغريهمنحديثبقيةهوماروىأولئكالضعفاءوالكذابونلذيأهذاا.وقال:"(3)"به
.(4)"عرفونواجملاهيلالذينالي 

عبيدبقيةصاحلفيماروىعنأهلالشام،وأماحديثهعنوقريبامنذلكقالابناملديين:"
.(1)"افيهاجد هللابنعمر،وأهلاحلجاز،والعراق،فضعفه

 
(.1/115)،1طعلل احلديث،ابنأَبحامت،(1)
(.2/435)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(2)
(.1/201،)1،طمن احملدثي والضعفاء واملرتوكي  روحياجملكتاب ابنحبان،(3)
(.1/201)املرجعالسابق،(4)
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وإذاوزاد:".(3).ويفروايةالدارميقال:"ثقة"(2)قةفليسبهأبس""إذاحدثعنثوقالابنمعني:
ىن اإذاك إذاروىعنالشامينيالثقاتفأمّوقال:".(4)"افليسيساويشيئًكىنومليسماسمالرجل

.(5)يء"شليسبفإنه
وقال،(6)"عنكلطرتألمسعمنكأحاديثلوملأحفظهايقوللبقية:"له،ويبجّوكانشعبة 

.(7)"ولكنليسلهأركان!ماأحسنحديثك!دم ايأابحي له:"
بقيةأحبإىلمنإمساعيلبنعياش،مالبقيةعيبإالكثرةروايتهعنفقال:"زرعةوأماأبو

.(8)"وإذاحدثعنالثقاتفهوثقة،لصدقفاليؤتىمنالصدقاماأجملهولني،فا
.(9)"ليستنقيةفكنمنهاعلىتقيةحاديثهأةبقيوقالأبومسهر:"

حدثكعمنتعرفوعمنالإإسحاقالفزاري:"أبووقال .(10)"تعرففالتكتبعنهذا
" الثقاوقال: حدثعن ما بقية عن بن،تخذوا إمساعيل عن أتخذوا حدثعنوال ما عياش

(11)".ريالثقاتالثقاتوغ
" شيبة: بن يعقوب ويتقوقال ثقة، ي حديث ىصدوق ال الذين مشيخته عن ولهه عرفون،

وحيدث،ثعناملعروفنياحلديثإذاحدثحدّثقةحسنا:"وقالأيضً.(12)"أحاديثمناكريجدا

= 
(.7/623،)1،طاتريخ بغداد،اخلطيبالبغدادي(1)
(.1/79)،1ط،اتريخ ابن معي رواية ابن حمرز ابنمعني،(2)
.79،د.ط،صاتريخ ابن معي رواية الدارميابنمعني،(3)
(.2/435)،1ط،اجلرح والتعديل نأَبحامت،اب(4)
(.10/345)،1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(5)
(.10/336)،1،طاتريخ دمشق(،انظر:ابنعساكر،2/435)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(6)
(.10/337)،1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(7)
(.2/435)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(8)
(.2/435)املرجعالسابق،(9)
(.2/240،)اية ابن حمرز اتريخ ابن معي رو ابنمعني،(10)
(.10/340)،1،طاتريخ دمشق بنعساكر،ا(11)
(.7/623،)1،طاتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(12)
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احلديث متوكي قوم إىل،عن أمسائهم عن وحييد الضعفاء أمسائهم،كناهموعن إىل ،وعنكناهم
.(1)"داثينوحيدثعنمنهوأصغرمنهوحدثعنسويدبنسعيداحل

،رافةعنماأيخذهاأبوحيمدفرمحههللاوغفرلهماكانيبايلإذاوجدخأمّوقالاجلوزجاين:"
.(2)"فأماحديثهعنالثقاتفالأبسبه

.(3)"شيءماروىعناجملهولنيفليسبثقةماروىعناملعروفني،ووقالالعجلي:"
ذكرحبفظ جة،ي فحديثهيقوممقاماحلثقة،إذاحدثعنثقة:"يعقوببنسفيانوقال

إالأنهيشتهيامللحوالطرائفمناحلديث،ويرويعنشيوخفيهمضعف،وكانيشتهياحلديث،
.(4)"فيكينالضعيفاملعروفابالسم،ويسمياملعروفابلكنيةابمسه

" ي وقالابنخلفون: تكلمفيهمنقبلمل إنا تدليسهتكلمفيهمنقبلحفظهوالمذهبه،
.(5)"ولنيوروايتهعناجمله

عنهوكناهفاليساويقالأهلالعلم:بقيةإذامليسمالذييرويوقاليعقوببنسفيان:"
.(6)"احديثهشيئً

.(7)"وكانضعيفالروايةعنغريالثقات،وكانثقةيفروايتهعنالثقاتوقالابنسعد:"
فهو؛حدثناأوإنقالأخربانوقال:"،(8)"أبسحدثينوحدثنافالإذاقالوقالالنسائي:"

.(9)"فاليؤخذعنه،اليدرىعمنأخذه؛ثقة،وإنقال:عن

 
(.10/339)،1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(1)
(.10/347)املرجعالسابق،(2)
.83ص ،1ط،الثقات اتريخ العجلي،(3)
(.7/623،)1،طاتريخ بغداد ادي،(،اخلطيبالبغد2/424)،2طاملعرفة والتاريخ، الفسوي،(4)
(.3/7)،1ط،إكمال هتذيب الكمال  مغلطاي،(5)
(.7/623،)1،طاتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(6)
(.7/469)،1طى،الطبقات الكرب ابنسعد،(7)
(.7/623،)1،طاتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(8)
(.7/623)املرجعالسابق،(9)
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" الدارقطين: هبزوقال وعن الوليد بن بقية عن البخاري اعتبارًأخرج حكيم بقيةابن ألن
.(2)وقال:"يرويعنقوممتوكني".(1)"الضعفاء،وهبزمتوسطحيدثعن

ىعنالشامينيفهوثبت،وإذاروىعنإذاروأحاديثلبقية:"يبعدماذكروقالابنعد
ورمباكانالوهممن عليهم، وهم روىعنغريالشامينيفرمبا وإذا منهمالمنه، اجملهولنيفالعهدة

ومنعالمةصاحباحلديثأنهيرويعنالكباروالصغارويروياحبحديثوبقيةص.الراويعنه
.(3)"وهذاصورةبقية؛الناسعنهالكبارمن

.(4)"الأحتجببقيةبنالوليدوقالابنخزمية:"
شيوخنا" على أمره اشتبه وقال:" "اجملروحني" يف حبان ابن يف،(5)وذكره شاهني وابن

.(6)الثقات
.(7)"ثقةمأمون"وقالاحلاكم:

.(8)ا"صدوقًوقالاخلطيب:"يفحديثهمناكريإالأنأكثرهاعناجملاهيلوكان


  

 
.136،د.ط،صللدارقطين سؤاالت السلميسلمي،ال(1)
.144صاملرجعالسابق،(2)
(.2/276)،1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(3)
(.10/349)،1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(4)
(.1/200،)1،طمن احملدثي والضعفاء واملرتوكي  اجملروحيكتاب ابنحبان،(5)
.49ص،1ط،اتريخ أمساء الثقات،ابنشاهني(6)
.93ص،1ط،سؤاالت السجزي للحاكماحلاكم،(7)
(.7/623،)1،طاتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(8)
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 الرابع: الرتجيح املبحث 
دالباحثهذهاملالحظاتمنأقوالاألئمة:قيّ
 ةيبجله.باحلفاظاملكثرينوكانشعكبارأنبقيةبنالوليدمن •
 اتفاقاجلميععلىأنهثقةيفنفسه. •
جاءفظاهريفتوصيفحالبقيةبنخملدبنيموثقومضعفومفصل.فحىتمناختالوجود •

أ ابعد ئمة اختلفوا النقد عليهيف ؛حلكم يف وضعه الضعفاء"فالذهيب يف"ديوان "ثقة وقال:
،(1)نفسه" فيهملكتالثقاتالذينيف"وجعله "؛"م العلمخمتلفيفاالحتجاحوقال: منوعاة

 .(3)اخلليلي:"اختلفوافيه"لقاكذلكو،(2)"به
 عفاءوجمهولنيوكذابني.عنضفروى،اتفقواعلىأنهكانالمييزعمنأيخذاحلديث •
ثبتعنهالتدليسوهوقولأَبحامتوغريه.وقدذكرأبوحامتقصةتتبعهحلديثبقيةوكيف •

هاليؤخذمنهإذاأفسدحديثهالضعفاءواملتوكون.فلذلكقالبعضهمأبنإىلأناصارمدلسً
 أخربانوحدثنا.قاللإذاالنسائيأبنحديثهيقبكىنوإنكانمنالشاميني.وقدقال

فمعناهفحصأحا • قولأَبمسهرأبنتكونعلىتقيةمنأحاديثبقية قررهدأما يثهوفقما
 أئمةالشأن.

وغريهمأنهثقةنشيبةيعقوببووأَبزرعة،،وابناملديين،وابنمعني،قرربعضاألئمةكأمحد •
الثقات الثقات.،يف غري روىعن إذا حديثه يكتب بعضهمووال الشامينيذهب يف أنه إىل

متفاوتكابنعديالشامينيويفغري،ثبت كلّومعذلك،فاألمر ليستْه عليه.فإنالعهدة
 إىلمافصلهأبوحامتيفقصةتتبعهألحاديثبقية.راجعمبعىنأناألمر

أي،مةاألئهفصلثقةيفنفسهمعلزوماالعتناءمبايقصدفافمنقالعنهثقةمطلقً:ذلكوعلى •
 .اعلىمفصلهأقوالمملجمملحت

 
.6،ص2،طفيهم ليوثقات   اء واملرتوكي وخلق من اجملهوليديوان الضعفالذهيب،(1)
.54،ص1طذكر أمساء من تلكم فيه وهو موثق،الذهيب،(2)
(.1/266،)1،طاإلرشاد ف معرفة علماء احلديث اخلليلي،(3)
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االحتياطو • ابب من يكون قد فهذا به االحتجاج ترك ف،من قد أبحاديثه بعضاحتج
 .وغريه-متابعةً–والبخاريكاإلماممسلماألئمة

مي  ر  حافظ ثقة -علمأوهللا–نالوليديرجحيفنظرهأبنبقيةبوبناءعلىذلكفإنالباحث
ثةعنداحلافظابنحجر.ومتترجيحذلكلألسبابالتالية:تبةالثالوهياملرابلتدليس 

حسبماظهرلهب فأوتركاالحتجاجبه،وجوداخلالفدليلعلىأناملسألةاجتهاديةفمنضعفه •
اعلىمنوثقهابلتفصيلالذيكذلك.فالحرجإذًفومنتوقففيهمعبينها،مناألدلةوكيفيةاجل

 ذهبإليهاألئمة.
 رواايتهعنالثقاتحجة. •
وضعتْ • بقية ألحاديث تتبعه قصة يف حامت أَب فتدليسهتفصيل الغامضة. احلروف على ،النقاط

قاللذلك.دإلسنامناالضعفاءواملتوكنيوفسادحديثهوقعمنبعضتالمذتهالذينكانوايسقطون
 أبدلةمثلهاأوأقوىمنها.فهذهشهادةمنخبريالميكنأنتتزحزحإالعنهأنهثقةمأمون،

 مافصلهأبوحامت.علىأوالنكارةحيملمنرماهابلتدليسكلأن •
أّنو،(1)"ضعيف"بنالوليدأبنبقية"التحرير"ترجيحصاحيبويبقىأنيشريالباحثإىل

 الالوحياحلجة دة ساقاها يت يدلس التسويةأنهكان لقولتدليس للعدالة مسقط الفعل هذا وأن ،
وهذا إن  بقيةيدلسعنالضعفاء،ويستبيحذلك،احلافظأبواحلسنبنالقطان:ذهيب:"قالال

أنهكانيفعله،وكذلك:نعم،تيقنّ)أي:الذهيب(قلت ،مفسدلعدالته،صح  نعمالباحث:قال".ا
أبوحامتمنظهرْتحقيقةتدليسهولكنكانيدلس قالعنهثقةهوالذيو،القصةاليتساقها

يستبيحذلك.كانفعقولأنهدْفهذاي ،وغريهمنأئمةالشأن-هو–أمونم
ر  الثقاتمن من الكثري يوجد إنه ابلتدليسم مث أنمف،وا الكذبع إالأنالتدليسأخو

 فهناكفرقبني،ححديثهحّمنضعيفص وكمْ،عفحديثهممنثقةض فك.همومليضعفاألئمة
منمرتبةالثقاتإىلي نّزلأنْديثه.فاحأوبنياحلكمعلى-عالبحثوهوموضو-احلكمعلىالراوي

 
.118،ص1،طتقريب التهذيب ومعه حترير التقريب ابنحجر،(1)
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اليقبلهالنقدالعلمي-وهذاالتفصيليفالتدليس،معوجودكلهذاالتوثيق-املطلقالضعفمرتبة
معنكْهذااحل بردّ-يفنظره–مةواملناقشةيفالتجيحكفيلةئثمنأقوالاألمانقلهالباحو.املّتزن

وهللاتعاىلأعلم.ةبنالوليد.قيّب 
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 لمة بن العاص املخزومي الكوف.خالد بن س 23
   

 األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"  ثاملبح 
.(1)وابلنصب"قاليف"التقريب":"صدوقرميابإلرجاء

 .(2)"وقاليف"الدي":"فيهمقال
 

  

 
.287،ص2ط،يبتقريب التهذ ابنحجر،(1)
.23صد.ط،،الساريهدي  ابنحجر،(2)
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 الفاملبحث الثاين: بيان موضع اخل
مرتبةوهي"فيهمقال"بينمايفالدياكتفىبقوله،قولهيفالتقريب"صدوق"جيعلهيفاملرتبةالرابعة

إال احلافظ من جمملة أهنا للتعديل،مع منها للتجريح أقرب أهنا وجود على يدل يفخامما تالف
هالباحثيفاملبحثالتايل.وهذاماسيوضحاحلكمني.
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  كر أقوالاملبحث الثالث: ذ 
.(1)قالاإلمامأمحد:"ثقة"

.(2)وقالحيىيبنمعني:"ثقة"
.(3)"حديثهشيخيكتبوقالأبوحامت:"

حث:فيهإشارةإىلقّلةالتْحديث.البا،قال(4)"لهحنوعشرةأحاديثوقالابناملديين:"
 وحمووثقه املديين، ابن هللاعلي عبد بن عمارمد شيبة،بن بن ويعقوب املوصلي،

،(5)والنسائي
العقيليوقال:" سلمةحدثناحممدبنمحيدقال:حدثناجريرقال:كانخالدبنوضعفه

.(6)"ايفاملرجئة،وكانيبغضعلياالفأفاءرأسً
.(7)"احديثهوحديثهقليل،والأرىبرواايتهأبسًوهويفعدادمنجيمع"نعدي:وقالاب

.(9)وابناجلوزييف"الضعفاءواملتوكون"،(8)"الثقات"هابنحبانيفكروذ
 

  

 
ابنأَبحامت،2/482،)2،طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللاأمحدبنحنبل،(1) /3،)1،طاجلرح والتعديل (،

335).
.(3/335،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(2)
.(3/335املرجعالسابق،)(3)
(.8/85،)1طالرجال، ف أمساء هتذيب الكمالاملزي،(4)
(.8/85املرجعالسابق،)(5)
(.2/5)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(6)
(.3/445،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(7)
.(4/204،)1ط،الثقاتابنحبان،(8)
(.1/246)،1ط،الضعفاء واملرتوكونابناجلوزي،(9)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
يلي:منأقوالاألئمةتلخصما

والنسائي،،ويعقوببنشيبة،ارنعمواب،واملديين،وابنمعني،جلهمعلىتوثيقهكاإلمامأمحد •
 وابنحبان.

 أنهقليلاحلديث. •
منروايةحممدبنمحيدالرازيالنصبابإلرجاءوهرمي • واألئمةعلىتضعيفه.(1)اليصحألهنا

 الرواية.التضرهمنحيث علىفرضصحتهافهيو
شيخ"حامتفيه:"أَبقول:"عنذلكقالابنالقطانالفاسيفقدوأماقولأَبحامت"شيخ" •

وقعتلهروايةأخذتفليسبتعريفبشيءمنحاله،إالأنهمقلليسمنأهلالعلم، وإنا
 .(2)ه"عن

 األئمة.دةاهثبتبشالتوثيقالذيافالينايفوأماقولابنعديالأرىبرواايتهأبسً •
النصبوهيهتمةوإلرجاءوأماوضعابناجلوزيوالعقيليلهيفالضعفاءفلميذكراسوىرميهاب •

 .مىتثبتصدقهالتضرالراوي-علىفرضثبوهتا–
 


ةعنداحلافظثوهيتوافقاملرتبةالثالثقةإنالباحثيرجحأبنخالدبنسلمةذلكفوعلى

ابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.
  

 
.وروىعن.روىعنهأمحدبنحنبل،وعبدهللابنأمحد،والباغنديوغريهمحممدبنمحيدبنحيانالرازيأبوعبدهللا(1)

قلت "وقالأبوعليالنيسابوري:القمي،وابناملباركوآخرين.قالالبخاري:"فيهنظر"،واهتمابلكذبمنبعضأئمةالنقد،
أمحدبنحنبلقدأحسنالثناءعليه.قال:إنهمليعرفه،ولوعرفهكماحممدبنمحيد،فإنّذعنثاألستاالبنخزمية:لوحدّ

أثىن ملا هتذيب الكمال ف  (،املزي،3/60،)1،طاتريخ بغداد ه.اخلطيبالبغدادي،248".تويفسنةعليهأصالعرفناه
(.5/1221،)1طاهّي واألعالم، املشاتريخ اإلسالم ووفيات (،الذهيب،25/97،)1،طأمساء الرجال

.(4/627،)1،طف كتاب األحكامبيان الوهم واإليهامابنالقطان،(2)
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 صبيح البصريبن الربيع .24
 

 قريب" و"اهلدي" احلافظ ف كتابيه "الت املبحث األول: بيان أقوال
.(1)قاليف"التقريب":"صدوقسيءاحلفظ"

 .(2)"ففيهوقاليف"الدي":"خمتل


  

 
.320،ص2ط،تقريب التهذيب ابنحجر،(1)
.457صد.ط،،هدي الساري،ابنحجر(2)
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 ين: بيان موضع اخلالفاملبحث الثا
بينماقوله"خمتلففيه"فهي،املرتبةاخلامسةقولاحلافظيفالتقريب"صدوقسيءاحلفظ"جيعلهيف

يفاحلكمعلىالراوي.بواضحمرتبةأقربإىلالتوقفيفحالالراوي.وهذا  وجوداختالف 
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 ين ف الراوي قد املعترب أئمة الن املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)"صاحلليسابلقويقالابناملديين:"

 به أبس "ال حنبل: بن أمحد صاحل"وقال "ت ،(2)رجل املروذي: رواية بكالملّك ويف فيه م
.(3)لني"

قالليسلهويفموضعآخر:"،(4)"تاجإليهفيههحديثحي جلصاحلوليسعندروقال:"
.(5)"نعطاءواحلسنمسائلوليسبهأبسيرويهاعلهأشياء.كثريشيءيشده

.(6)وقالأبوزرعة:"شيخصاحلصدوق"
 معنيوضعفه بن "ثقة"،(7)حيىي قال: آخر موضع م،(8)ويف بهوضعويف "ليس آخر:

يفأقوالابنمعنيبنيالتضعيفوالتوثيق.جليبوجوداختالفقالالباحث:هذا.(9)أبس"
"صدوق" "،(10)وقالالبخاري: الوليدوقال: يدلس،ال:كانالربيعالطيالسيقاليلأبو

.(12)"ماتكلمأحديفالربيعإالوالربيعفوقهوقالأبوالوليد:".(11)"منهاوكاناملباركأشدتدليسً

 
.59،ص1طبن املديين،حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي سؤاالت  ابناملديين،(1)
(2) ابنأَبحامت،1/412،)2،طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللاأمحدبنحنبل، /3،)1طاجلرح والتعديل،(،

465).
.59،ص1،طالعلل ومعرفة الرجال رواية املروذي أمحدبنحنبل،(3)
.190املرجعالسابق،ص(4)
.193املرجعالسابق،ص(5)
.(3/465،)1طرح والتعديل،اجلابنأَبحامت،(6)
(7) 3،)2،طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللاأمحدبنحنبل، ابنأَب10/ ،) /3،)1،طاجلرح والتعديلحامت،

.(4/38،)1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء (،ابنعدي،465
.(4/83،)1طمعي رواية الدوري،  اتريخ ابن(،1/87،)1،طاتريخ ابن معي رواية ابن حمرز ابنمعني،(8)
.111،د.ط،صاتريخ ابن معي رواية الدارميابنمعني،(9)
.393،ص1،طالعلل الكبّي التمذي،(10)
.(2/52)،1طالضعفاء الكبّي، (العقيلي،11)
(.9/92،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(12)
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.(1)حيىيالحيدثعنه"كان:"وأيًضاوقالالبخاري
" شيبة: بن يعقوب جداوقال ضعيف ثقة، صدوق صاحل الثقة.(2)"رجل الباحث: قال

فيحديثه.فالضعفأّماو،والصالحوالصدقهنايفنفسالراوي
املثىن بن حممد وكانعبد":(3)وقال قط، شيئا صبيح بن الربيع حدثعن حيىي مسعت ما

.(4)"الرمحنحيدثعنه
عوقا عليل بن "(5)الفالسمرو عفّ: مقلوبةكلهاانمسعت الربيع أحاديث .(6)"يقول:

.(7)يسابلقوي"ل:"لوقا
" سعد: ابن ضعيفًوقال فلماوكان فتكه، عفان وأما الثوري، عنه روى وقد احلديث، يف

.(8)"حيدثمنه

 
(.4/38،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(1)
(.9/93،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(2)
كانصاحبكتابال.يرويعنغندروالبصريني،بنعبيدبنقيسالزمنالعنزيمنأهلالبصرةحممدبناملثىن(أبوموسى3)

وحممد،وإمساعيلالقاضي،ومسلم،حامتووأب،زرعةبووأ،والبخاري،مسعمنهحممدبنحيىيالذهليفمّمن .حيدثإالمنكتابه
ه.252تويفسنةوغريهم.وعبدالوهابالثقفي،بنسعيدوحيىي،موسىحممدبنجعفرغندراومسعأاببنإسحاقالصغاين.

علماء  اإلرشاد ف معرفة ،اخلليلي،212،ص1،طاتريخ أمساء الثقات(،ابنشاهني،9/111،)1،طالثقاتابنحبان،
رجال، هتذيب الكمال ف أمساء ال(،املزي،4/457،)1طاتريخ بغداد،(،اخلطيبالبغدادي،2/516،)1،طاحلديث

  (.26/359)،1ط
.(2/52)،1طالضعفاء الكبّي، (العقيلي،4)
وزايدبنالربيعان،سليمومعتمربن،وبشربناملفضل،روىعنيزيدبنزريعأبوحفصعمروبنعليالصرييفالبصري،(5)

السجستاين،وأبوعيسىالتمذي،داود،وأبووالبخاري،وأبوزرعة،وأبوحامت ،وعفانوغريهم.وممنروىعنهوسلمةبنرفيع
ابنأَب.249تويفسنةقالأبوحامتعنه:"بصريصدوق"،وقالالدارقطين:"مناحلفاظالثقات"..وأبوعبدالرمحنالنسوي

(،الذهيب،سريأعالمالنبالء،14/117،)1طاتريخ بغداد، (،اخلطيبالبغدادي،6/249،)1،طاجلرح والتعديل ،حامت
(.22/164،)1طهتذيب الكمال ف أمساء الرجال، (،املزي،11/470،)3ط
.(3/465،)1،طاجلرح والتعديل(،ابنأَبحامت،2/52)،1طالضعفاء الكبّي، (العقيلي،6)
.(1/281)،1طالضعفاء واملرتوكون، (،ابناجلوزي،3/465،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(7)
.(7/277،)1،طالطبقات الكربىسعد،(ابن8)
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وأرجوأنهال،ااجدّامنكرًوملأرلهحديثً،للربيعأحاديثصاحلةمستقيمةوقالابنعدي:"
.(1)"أبسبهوبرواايته

.(3)وأخرىيفالضعفاء،(2)الثقاتوذكرهابنشاهنيمرةيف
.(5)والنسائي،(4)هاجلوزجاينوضعف

.(6)وقالالعجلي:"الأبسبه"
.(7)"ااعابدًضعيفاحلديث،أحسبهكانيهم،وكانصاحلً"قالالساجي:و

وكانيشبهبيتهابلليلببيتالنحل،وزهادهمأهلالبصرةكانمنعباد"وقالابنحبان:
احىتوقعيفحديثهفكانيهمفيمايرويكثريً،يكنمنصناعتهحلديثملإالأنامنكثرةالتهجد

وفيمايوافقالثقاتفإناعترببهمعترب،املناكريمنحيثاليشعرفاليعجبيناالحتجاجبهإذاانفرد
.(8)"ملأربذلكأبسا


  

 
(.4/41،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(1)
.85ص،1ط،اتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(2)
.180ص،1ط،خ أمساء الضعفاء والكذابي اتريابنشاهني،(3)
.210،ص1،طأحوال الرجالالشجرة ف  اجلوزجاين،(4)
(.4/38،)1ط،الرجال  لكامل ف ضعفاءاابنعدي،(5)
(.4/342،)1،طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(6)
(.4/342املرجعالسابق،)(7)
(.1/296،)1،طي والضعفاء واملرتوكي اجملروحي من احملدثكتاب ابنحبان،(8)
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 ع: الرتجيح املبحث الراب
ي:ممامتنقلهمنأقوالاألئمةالحظالباحثمايل

اختالفاألئمةفيهبنيموثقومضعف؛بلاختلفالنقلذاتهعنابنمعني.ولعلهذامنأهم •
مثليرجعألسبابكثريةختصحاالتالراوييفالراويةقدالذياالختالفيفالروايأسباب

وقد:""يفمبحث"اختالفاألئمةيفتضعيفالرجال"علله"قالالتمذييف.التفردعدمقبول
ويقالإناتركهملاتفردابحلديثالذي،بةحدثعنعبدامللكبنأَبسليمانمثتركهانشعك

ب رابحعنجابر بنأَب وجود (1)"نعبدهللاروىعنعطاء واملقصود االختالفيفالراوي.
بلينبغيالنظريفاحلاالتأو،اليلزممنهالتضيعفأوالتكاملطلقهركهأوضعفبوجودمنت

 .(2)منهجيةاإلماميفالتك
النفسوالعبادةيفصالحاملقصودمنذلكفهأومليقوّمثضعفه"ثقة"أو"صاحل"منقالعنه •

 .يفاألقوالضطراباليس
•  تركه من األئمة حيدّمن يبنّيومل مل عنه سث فبب التك، األئمة حىت بعدهم عنالنّمن قلة

ثعنهيحدالتالبعضاآلخرعنو،ملحيدثعنهأنّهمبعضهعنبلثبت مليبينواذلك،السابقني
بينماحيىيالقطان،ثعنهوحيىيبنسعيدالقطان.فابنمهديحدّ،مثلعبدالرمحنبنمهدي

:قالذيم للتّ"العللالصغري"فيف.صةصوخمأوحاالتيفأحاديثذلكولعل،ملحيدثعنه
فلميتك)منبينهمالربيعبنصبيح(لروايةعنهؤالءوإنكانحيىيبنسعيدالقطانقدتركا"

كرعنحيىيبنسعيدأنهكانإذاذ .ولكنهتركهمحلالحفظهم،ابلكذبالروايةعنهمأنهاهتمهم
وقدحدث.يثبتعلىروايةواحدةتركهكذاالومرةه،رأىالرجلحيدثعنحفظهمرةهكذا
عبدهللابناملباركووكيعبناجلراحوعبدالرمحن:لقطانعنهؤالءالذينتركهمحيىيبنسعيدا

 .(3)"ئمةبنمهديوغريهممناأل

 
(.5/756،)2،طسنن الرتمذي (التمذي،1)
منهجيةحيىيبنسعيدالقطان.نقلموضحلذلكيف(سيأيت2)
(.1/369،)1طشرح علل الرتمذي،(،ابنرجب،5/744،)2ط، سنن الرتمذي (التمذي،3)
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مل • واحتجمبروايته-بببنيالسّيوكذلكمنضعفه معوجودمنوثقه -وأَبزرعةكالبخاري،
تبلغونعينكيفوقدقالشعبةيفحقه:"تفرده؟أمكثرةأخطائه؟أمماذا؟ببأكانذلكبس

حىتأتتواالربيعحبديثههللا ال أحدثكم  عينمنكمأقعيفالربيعبنصبيح؟وأتكلمبه؟منمسمامل
أنفسكم،إن  فيسوديفالربيعخصاالتكونيفالرجبنصبيحفتكذبوا الواحدةمنها لاخلصلة

إىلمصافالثقات.(1)"هبا وبنياملباركبن،ومعذلكفاليصلعنده بينه ففيسؤالختيريه
نديفوقهفيمااملباركعسعيد:"ذاتهقولعثمانبنوهو،(2)"منهيلّإحبأمبارك"فضالةقال:

 .(3)"نهرمبايدلسأمسعمناحلسنإال
"فصّ • إذاليعجبينااللابنحبانحالالربيعبنصبيحقائال: انفردحتجاجبه يوافق،ا وفيما

قوافبينمامىت،نكراحلديثإذاانفردىنأنهممبع"؛الثقاتفإناعترببهمعتربملأربذلكأبسا
مرتبةالصدوقبالشّكهذهوجدمناعترببهبلاحتجبه،قدو أبسابالعتباربه.والثقاتفال

وأماقولهمليكناحلديثمنحيتملمنهذلك.التقبلمفرداتهمىتملالذي-الذيدونالثقة-
االيرويإالعنأبنهغالبًعنهفؤمننييفاحلديثشعبةاملعروفهذامدفوعبروايةأمريامل؛صنعته

وابلسالمةمعروف ثقة  وأحاديثه، نفسه يف غضب منعمنقد حىت حتديثهمهمطلبته من
ضعيفً،أبحاديثه حي فلوكان ال تجّا به توال حي  أحاديثه إىل اج حصل ومنهمملا هذامنه كل

 .بهاماالهتم
،فقأحاديثالثقاتكالمابنعديأنلهأحاديثمستقيمةأيو كذلكوكالمابنحبانيشبه •

 ليسلهأحاديثمنكرةجّدا.و
هيفمامالبخاريباحتجاجاإلأشياءأوال:فهذايدفعه؛قلوبةكلهايثهمقولعفانأبنأحادوأما •

قلهابنعديمننماا:اثلثًو،املنقولةأمحدمقولةاإلماما:اثنيًو،ومليكنحديثهمقلوابًصحيحه

 
(.2/52)،1طالضعفاء الكبّي، (العقيلي،1)
(.1/142،)1ط،اجلرح والتعديل (ابنأَبحامت،2)
ألحاديثيفاحلكمعلىالراويقديكونالتضاربيفاألقواللهذهاملقارانتوبعضهذاوهذايؤكدأنكقالالباحث:(3)

وحاالتخمصوصةالتنسحبعلىاحلكماإلمجايلعلىالراوي.خمصوصة
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اليطابقالثابتالصحيحعنعفاننْم أبنلهأحاديثمستقيمة.فهذاالتعميممثقالأحاديثه
 الربيعبنصبيح.

أوالتكمعإمكانيةفنهالتضعياليلزمم،وكرعنأخطائهفهذاحاصليفالثقةوغريهوأماماذ  •
 يفمرتبة ،الصدقوجوده تفرده أن سيما وال بعضاألئمةخاّصة الذيأنكره قلةإنمثّ.هو

ذلكقالأبول،ملحيدثإالابلقليلأنهمايفأمرفكل ،فيضعتالذلكأحاديثهاليعينمن
 اليضرمروايته.هومماو؛مةليسمناحلفاظيفاصطالحاألئأنهأيْزرعةعنه:شيخصاحل،

 
فإنّ بالباحوعليه الربيع يف األقوال أوسط يرجح ث وأنه صبيح ن رجل صاحل ابإلمجال

وهياملرتبةالرابعةعنداحلافظابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.صدوق 
،مردودفينظرالباحثف(1)أنهضعيفاحلديثم نْوماذهبإليهصاحيب"حتريرالتقريب"

 اعتمد ألهنموذلك ا داااعتما كليا ابن قول صنعتعلى من ليس احلديث أبن ،هحبان ىعلوكذا
بيانهومامتّ.معوجودمنوثقهواحتجأبحاديثهناسببهذااحلكممليبيّتضعيفيعقوببنشيبة،و

ال.صّامفرد إنشاءهللاتعاىل-أنيكون-يفنظره-يصلحم نق بلالباحثايفالتجيحسابقً


 
.247،ص1طر التقريب، قريب التهذيب ومعه حتريت(ابنحجر،1)
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 أبو أيوب املنقري  مان بن داودي.الشاذكوين، سل25
   

 ه "التقريب" و"اهلدي" قوال احلافظ ف كتابياملبحث األول: بيان أ
.(1)قاليف"التقريب":"متوك"

 .(2)"وقاليف"الدي":"فيهمقال
 

  

 
.1315،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.395صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
،ابلكليةابلراوياالحتجاجعدم اتبمرمنوهي،عاشرةال"جيعلهيفاملرتبةمتوكقولهيفالتقريب"

بق اكتفى الدي يف بينما مقال"وله "فيه وهي "متوك" قوله مع إىل-ابملقارنة أقرب وإنكانت
وهذا.أوعلىأقلاالحوالاالعتبار،االحتجاجحمتملة؛فقدتصلبهإىلدرجةإالأنه-التجريح

 .حتديدملرتبةمنمراتباجلرح"فيهمقال"أيسيفعبارةليإذاحلكمنياختالفواضحبني
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  ر أقوالاملبحث الثالث: ذك
.(2)وقال:"ليسبشيء"،(1)"،إالأنهيكذبويضعاحلديثقالابنمعني:"مسع

كذابعدوهللافقال:-ذكرلهحديثاً-وقيلإنالشاذكوينروىعنمحادبنزيدوقال:"
.(3)"نيضعاحلديثكا

"و حنيل: بن أمحد ذكقال إذا سعيد بن حيىي الشاذكوينكان سليمان عنده ذاك:قالر
.(5)"يكذب-يعينأنه-هومنحنوعبدهللابنسلمةاألفطسوقال:".(4)"!اخلائب

" حامت: أبو احلديوقال متوك بشئ، ليس الشاذكوين ومل،ثسليمان حديثه حيدثوترك
.(6)"عنه

.(7)اللحديث"وقالابنسعد:"وكانحافظً
ا،وقدمبغدادوجالساحلفاظهباوذاكرهم،امكثرًوكانحافظًدادي:"قالاخلطيبالبغمثلهو

ماكانيفأصحابناأحفظوقالعمروالناقد:".(8)"مثخرجإىلأصبهانفسكنها،وانتشرحديثههبا
شاذكوين،والأعلمابإلسنادمنحيىيماوالأسردللحديثمنابناللألبوابمنأمحدبنحنبل،

.(9)"ليهإسناداقطقدرأحديقلبع
.(11):"فيهنظر"أيًضاوقال،(10)وقالالبخاري:"هوعنديأضعفمنكلضعيف"

 
.281،ص1،طسؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معيابنمعني،(1)
(.2/128)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(2)
(.4/115،)1ط، اجلرح والتعديل،ابنأَبحامت(3)
(.2/430)،2،طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللاأمحدبنحنبل،(4)
(.4/115،)1ط،تعديل اجلرح والابنأَبحامت،(5)
(.4/115املرجعالسابق،)(6)
(.7/309،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(7)
(.10/55)،1طاتريخ بغداد،اخلطيبالبغدادي،(8)
(.10/55)ملرجعالسابق،ا(9)
(.2/18)،1طالضعفاء واملرتوكون،(،ابناجلوزي،10/55،)اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(10)
(.2/18)،1طالضعفاء واملرتوكون،ابناجلوزي،(11)
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.(1)وذاكرهالرازيفكانيضعاحلديثوقتاملذاكرة
.(2)"متوك":العقيليوقال

.(3)سثقة"وقالالنسائي:"لي
اانحيدثحفظًنيتهموإناكانتكتبهقدذهبتفكأمعاذهللا":األهوازيوقالعبدان

جزرة،(4)"طفيغل صاحل هتمتهوقال احلديث"عن يف يكذب "كان :(5)،": بليةوقال رمىي ،وكان
.(7)جيءبهوهوسكران.وذكرعليبناملديينأن(6)"ةابللواط

وكانحيفظحىتذكريفاحلفاظإالأنهمل"ل:ب"الثقات"إالأنهقاوذكرهابنحبانيفكتا
بىنعلىأصلالسالمةيفالراويألنابنحبان:قال الباحث.(8)"يرديفالقلوبيصفنفسهحىت

إذامليبنيضدهإذمليكلففمنمليعلمجبرحفهوعدل:""الثقات"كماقاليفمقدمتهلكتاب
.(9)"وإناكلفوااحلكمابلظاهرمناألشياءغرياملغيبعنهم،فةماغابعنهمالناسمنالناسمعر

عبدوقالأيًضا:"مسعت،(10)"ممنيسرقاحلديث،ماجنعندي،حافظ بنعدي:"لاوقا
سألتعباسبنيزيد،نخبيتحدثناابوقال:"،(11)"هللابنسليمانبناألشعثينسبهإىلالضعف

هللابنالصامت،عنأَبذرقاليدبنأَبعمراناجلوين،عنأبيهعنعبدالبحراينعنحديثعو

 
(.10/55)،1طاتريخ بغداد،اخلطيبالبغدادي،(1)
(.3/60)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(2)
(.10/55)،1طاتريخ بغداد،اخلطيبالبغدادي،(3)
(.2/18)،1طالضعفاء واملرتوكون،ابناجلوزي،(4)
(.9/71،)3،طسّي أعالم النبالء الذهيب،(5)
(.10/55)،1طاتريخ بغداد،اخلطيبالبغدادي،(6)
(.10/55)املرجعالسابق،(7)
(.2/279،)1ط،الثقاتابنحبان،(8)
(.1/13املرجعالسابق،)(9)
(.4/299،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(10)
(.4/299ق،)املرجعالساب(11)
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.ويف(1)"فقاللقنهذاكالفاجريعينالشاذكوين؛زرغباتزددحبا:صلىهللاعليهوسلمرسولهللا
،احلفاظاملعدودينمنحفاظالبصرةوللشاذكوينحديثكثريمستقيم،وهومنآخرقال:"موضع

،ابعضهامناكريوأمحد،وعليوأنكرمارأيتهذهاألحاديثاليتذكرهت يضمإىلحيىيوهوأحدمن
.وبعضهاسرقة

وإناأتىمنط،افيغلوماأشبهصورةأمرهمباقالعبدانإنهذهبتكتبهفكانحيدثحفظً
.(2)"فلجرأتهواقتدارهعلىاحلفظميرعلىاحلديثالأنهيتعمده،هناكيشتبهعليه

.(3)الدارقطينيف"الضعفاءواملتوكون"رهوذك
 

  

 
(.4/302،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(1)
(.4/305املرجعالسابق،)(2)
(.2/155،)60ة،ع،جملةاجلامعةاإلسالميلضعفاء واملرتوكون الدارقطين،ا(3)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
ئمةتبنيللباحثمايلي:أقوالاألفمنجممل

تطبيقعمليمناحلفاظالبارعنيواملكثرينإالأأنابنالشاذكوين • وهذا مناألئمةنهجمروح.
 .باحثسابًقاينهالكمابوقوةضبطه،عدالةالراويعلىأنلقب"حافظ"اليلزممنه

إنجزرةوأمحد.وعلىذلكفقلذلكحيىيبنمعنيوصاحلون ،والسرقة،والوضع،مابلكذباهتّ •
 فسر.املرحاجلهذامباثبتعنغريمهااننفيالتهمةعنهمنقبلعبدان،وصنيعابنحبانمردود

 عدالتهكالفجورواللواطوشرباخلمر.ج رحمباتسقطبه •
 سائي.وتركهأبوحامتوالعقيلي،وضعفهالدارقطينوالنّ،ااشديدًضعفًضعفهالبخاري •


 ذلك الباحوعلى فإن الشاذكوينث داود بن سليمان أن أحوالهيرجح متهم  مرتوك أقل
هللاتعاىلأعلم.هيتوافقاملرتبةاحلاديةعشرةعنداحلافظابنحجر.ووساقط العدالةابلكذب 
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 غّيةأبو املالكوف اك بن حرب .مس 26
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)لقن"تغريأبخرةفكانرمبايطربة،وقدليف"التقريب":"صدوقوروايتهعنعكرمةخاصةمضاق

 .(2)"وقدضعفواأحاديثهيفعكرمة،وقاليف"الدي":"خمتلففيه
 

  

 
.415ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.457صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 خلالفاملبحث الثاين: بيان موضع ا
هزاديف"صدوق"إالأنقوله"خمتلففيه"و(بيانحملالنزاعبني21سبقيفالتمجةالسابقة)برقم

أحاديثهيفعكرمة""الدي": .ويفوجوداتفاقيفتضعيفهملهيفعكرمةإىلإشارة"وقدضعفوا
مني.وهذاماسيبينهالباحثيفاملبحثنيالقاد"التقريب"ذكرالتغريوالتلقني.
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
يقولونلسماك:عكرمة،عنابننوكاقالشعبة:" عباس؟فيقول:نعم،قالشعبة:فكنتأانالا
إذابىن:ذاوكذامرة،يعينحديثعكرمةحدثينمساك،أكثرمنكا:".وقالأيضً(1)"أفعلذلكبه

على فليدعم اختلفيفالطريقأحدكم وإذا جاره، عنابن.حائط فقالوا: لقنوه رمبا الناس وكان
.(3)وغمزه،(2)"نهول:نعم،وأماأانفلمأكنألقيقعباس؟ف

قالالباحث:.(4)"أتيتمساكبنحربفوجدتهيبولقائمافتكته،وملأمسعمنهوقالجرير:"
البولقائًماليسمنقبيلاجلرحاملؤثر.

أقربنأمحد:"بدهللاوقالع سئلأَبعنمساكبنحرب،وعطاءبنالسائب،فقال:ما
وقال.(5)"عباسوعطاء،عنسعيدبنجبري،عنابنعباسمساكيرفعهاعنعكرمة،عنابنهبما

.(6)حديثهمضطرب
 "ثقة؛ معني: بن حيىي وقال قال عليه؟ عيب الذي ما يسندهاأفقيل مل أحاديث سند

.(8)وقال:"كانشعبةيضعفه"،(7)"غريه
.(9)وقالأبوحامت:"صدوقثقة"

.(10)امسروقشيئًمليسمعمنبنحرباكمسوقالأبوزرعةأن
.(1)ناملبارك:"ضعيفيفاحلديث"عبدهللابوقال

 
.(2/178)،1طالضعفاء الكبّي، قيلي،الع(1)
.(2/178)املرجعالسابق،(2)
.(2/178)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(3)
.(4/541،)1ط،الرجال امل ف ضعفاء الك(،ابنعدي،2/178)املرجعالسابق،(4)
.(2/178)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(5)
(.4/279،)1،طاجلرح والتعديل(،ابنأَبحامت،2/638،)2،طاريخاملعرفة والتالفسوي،(6)
(.4/541،)1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء (،ابنعدي،4/279،)1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(7)
(.4/541،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(8)
(.4/280،)1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(9)
.85،ص1ط،املراسيل ابنأَبحامت،(10)
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.(2):"ضعيف"البغداديوقالأبوعليصاحلبنحممد
.(3)"يضعفوقالصاحلجزرة:"

.(4)"مساكبنحربالذهلييفحديثهلني"يوسفبنخراش:عبدالرمحنبنوقال
األئمة،،شاءهللاكلهقيمإنثكثريمستولسماكحديوقالابنعدي:" وقدحدثعنه

.(5)"وهومنكباراتبعيالكوفينيوأحاديثهحسانعمنروىعنه،وهوصدوقالأبسبه
مالناس،وكانلهعلمابلشعر،وأايجائزاحلديث،وكان"وقال:"الثقات"ووضعهالعجلييف

ورمباقال:قالالنيبصلىهللاعليهابنعباس،فصيًحاإالأنهكانيفحديثعكرمةرمباوصلعن
قال.(6)"انسفيانالثورييضعفهبعضالضعفوسلم،إناكانعكرمةحيدثعنابنعباس،وك

اضطرابيفالنقلعنوهذالباحث:قالا.(7)"مايسقطلسماكبنحربحديث"سفيانالثوري:
ارةالتعديلمنسفيانالثوريهيذيب"أبنعبدفعهاحلافظابنحجريف"التهقدوسفيانالثوري،

.(8)لسماكبنالفضل
 عماراوقال بن "(9)املوصلي يف: وخيتلفون يغلط، إنهكان يقولون: حرب بن مساك

.(1)"حديثه

= 
(.12/120،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(1)
(.10/296)،1طاتريخ بغداد،اخلطيبالبغدادي،(2)
(.4/234،)1،طهتذيب التهذيب ابنحجر،(3)
(.10/296)،1طاتريخ بغداد،اخلطيبالبغدادي،(4)
(.4/543،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءعدي،ابن(5)
(.4/541،)1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء (،ابنعدي،207)ص ،1ط،اتريخ الثقات العجلي،(6)
(.10/296)،1ط،اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(7)
(4/234،)1،طهتذيب التهذيبانظر:ابنحجر،(8)
هللابنعماراملوصلي،الثقةاحلافظحمدثاملوصل.ممنروىعنهأمحدبنحنبل،ويعقوببنأبوجعفرحممدبنعبد(9)

(،7/536،)1،طالكامل ف ضعفاء الرجال،ه.ابنعدي242نةسفيانالفسوي.لهكتابكبرييفالرجالوالعلل.تويفس
هتذيب الكمال ف أمساء  (،املزي،3/418،)1،طاتريخ بغداد (،اخلطيبالبغدادي،9/113،)1،طالثقات ابنحبان،

 



 

002 
 

.(2)"اتركهوكانقدتغريقبلموتهالأعلمأحدًامشهورًكانرجالًوقالالبزار:"
"ق شيبة: يعقوببن العليلت وقال فقال:بن مساكعنعكرمة؟ رواية مضطربة، ملديين:

.(3)"سفيانوشعبةجيعلوهناعنعكرمة،وغريمهايقول:عنابنعباس،إسرائيلوأبواألحوص
ريعكرمةصاحل،وليسمناملتثبتني.وروايتهعنعكرمةخاصةمضطربة،وهويفغ...وقال:"

هصحيحمستقيم،والذيقالهابناملباركهمعنفحديثمسعمنمساكقدميامثلشعبةوسفيانومن
.(4)"إنايرىأنهفيمنمسعمنهأبخرة

انفردمساكأبصلمل.وقال:"(5)ويفحديثهشيء"،وقالالنسائي:"ليسبهأبس يكنإذا
.(7)"التلقنيومساكليسابلقويوكانيقبلوقاليفموضعآخر:"،(6)"فيتلقنحجة،ألنهكانيلقن،

معالتفرد.لباحث:قالا التلقنيعنداألئمةصفة ضعف 
" سليوقالالدارقطين: عنه والثوريوأبواألحوصفأحاديثهم شعبة حدثعنه وماإذا مة،

.(8)"انكارةففيبعضهنعبدهللاوحفصبنمجيعونظرائهمبكانعنشريك
.(10):"ثقة"وقالابنشاهني،(9)وقال:"خيطئكثريا""الثقات"وجعلهابنحبانيف

.(1)"احتجالبخاريأبحاديثعكرمة،واحتجمسلمأبحاديثمساكبنحربوقالاحلاكم:"

= 
(،كحالة،6/221،)15طاألعالم،(،الزركلي،11/569،)3،طسّي أعالم النبالء(،الذهيب،25/509،)1،طالرجال
(.10/228،د.ط،)ملؤلفيمعجم ا

(.10/296)،1ط،اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(1)
(.6/109،)1،طمالإكمال هتذيب الكمغلطاي،(2)
(.12/120،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(3)
(.12/120املرجعالسابق،)(4)
(.12/120املرجعالسابق،)(5)
(.5/248،)3طّي أعالم النبالء،سالذهيب،(6)
(.8/319،)2،طالسنن الصغري النسائي،(7)
.189،د.ط،صارقطينسؤاالت السلمي للدالسلمي،(8)
(.4/339،)1،طالثقاتابنحبان،(9)
.108ص،1ط،اتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(10)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
:إىلالصوابيفنظرهسجلهذهاملالحظاتبقبلترجيحالباحثللحكماألقر

نْم أّنأي،علىأناملسألةاجتهاديةالقويةمناألدلةاحتجاجمسلمبسماكوالبخاريبعكرمة •
أواحتجأبحاديثهماملير  مارآهغريمها.بلإنّوثقهما بسماكبنكذلكالبخارياستشهدوا

املتابعات. يف حرب ظهر مساك على اإلمجايل احلكم يف االضطراب عندوهذا ناملتأخريأثره
فمرّكالذهيب قال: حفظه"ة ساء (2)"ثقة أخرى: ومرة جليل"، (3)"صدوق وأخرى: وقصد"،

 .(4)"صاحل
وهيمسألة،(5)االيستعلةجتريحفقدثبتأنالنيبصلىهللاعليهوسلمابلقائمًالبولقائمً •

 حلداالنتقاصمنالعدالة.اخلالففيهاصليفقهيةخالفيةال
وكذلككشعبةوابناملديينوأمحدوابنمعني.طرابحديثهعنعكرمةاهتمهبعضاألئمةابض •

مافكلهاتدورحولحديثهعنعكرمةوهيذاهتامسألةإسناد؛شعبةالذيرواهمسألةالتلقنيا
فقدكانمساكيسندأحاديث،عنشعبةنقاًلوغريه فمنقبلشعبةلذلكض عّف؛مليسندهغريه

أيأنالتلقنيوالغلطيفاإلسناديدورانحولاالضطرابيفس.هيعنعكرمةعنابنعبا
 .حديثهعنعكرمةخاصة

حامت،وابنحبان،والعجلي،واحتجبهمسلميفأصوله.وأَب،العديدمناألئمةكابنمعنيوثقه •
،وىماذكرعنشعبةمليبنيسببالتضعيفإالماقيلأنهتغريأبخرةيفس-إًذا-فمنضعفه

ب حيىيبنمعنيالعيبنّيوقدْالذيهومنحصريفحديثهعنعكرمة،واالضطرابلتلقنيأوا
 .وثّقهالذيتلبسبهمساكبنحرببعدما

= 
.(1/262،)1،طاملستدرك على الصحيحياحلاكم،(1)
.465ص،1طف معرفة من له رواية ف الكتب الستة،  الكاشفالذهيب،(2)
.95ص،1طوهو موثق،  ذكر أمساء من تكلم فيهالذهيب،(3)
(.2/232،)1ط،  ف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(4)
(،وأخرجهمسلميف224(،رقم)1/54)،كتابالوضوء،اببالبولقائماوقاعدا،الصحيح اجلامع أخرجهالبخارييف(5)

(.273(،رقم)1/228،كتابالطهارة،ابباملسحعلىاخلفني،)املسند الصحيح 
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،بهوعابحتجاجمسلمفهذامدف؛أماقولالنسائيأنهإذاانفردأبصلفالحيتجبهبسببالتلقني •
كماأييتيفمعتفصيلله-طيندارقوال،األربعةبعضأئمةاحلديثكأصحابالسنناحتجاجو

ابنعكرمةعنيفالراويةعنعبةذاتهالذيرواهشهذاالتلقنيهو.ولعلّ-اليتبعد هااملالحظة
 .الثقاتالرواةبفحصأحاديثهكغريهمنلذلكاحتجوابهخارجروايتهعنعكرمةو،عباس

فمدفوعمبنوبقدماءأصحابهألحوص،وأَبا،دحجيتهبروايتهعنشعبة،والثوريوأمامنحدّ •
اكذوكاإلمامأمحد،يفغريذلكالحتجاجبهاءبقامعبدونتفريقاروايتهعنعكرمةمطلقًردّ

النعلمأنّيةأَباألحوصعنمساكمثقال:"ابروافقدخرّجحديثً"؛سننه"النسائييفبفعل 
وخرّج،(1)"سابلقويوكانيقبلالتلقنيااتبعهعليهمنأصحابمساكبنحرب،ومساكليأحدً

مطلقًدًفلوكانمردو،(2)شريكعنمساكلهرواية  انفردأبصل ا إذا كماقال-بسببالتلقنيا
 .اخلالففيهاسائغممايؤكدعلىأناملسألةاجتهايةفائدةفيهملاكانللتحديدهنا-النسائي

و ذلك لهوعلى األئمة توثيقكبار على به،بناء مسلم ،واحتجاج وبيان مسألةحيثيات
فإنالباحثيرجح؛يفغريذلكالتضرهأخطاؤهوأنمساكبنحرباتبعيمشهورمكثر،التلقني

.ةعنداحلافظابنحجروهياملرتبةالثالثف حديثه اضطراب عن عكرمةثقة ربأبنمساكبنح
بدليلإالالعاليةاإلمجاليةنهذهالرتبةالميكنتنزيلهعوجودمنوثقةمنأئمةالشأنع فم 

يفبعض-ضعلهخيهذامماقبولاملروايتفاتفصيلأمّو،قلوبالناظرينواضحكالشمستطمئنله
وهللاتعاىلأعلم..وغريهالثقة-احلاالت

 

  

 
(.8/319،)2طالسنن الصغري،النسائي،(1)
(.8/319،)2،طالسنن الصغري النسائي،(2)



 

302 
 

 .عبد هللا بن عثمان بن خثيم املكي. 27
   

 لتقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "ا 
.(1)"صدوققاليف"التقريب":"

 .(2)"خمتلففيهوقاليف"الدي":"
 

  

 
.526ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.457صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
فهيمرتبةأقربإىل"خمتلففيهقوله"بينما،صدوق"جيعلهيفاملرتبةالرابعةولاحلافظيفالتقريبق

العبارةأيهذهفليسيفلىالراوي،يفاحلكمعجوداختالف ووقفيفحالالراوي.وهذاواضحبالت
 .لتعديلحتديدملرتبةمنمراتباجلرحأوا
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  أقوالاملبحث الثالث: ذكر 
أبس" به "ليس معني: بن حبىي ابلقوية"،(1)قال ليست "ثقة،(2)وقال:"أحاديثه أخرى: مرة وقال

.(3)حجة"
:"وكانحيىيوعبدالرمحنالحيداثنعمروبنعليكرقول ذ و،"الضعفاء"وذكرهالعقيلييف

.(4)ثيم"عنابنخ
.(5)"محيتمليبنخثواوقالاإلمامأمحد:"

.(6)"مابهأبس،صاحلاحلديثوقالأبوحامت:"
أحاديث،وهوعزيزوقالابنعدي:" وأحاديثهأحاديثحسانمماحيب،البنخثيمهذا

.(7)"أنيكتب
.(8)وقالابنسعد:"ثقة"
.(9)وقالالعجلي:"ثقة"

.(10)وقالابنخلفون:"ثقة"
فاختلفالنقلعنو مرةقالالنسائي؛ قالأيًضاو،(11)"ثقة": ليسابلقوييفاحلديث،":

وماكتبناهإالعنإسحقبنإبراهيم،وحيىي،هذالئالجيعلابنجريج،عنأَبالزبريوإناأخرجت 

 
.476،ص1،طسؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معيابنمعني،(1)
(.5/266،)1ط،الرجال  ف ضعفاءالكامل ابنعدي،(2)
(.5/267السابق،)املرجع(3)
.(2/281)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(4)
.(2/174،)2طاملعرفة والتاريخ، الفسوي،(5)
.(5/112،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(6)
(.5/267،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(7)
(.5/487،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(8)
.268،)ص1،طاتريخ الثقات العجلي،(9)
(.8/59،)1،طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(10)
(.15/281،)1طأمساء الرجال،   فهتذيب الكمالاملزي،(11)
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ميبنخثأنعليبناملديين،قال:االالقطان،مليتكحديثابنخثيم،والعبدالرمحن،إبنسعيد
.(2)آخر:"لنياحلديث"موضعويف،(1)"ديث،وكأنعليبناملديينخلقللحديثمنكراحل

.(3)ووثقهالدارقطين
"الثقات" يف حبان ابن خيطئ"،ووضعه "كان "،(4)وقال: الفضوقال: أهل من لكان

.(5)"واحلفظوالنسكوالفقه
.(6)"الرواةمتفقعلىعدالتهموسائر:"وقالاحلاكميفخترجيهحلديثفيهعبدهللابنعثمان

.(7)وكون"تالضعفاءواملوذكرهابناجلوزييف"
 

  

 
(.5/247،)2طالسنن الصغرى،النسائي،(1)
(.8/149املرجعالسابق،)(2)
(.2/83،)1،طسنن الدارقطينالدارقطين،(3)
.(5/34،)1،طالثقاتابنحبان،(4)
.141،ص1ط،مشاهّي علماء األمصارابنحبان،(5)
(.1/357،)1طالصحيحي، املستدرك على احلاكم،(6)
(.2/132)،1ط،الضعفاء واملرتوكونابناجلوزي،(7)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
ننفساإلمامكيحىيوالسيمااختالفالنقلع،ااختالفاألئمةيفعبدهللابنعثمانظاهرجد 

،يفموضعسائيالذيوثقهالنّوكذا،أخرىمرةوجعلهيفمرتبةالصدق،نيالذيوثقهمرةبنمع
.وضعفهيفموضعآخر

وثقهالدارقطينوابنحبانوالعجليوابنسعدعندآخرينفقْدحتددْتمواقف هم؛فقدبينما
ابن،وابنخلفون معتمدينعلىأقوالمنضعفهمناألئمة.حًدااجلوزيوالعقيليقوالواوضعفه

ه.بذكرخطئابنحبانفىواكت،وجعلهيفمرتبةالصدقأبوحامت
بينماابناملديينكانعكسذلكوقال:دفقدقالممنحيتملأيحيتجبه،وأمااإلمامأمح

منكراحلديث.
وإنكانمنرجاللعي:"زيالقالفقدهذااالختالف؛املتأخرينذكرواوالعديدمناحملققني

وقالالنسائي:لني،ل:أحاديثهغريقويةمسلملكنهمتكلمفيه،أسندابنعديإىلابنمعنيأنهقا
وابجلملةاحلديث،ليسابلقويفيه،وقالالدارقطين:ضعيفلينوه،وقالابناملديين:منكراحلديث.

.(1)"فهوخمتلففيه،فاليقبلماتفردبه
:حظاتنامالهوه

علىاالحتجاجعدمتركحييالقطانوعبدالرمحنبنمهديألحاديثعبدهللابنعثمانإشارة •
بعضامعىنتركالتحديثعندقدمّرمعناسابقًإنهمثروايعنهماأهنماالحيداثنعنه.نْوإ،به

 فعدمالتحديثاليلزممنهالتكذيبأوالتضعيف.األئمةكيحىيبنسعيدالقطان،
ومقصدبسببالتفرد.ولعلهذاهأنذلكأوأنكرأحاديثهفالظاهر،منضعفهأولنيحديثه •

 جائزعلىالثقاتوغريهم.اخلطأ إن فوإاّل"أنهخيطئ"هابنحبانبقول
وليسكذلك،هذااالختالفيدلعلىأنعبدهللابنعثمانليسمنالثقاتاألثباتوجود •

 .وإالفالأبسبهدهتفرّتقدعليهبشكلصريح ان فالذي؛واملتوكنيمنالضعفاء
 

 
(.1/353)،1ط ، اديث اهلدايةألح نصب الراية الزيلعي،(1)
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عبدهللابنعثمانأبنّالذيتلتقيفيهاألقوالحالقولالوسطوعلىذلكفإنالباحثيرج
املرتبةالرابعةعنداحلافظابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.توافقهيمرتبة و،صدوق 
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 مع بقائه ضمن دائرة االحتجاج ة ف الراوي من زاد فيه صفات مؤثر : الفصل الثالث


 تابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف ك  ▪
 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف. ▪
 املبحث الثالث: ذكر أقوال أئمة النقد املعتربين ف الراوي.  ▪
 املبحث الرابع: الرتجيح.  ▪
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 .أمحد بن شعيب بن علي النسائي. 28
  

 األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"  بحثامل
.(1)"احلافظصاحبالسننقاليف"التقريب":"

 .(2)"بهالنسائيمعتعنتهوقداحتج :"يفترمجةأمحدبنعيسىالتستيوقاليف"الدي"
 

  

 
.91،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.387صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
 السنن صاحب النسائي احلافظ مأشهاإلمام علمر على انر مْر ولكنْ،ن حجري ابن لهاحلافظ

لف ابلتعّنتأيالتشدد الوصفاالنتباهألخذترمجتهضمنالدراسةتهوما ؤثريفامل.فمثلهذا
وهذااختالفبنّيبنيالقولني.واةمليذكرهاحلافظيفالّتقريب،احلكمعلىالر

سي التايل املبحث ويف عرض أهالباحث اأقوال لعلل ليبنيم الوصف هذا صحة منمدى
.ضعفه

 
  



 

212 
 

 الراوي  املعتربين ف أئمة النقد  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)"احلديثسائي،إمامأهلالن أمحدبنشعيببنعليبنسنانقالابنالقطانالفاسي:"

هذا"معّلًقا:وقالالذهيب.(3)"افظااح اىفاحلديث،ثقةثبتًوكانإمامً:"(2)وقالابنيونس
و عارف. وهوبه فإنابنيونسحافظيقظوقدأخذعنالنسائي، مليكنأحديفرأسأصح،

للهورجالهمنمسلم،ومنأَبداود،ومنالثالثمائةأحفظمنالنسائي،هوأحذقابحلديثوع
السادسةيفيفالطبقةوقدوضعهالذهيب.(4)"أَبعيسى،وهوجاريفمضمارالبخاري،وأَبزرعة

.(6)"املتكلمونيفالرجالوذكرهالسخاوييف"،(5)كتاب"ذكرمنيعتمدقولهيفاجلرحوالتعديل"
.(7)"واألعالماملشهورين،أحداألئمةاملربزينواحلفاظاملتقننيوقالاملزي:"

الطحاوييقوالن:أبو:مسعتمنصوراالفقيهوأمحدبنحممدبنسالمةوقالابنعدي:"
.(8)"ماممنأئمةاملسلمنيعبدالرمحنالنسائيإ

ائياإلماميفاحلديثأخربانأبوعبدالرمحنالنسفظ:"وقالأبوعلياحلسنيبنعلياحلا
.(9)"بالمدافعة

 
(.5/639)،1،طحكامف كتاب األبيان الوهم واإليهامابنالقطان،(1)
(2 ) سعيد الصديفعبأبو بنيونس الرمحنبنأمحد د ثْبت  حافظثقة حمدثومؤرخ ، تويفسنةمعرفةله ابلرجالوالعلل.

،15،طاألعالم (،الزركلي،18/65،)1،طالواف ابلوفيات (،الصفدي،7/853،)1ه.الذهيب،اتريخاإلسالم،ط347
(.5/123،د.ط،)معجم املؤلفي(،كحالة،4/249،)1،طشذرات الذهب ف أخبار من ذهب (،ابنالعماد،3/294)
(.2/24،)1طصريي واتريخ الغرابء،امليخ اتر ابنيونس،(3)
(.11/83،)3،طسّي أعالم النبالء الذهيب،(4)
.198،ص4طذكر من يعتمد قوله ف اجلرح والتعديل، الذهيب،(5)
.110،ص4،طاملتكلمون ف الرجالاوي،السخ(6)
(.1/329)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(7)
(.71/171)،1،طاتريخ دمشق اكر،ابنعس(8)
(.1/333)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(9)
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عنرجلفوثقه،فقلت:(2)سعدبنعليالزجناينسألت ":(1)بنطاهراملقدسيحممدوقال
 بين اي فقال: النسائي. ضعفه شرطًقد الرمحن عبد ألَب أشدّإن الرجال يف اريّخ الب رط ش ن م ا

:ولعلهذاالباحقال.(3)"ومسلم .الذيقصدهاحلافظابنحجرالتعنتهوث 
جالصحيحير نْاعةم مجفإنهلني  ؛:صدققلت وقالالذهيببعدسياقكالمابنطاهر:"

عبدهللا.(4)"البخاريومسلم "وقاليفترمجة تهيفالنقدحيثوحسبكابلنسائيوتعنّبنوهب:
والنسائيمعتعنتهيفالرجال،فقداحتجبهوقوى"آخرقال:،ويفموضع(5)"يقول:وابنوهبثقة

.(6)"أمره
وكانعندهعالياعن،ليعةملحيدثمباحدثابن،ومليكنيفالورعمثلهوقالالدارقطين:"

".(7)"قتيبة وقال: أبو الرمحكان ابلصحيحعبد وأعرفهم عصره، يف مصر مشايخ أفقه النسائي ن
مناآلاثر، بلغوالسقيم فلما ابلرجال، املبلغحسدوهوأعلمهم فسئلعن؛هذا إىلالرملة، فخرج

فضائلمعاوية،فأمسكعنه،فضربوهيفاجلامع.فقال:أخرجوينإىلمكة،فأخرجوهإىلمكةوهو
.(8)"داشهيعليل،وتويفهبامقتوال

 
(1 بنعليبنأمحدالشيبايناملقدسياحلاأ( الفضلحممدبنطاهر كانمنأسرعالناسكتابة،وأذكاهم،فظالقيسراينبو

ابحلديث وأعرفهم تصانيفه. من : التصوف، صفوة الصحيحني، اأرجال األطراف يف التذكرة معرفة الستة، حاديثلكتب
اتريخ  (،الذهيب،53/280،)1،طاتريخ دمشقه.ابنعساكر،507.تويفسنةنسابملوضوعة،املختلفواملؤتلفيفاألا
طووفيات املشاهّي واألعالم إلسالم ا ،1( ،11 /92 الذهيب،  طسّي أعالم النبالء (، ،3( ،14 العماد،287/ ابن ،)

(.10/98،د.ط،)معجم املؤلفي(،كحالة،6/30،)1،طرات الذهب ف أخبار من ذهبشذ
(2 ) القاسم بأبو علي بن حممد بنعليبن احلسنيسعد ن احلاحلافظالزجناين، الشريفسكنمكةشيخ عارفارم وكان ،

 سنة تويف 471ابحلديث. عساكر، ابن طاتريخ دمشق ه. ،1( ،20 /273 الذهيب، ووفيات املشاهّي   يخ اإلسالم اتر (،
(.10/327،)1،طواألعالم

(.23/108،)1ط، ووفيات املشاهّي واألعالم  اتريخ اإلسالمالذهيب،(3)
(.11/82،)3طسّي أعالم النبالء،الذهيب،(4)
(.9/228)املرجعالسابق،(5)
(.1/437،)1،طف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(6)
(.1/333)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(7)
(.1/339)السابق،املرجع(8)
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الصحيحوالسقيم،هوأحدأئمةالدنيايفاحلديث،واملرجوعإليهيفعلموقالالسمعاين:"
.(1)"اظ،وأهلاملعرفةولهشرطيفالصحيحرضيهاحلف

.(2)"وقداتفقواعلىحفظهوإتقانه،ويعتمدعلىقولهيفاجلرحوالتعديلوقالاخلليلي:"


 
  

 
(.1/57)،1ط،إكمال هتذيب الكمال  مغلطاي،(1)
(.1/57)املرجعالسابق،(2)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
تقسيمأئمةننقلكالمالذهيبيفمتعنتالنسائيبقولاحلافظأبنيرجحالباحثفيمايتعلقأنقبل

قسممنهميفاجلرحمتثبتيفالتعديليغمزالراوي:"رمحههللاقالعلىثالثةأقسامتعديلاجلرحوال
ومتسك،كذاوثقشخصافعضعلىقولهبناجذيإفهذا؛ابلغلطتنيوالثالثويلنيبذلكحديثه

رجالً.بتوثيقه ضعف تضعيفهوإذا على غريه وافقه هل ومل؛فانظر وافقه ذلكأحدإن منيوثق
يعيناليكفيأن؛راوإنوثقهأحدفهذاالذيقالوافيهاليقبلجترحهإالمفسّ،احلذاقفهوضعيف

فيفوقهذايتفمثل،ومليوضحسببضعفهوغريهقدوثقه،يقولفيهابنمعنيمثالهوضعيف
.تعنتونوابنمعنيوأبوحامتواجلوزجاينم؛قربأاحلسنتصحيححديثهوهوإىل

البيهقي بكر وأَب احلاكم هللا عبد وأَب التمذي عيسى هؤالءكأَب مقابلة يف وقسم
،متساهلون

كالمههوحبمل.(1)"محدبنحنبلوأَبزرعةوابنعديمعتدلونومنصفونأوقسمكالبخاريو
شددين.كونيفدرجةاملتالنسائيعندهيحثالسابقفإنّباحثمنأقوالهيفاملبمانقلالعلى

الباحث يعثر الكالم-يفحدودعلمه–ومل الصريحيفحقعلىمنسبقالذهيبإىلهذا
مثتبعهوصّنفهذاالّتصنيف،بذلكهوأولمنقال -وهللاأعلم–ممايشريإىلأنالذهيبالنسائي

احلفاظ)توهومناألئمة-ماوردعنالزجناينإاّلافظابنحجر،األئمةواحلفاظكاحلبعهمنمنت
التشددابلتعّنتنللنسائيشرطأشدمنشرطالبخاريومسلمأب-هـ(471 فّسر ما ولكنّ.إذا

نيعشبهبصفهذاأ،عنتاملطلقيفأحوالالرجالاليلزممنهالتّ"أشد"الباحثيرىأبنقولالزجناين
يقلأحدمنالناسلمذلكفعم و،مسلمإذضيقشرطالصحيحابملقارنةمعالبخارييفصحيحه

قديلزممنهالتضييقيفاحلكمعلىالرجال.يفالتصحيحالتضييقمعأّنالبخاريمناملتشددينأبنّ
ناكالمابنمعمّرفقد،ل ك ّلإمامطريقتهيفالتجريحوالتعديلنّيرىالباحثأبوعلىذلك

همناألئمةبىنعلىأصولأخرى.حبانيفاختيارهللثقاتأبنّهبىنعلىأصلالسالمة،بينماغري
طردنبينابلتساهلأوالتشددأوالتوسطإالإذاتوفرلدينامقياسصحيحم-إًذا-اجلزمكنميالف

 
.172،ص4ط، ذكر من يعتمد قوله ف اجلرح والتعديل، الذهيب(1)
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التصنيف صحةهذاإثباتينبغياسمةقيكمسلّونلتزمالتصنيف،فقبلأننصنّف.عليهمثلهذا
،قمنضعفهغريهووثّ،قهغريهنوثّفم ضعّد؛فالبخاريمثالًقمنخاللتصرفاتأصحاهبايزانامل

االرواةاملختلففيهمإالدليلمناألدلة.وم ،يفالتوثيقوالتضعيفواليزالاألئمةخمتلفني
اىفوكانإمامًلنسائيحيثقال:"يخهاعنشيفكالمابنيونسوهومنأخذإّنالناظرمث

أصح،فإنابنيونسحافظ...:"علىذلكهيبالذّتعليقيفو،(1)"ااحافظًثبتًاحلديث،ثقةً هذا
يقظوقدأخذعنالنسائي،وهوبهعارف.ومليكنأحديفرأسالثالثمائةأحفظمنالنسائي،

،ومنأَبعيسى،وهوجاريفمضمارداودنأَبهوأحذقابحلديثوعللهورجالهمنمسلم،وم
وأَبزرعة (2)"البخاري،  و، بهحقيقيميزانغياببضميمة ي لتزم أّنو،ةتصنيفاألئمّلكمسّلمة

ف   إمامٌ النسائينّأبمليدعلهجمااًلللّشكالختالفيفالتاجمجاربنيأئمةالنقديفعصرالروايةا
.وهللاتعاىلأعلم.وهوالقولالراجحالذيتبّناهالباحث تلتعن  ابمثله  يوصف ال اجلرح والتعديل 


  

 
(.2/24،)1طالغرابء، املصريي واتريخ اتريخ ابنيونس،(1)
(.11/83)،3،طسّي أعالم النبالء الذهيب،(2)
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 السعدي  اجلوزجاينبن يعقوب   .إبراهيم29
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)قاليف"التقريب":"ثقةحافظرميابلّنصب"

 يف "وقال النصب"الدي": يف منحرفًاوقال:" .(2)"غال انصبيا آخر.(3)"كان  موضع ويف
.(4)حنرافهونصبه"قال:"جرحهاليقبليفأهلالكوفةلشدةا

 
 

  

 
.118ص،2ط،تقريب التهذيب ابنحجر،،(1)
.406صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
.390صاملرجعالسابق،(3)
.446صاملرجعالسابق،(4)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
وهيتوافقاملرتبةالثالثة"قالعنهثقةحافظمعذكرالنصب،"التقريبفيف؛هناكتباينبنيالقولني

عدمقبولالغلويفالنصبمعالحنرافوابهوصفاكتفىب"الدي"منمراتبالتعديللديه.بينمايف
ة.جرحهيفأهلالكوف
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
الباحث:وحيملقولهذاكعلىهذا..قال(2)وقال:"ثقة".(1)قالالنسائي:"ليسبهأبس"

" إكرامًلجد إبراهيمبنيعقوبجليوقالاخلالل: اا،كانأمحدبنحنبليكاتبهويكرمه
.(3)"شديدا

نمناحلفاظاملصنفني،واملخرجنيالثقات،لكنكانفيهاحنرافعناكقالالدارقطين:"و
،وأخرجتجاريةباحلديث،فخرجإليهماجتمععلىاببهأصحا؛عليبنأَبطالبرضيهللاعنه

بناليوجدمنيذحبها،وقدذبحعلي!ها،فقال:سبحانهللا،فلمجتدأحدايذحبلهفروجةلتذبح
.(4)"وعشرينألفاايفضحوةنيفأَبطالب

اوكانصلبً،ليهإومليكنبداعية،وكانحريزياملذهبوذكرهابنحبانيفالثقاتوقال:"
.(5)"اللحديثإالأنهمنصالبتهرمباكانيتعدىطورهالسنةحافظًيف

عد ابن "وقال وقولي: عنه، يروي عمن حسان أحاديث الوراق أابن بن وإلمساعيل
وأماالصدقفهوصدوقيفانمائالعناحلق،يعينماعليهالكوفيونمنتشيعالسعديفيهإنهك

ابدمشقحيدثعلىاملنرب،ويكاتبهقوباجلوزجاين،كانمقيمًإبراهيمبنيع:السعديهو...الرواية
فيتق حنبل بن مأمحد إىل امليل شديد وكان املنرب، على ويقرؤه بكتابه وى دمشق أهل يفذهب

.(6)"عنهعليرضىهللاالتحاملعلى
طويلثقةمأمون،إالأنه:""السجزيسؤاالت"مناحلاكمونقلمغلطاييف"اإلكمال"قول

حجة بال مسلم فغمزه احلجاج بن مبسلم يستخف وكان حبثت .(7)"اللسان، الباحث: يفقال

 
(.7/280)،1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(1)
(.2/248)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(2)
(.2/248)املرجعالسابق،(3)
(.7/281)،1،طاتريخ دمشق،ابنعساكر،330،د.ط،صللدارقطين سؤاالت السلميالسلمي،(4)
(8/82)،1ط،الثقاتابنحبان،(5)
(.1/504)،1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(6)
(.1/326)،1ط،إكمال هتذيب الكمالغلطاي،م(7)
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إالبععننفسال"السجزي"سؤاالت إبراهيمبنعبدهللاارةفلمأجدها كأن(1)السعدييفترمجة
هللمغلطايرمحههللاو ه ميفذلك .والكمال 

 
  

 
.82ص،1ط،سؤاالت السجزي للحاكماحلاكم،(1)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
نقلهمنأقوالأئمةالشأنالحظالباحثمايلي:مماسبق

كلمايفاألمرأنالنصبف،ابنحجرذكرهاحلافظالغلوالذيالمنوثقهمليذكراالحنرافو •
،كماكاناألهلدمشقيفوقت صبمذهبًقدكانالنّ:"األهلدمشق؛قالالذهيبكانمذهبً

النصب،وبقىالرفض-وهللاحلمد-بينعبيدمثعدمالميفوقت،وهويفدولةالرفضمذهبً
 .ذيذكرهابنعديلايالنعناحلقاملتفسري،وهذايصلحأنيكون(1)"اخاماًلفًخفي

فهاهوالذهيبيقول،احلافظابنحجرههمباذكرمنترجملهمناألئمةقبلابنحجرمليذكر •
 .(2)"اثقةحلابكاءخاشعًاصاكانشيخًيفترمجته:"

ثقهفلوكانمنحرفاملاويذكرواذلككالنسائيوالدارقطين،وكذلكمنوثقهمنأئمةالشأنمل •
ال ابلتشيع،تلميذه اهتم ذاته وصفنسائيالذيهو الس لبًأنهكانص هبل يف كذلكوكان،ةنّا

 األئمة.اإلمامأمحديكرمهإكراماشديًدافرحمهللاتعاىل
،علىفرضثبوتصحتهامنقصةالدجاجةاليوجدماهوصريحيفبغضهلعليرضيهللاعنه •

صرحيةيفالبغضفقديقولامنيرىأنفعلعليعليهةليستابلفتلكالكلممي:"لّ قالاملع 
األوىل خالف فالسالم اجتهد أنه أو ويف التهذيب"أخطأ، "هتذيب 10ج عن391ص

أحب:علىعثمانفقالعمربنعبدالعزيزاأفضلعلي كنت "ميمونبنمهرانقال: أيهما
 ،"الدماءقالفرجعتوقلت:الأعوديعين-إليكرجلأسرعيفاملالأورجلأسرعيفكذا

 بنيّ  خالفاألوىلأويراينفعلعلياان يمونبنمهرانكيفأنعمربنعبدالعزيزوموهذا
واليعدمثلهذانصباإذاليستلزمالبغضبلالينايفاحلب،وقدكرهكثري.خطأيفاالجتهاد

الزكاةمعاملةاملرتدينورأواأنهأخطأ،وهممعذلكمنأهلالعلممعاملةأَببكرالصديقملانعي
 .(3)"حيبونهويفضلونه

 
.(1/76،)1،طف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(1)
.(11/474،)3،طسّي أعالم النبالء يب،الذه(2)
.295ص،1طالتنكيل مبا ف أتنيب الكوثري من أابطيل،املعلمي،(3)
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ذ فإنوعلى يلك الباحث اجلوزجاين أبن وأن هتمة الغلو  ؛حافظ صاحل قدوة ثقة رّجح
والينبغيذكرههفاليضرعلىفرضثبوتهو ،هتمة غّي اثبتونه وأن الن صب ك ،غّي اثبتةحنراف واال

 احلديثية ترمجته يف يف تؤثر قد األحكام،اليت تبنيصبفالنّإصدار مذهبًكما كان ا ألهلسائًدا
دقالصّهذااملقاممثليفالعربةف،علىروايةاملبتدعاملسألةهذهقياسيصلحهنااأنهم وك ،دمشق

.وهللاتعاىلأعلم.امللتزمبهالاالعتقاديفالرواية
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 وحشية  .جعفر بن إًيس أبو بشر ابن أيب30
  

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
"التقريب":"ثقةمنأثبتالناسيفسعيدبنجبري،وضعفهشعبةيفحبيببنساملويفقاليف
.(1)جماهد"

األثباب" "أحد "الدي": يف و(2)وقال من. يسمع مل أبنه شعبة قول نقل آخر موضع يف
 .ناسيفسعيدبنجبريحبيببنسامل.وكذاقولالربدجييأبنهمنأثبتالجماهدوالمن

 
  

 
.91،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.425صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 لثاين: بيان موضع اخلالفحث ااملب
قال األثبات""الدي"يف "أحد يف ومها"ثقة"قال"التقريب"بينما وضعهما، متقاربتان مرتبتان

احفظًمعناهثبتيفمجيعمروايتهمةالثبتيفاستعمالاألئمعأّنحلافظابنحجريفالرتبةالثالثة،ا
،وقديكونثقةيفكتابهدونآخرفيفراو قديضعّلثقةماابين،اليكادخيطئبدوناستثناءوكتاابً

.(1)"كتاب،وثبتحفظمهاثبتان:ثبت"حيىيبنمعني:الق .يفحفظهبعضالشيءضعيف
.(2)"ثقة،وليسبثبتقالحيىيبنمعنييفترمجةسليمانبنحيان:":ةالعملياهتمويفتطبيق

.(3)"ا،ماكانأثبته،اليكادخيطئكانثبتً مة:"محادبنأساوقالاإلمامأمحديفترمجة
زائدةوإاّلفهذاالتطبيقالعملي ملايدلعلىأهنماعباراتنحتملإحدامهاعلىاألخرىمعان 

كالماحلافظابنحجر.يفنهناجاءاختالفالعبارتنيوم ،همابينأئّمةالنقدفرق
  

 
(.5/260)،1ط،هتذيب التهذيب ابنحجر،(1)
(.6/50،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(2)
(.3/133،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(3)
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 ي عتربين ف الراو أئمة النقد امل أقوالاملبحث الثالث: ذكر 
أبوبشرأحبإيّلمنوقال:".(2)؛ليسبهأبس"(1)قالاإلمامأمحد:"هوجعفربنأَبوحشية

نعمشديدًله:أحبإليكمنا-أي:عبدهللا–املنهالبنعمرو.قلت أبوبشرملنهال؟قال: ا،
.(3)"أوثق

.(4)احلديث"وقالابنسعد:"ثقةكثري
.(5)عة:"ثقة"وقالأبوحامتوأبوزر

قالشعبة:مليسمعأبوبشرمنحبيببنسامل.وكانشعبةيضعفوقالحيىيبنسعيد:"
.(8)وقالأيضا:"ثقة"،(7)"ًئاوزاد:"مامسعمنهشي،(6)"حديثالطريبشرعنجماهدحديثأَب

" البخاري: وقال حبيببن من قتادة يسمع احلديثمل هذا ،سامل خالد عن رواه بنإنا
.(9)"يسمعمنحبيببنساملهذاأيضاعرفطةوأبوبشرمل

.(11)"منأثبتالناسيفسعيدبنجبريوقال:"،(10)وقالالنسائي:"ثقة"
.(12)"وجماهداوعكرمةويوسفبنماهكمسعسعيدبنجبريوقالالكالابذي:"

 
(.1/138،)1،طالكىن واألمساءانظر:مسلم،(1)
(.2/495،)2،طرواية عبد هللا  الرجالالعلل ومعرفة  أمحدبنحنبل،(2)
(.72/106،)1،طاتريخ دمشق (،ابنعساكر،2/473،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(3)
(.7/253،)1طالطبقات الكربى،ابنسعد،(4)
(.72/106،)1،طاتريخ دمشق بنعساكر،(،ا2/473،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(5)
(،ابنأَبحامت،2/392،)1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء (،ابنعدي،3/11،)2،طاملعرفة والتاريخالفسوي،(6)

(.1/157،)1،طعديلاجلرح والت
.25،ص1طاملراسيل، (،ابنأَبحامت،2/392،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(7)
(.72/106،)1،طدمشق اتريخ ابنعساكر،(8)
(.4/54،)2،طسنن الرتمذيالتمذي،(9)
(.5/7،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(10)
(.4/92،)2،طالسنن الكربى ،النسائي(11)
.138،ص1،طاهلداية واإلرشاد ف معرفة أهل الثققة والسداد االكالابذي،(12)
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.(1)وقالالعجلي:"ثقة"
.(2)"يفسعيدبنجبريكانثقة،وهومنأثبتالناسوقالالربدجيي:"
بنأَبوهوجعفر،بشرصاحبشعبةوأَبعوانةوهشيمجعفربنإايسأبووقالالبغوي:"

.(3)"وىعنهاألعمشوغريهمنالقدماءوحشيةوهوثقةر
.(4)هابنحبانيف"الثقات"وذكر

" عدي: ابن وقال حدّمعروف هو وحشية أَب بن وغريمهاجبعفر وهشيم شعبة عنه ث
.(5)"وأنهالأبسبهوأرج،حاديثمشاهريوغرائبأب

.(6)وذكرهابنشاهنييف"الثقات"
 

  

 
.99،ص1طاتريخ الثقات، العجلي،(1)
(.3/201،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(2)
(.1/520،)1،طمعجم الصحابةالبغوي،(3)
(.6/133،)1،طالثقاتابنحبان،(4)
(.2/392،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(5)
.54ص،1ط،اتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(6)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
قبلالتجيحفإنالباحثقيداملالحظاتالتالية:

 .وحشيةاألئمةعلىتوثيقجعفربنإايساملعروفحبعفربنأَباتفاق •
 أنهمنأثبتالناسيفسعيدبنجبري. •
 كماقالشعبةوالبخاري.يسمعمنحبيببنساململهوأن •
و • منجماهد يسمع مل أبنه نقلقولشعبة ابحتجاجالفأما عنجماهديفمردود بروايته بخاري

يدلّم صحيحه السما تضعيفوأنّاع،علىصحة بنبعضرواايتلهكانيفشعبة جعفر
 .(1)إايسعنجماهدمثلحديثالطري

  ، ثقة من أثبت الناس ف سعيد بن جبّي جحأبنجعفربنإايسحثيرالباوعلىذلكفإنّ
.وهللاتعاىلأعلم.مل يسمع من حبيب بن ساملو 

 
،)الس نة (،وابنأَبعاصميف24982(،رقم)41/447،)املسندأخرجهأمحديف(1) (،1/113(،رقم)1/113،ابب 

ه.(وصحح89(،رقم)1/86،)املستدركواحلاكميف
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 .محاد بن أسامة أبو أسامة الكوف31
   

 كتابيه "التقريب" و"اهلدي" بيان أقوال احلافظ ف  املبحث األول: 
.(1)"نكتبغريهوكانأبخرةحيدثمقاليف"التقريب":"ثقةثبترمبادلس

 .(2)"وقاليف"الدي":"أحداألئمةاألثبات
 

  

 
.267ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.399صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
خالف:مواضعةثالثالحظالباحثوجود

•  "التقريب" يف قوله ثبتث"األول: املر"قة يف الثانيةجيعله ،تبة قوله "بينما "الدي" أحديف
 ففياملرتبةالثالثة."األثبات

فالتقبل،تؤثرعلىمروايتالراويقدإذاثبتْتوهيزايدةدلس"يفالتقريب،ة"رمباجودزايدو •
 ماع.بضوابطمعينةكالتصريحابلسّإال

منكتبغريه.بنأسامةمحادحتديث راحلافظيف"التقريب"كْذ  •
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)"ةوكانصاحبسنةومجاع.سوتبنيتدليسهيدلّ،كثرياحلديثقةمأموانًنثوكاقالابنسعد:"

" بنأابن: ألفوقالعبدهللابنعمر يقول:كتبتأبصبعيهاتنيمئة مسعتأابأسامة
.(2)"حديث

" أمحد: ماكانأثبته،اليكادخيطئكانثبتًوقالاإلمام "كان ،(3)"ا، الناسوقال: أعلم
.(4)اس"أبمورالن

سئلأَبعنأَبأسامةوأَبعاصممنأثبتهمايفاحلديث؟فقال:أبووقالابنأَبحامت:"
 أثبت عاصأسامة أَب مثل مائة الكتابم،من صحيح أسامة أبو ساللحديثكيّ اضابطًكان

.(6)ووثقهابنمعني.(5)"اصدوقً
.(7)"وكاندفنكتبه،يتأابأسامةأنيستعريالكتبهن ":بناجلراحقالوكيعو
جلستأانوالقاسمالعنقزي،وحممدبنعبدهللابننري،وأبوبكر"بنوكيع:سفيانقالو

ه،ومنأينأخذهمنرجلرجل،حديثفعرفناعامتةفنظرانفيماحيدثبهأبوأسامةبنأَبشيب
تبعكتبالرواةهشامبنعروة،وحديثابنأَبخالد،وحديثجمالد،وحديثابنجريحكاني

نْإينألعجبكيفجازحديثأَبأسامةكانأمرهبينا،وكانم .وقال:"(8)"فيأخذهافينسخها
امةيفأسامنأمرأَببننريشيئًدبنعبدهللاذاكرينحمم.وقال:"(9)"أسرقالناسحلديثجيد

 
(.6/395،)1طلكربى،ا الطبقات سعد،ابن(1)
(.7/223،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمال املزي،(2)
(.3/133،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(3)
(.7/222،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(4)
(.3/133،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(5)
.92،د.ط،صاتريخ ابن معي رواية الدارمي (،ابنمعني،3/133املرجعالسابق،)(6)
(.4/133،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(7)
(.4/134املرجعالسابق،)(8)
(.4/134،)1ط،ل هتذيب الكمالإكمامغلطاي،(9)
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همثتتبعاألحاديثبعدباحملسنألَبأسامةيقول:إنهدفنكتابناحلديث،وجعليتعجب،وقال
.(1)"منالناس

وهوالذييرويعنعبدالرمحنبنيزيدبنجابر،نرىأبنه"ابننري:ونقلالذهيبقول
تلقتاألئمةحديثأَبأسامةابلقبول...:"معقب اقالمث؛"ىبهتسمّليساببنجابر،بلهورجل

يفأقوالاألئمةاملنقولةيراهاتوافقماقالهث:والناظرقالالباح.(2)"حلفظهودينه،وملينصفهابننري
الذهيب.

.(4)":كانكثريالتدليس،مثبعدذلكتركه(3)قالاملعيطىوقالاألزدي:"
.(5)صاحلاحلديث"ابنالقانع:"كويفوقال

.(6)"منحكماءأصحاباحلديثعدّثقة،وكاني وقالالعقيلي:"
.(8)وقالعنه:"مناألثبات"،(7)ت"وذكرهابنحبانيف"الثقا

 .(9)"اتًثبْـاحلديث ايفحفظ مًامقد ضابطًاكانثقةحافظًوقالابنعبدالرب:"
.(10)معتمد"وقالاحلاكم:"ثقة

 
(.4/134،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(1)
(.5/61،)1،طووفيات املشاهّي واألعالماتريخ اإلسالمالذهيب،(2)
ا،مسعشريكبنعبدهللا،وأاباألحوصسالمبنسليم،وهشيمًثقةصاحبحديث.،حممدبنعمراملعيطيأبوعبدهللا(3)

وجعفربنحممدبناحلسنيالربجالين،وىعنه:د.رالوليوحممدبنفضيل،وعبدهللابناملبارك،وبقيةبن،فيانبنعيينةوس
حممدبنشاكرالصائغ،وزكرايأبوحيىيالناقد،وأمحدبنعلياخلراز،وإسحاقبناحلسناحلرَب،وحممدبنيونسالكدميي،

وغريهم تويفسنة ابنسع222.  ه. )1،طالطبقات الكربى د، ،7 اخلطيبالبغدادي،350/ /4،)1،طاتريخ بغداد  (،
(.5/682،)1،طاملشاهّي واألعالم  اتريخ اإلسالم ووفياتذهيب،(،ال34

(.1/588،)1،طف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(4)
(.4/135،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(5)
.130ص،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(6)
(.6/222،)1،طالثقاتابنحبان،(7)
.273ص،1ط،مشاهّي علماء األمصارابنحبان،(8)
(.4/134،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(9)
(.1/366،)1طاملستدرك على الصحيحي،احلاكم،(10)
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 الرتجيح  املبحث الرابع:
املالحظاتالتالية:نبعدهممنأقوالاألئمةواحملققنيم قيدالباحث
 ا.اًبوحفظًتاكثبت مكثرمحادبنأسامة •
األثبات.يفمصافوهبلجعلعلىتوثيقه،اتفاقاألئمة •
وذلكألن،عنمحادبنأسامةأبنهيسرقاحلديثاليعتدبه(1)مانقلسفيانبنوكيع •

مثإنّمنهذاالبحث.12عمتوكاحلديثكمامرمعنايفالتمجةرقمسفيانبنوكي
 ألثباتواحلكماءواحلفاظ.جعلهيفمصافاقلعناألئمةمنقولهاليقاوممان 

وهيهتمة،ذلكوثقهذكرنممالأحدفسوىابنسعديفالطبقات.هتدليسهمليذكر •
هكانيدلسأبنّعناملعيطياألزدينطريقموجودنقل ع والسيمام ،غريمقطوعةهبا
تربئةصرحيةمن-بالشكّ-هذه،فمثتركالتدليس جعلعلول،التهمةهذه ذلكما

 احلافظابنحجريقول:"رمبادلس"بصيغةالتمريضأوالتقليل.
وهيتوافقاملرتبةثقة ثبتمحادبنأسامةلقولالراجحيفنظرالباحثأنّاإنّوعلىذلكف

وهللاتعاىلأعلم..التدليس فغّي اثبت  وأما،الثانيةعنداحلافظابنحجر


  

 
يف"ميزاناالعتدال"عنسفيانالثوريبينماهوعنسفيانبنوكيعكمامرقالالباحث:نـ ق ل الذهيبقولاألزديالذي(1)

(.3/3،)1،طهتذيب التهذيب جر،معنامن"اإلكمال".انظركذلك:ابنح
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 زل بو املنااحلذاء أ.خالد بن مهران 32
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)قاليف"التقريب":"ثقةيرسل"

نزيدإىلأنحفظهتغريملاقدممنوقاليف"الدي":"أحداألثبات...وقدأشارمحادب
 .(2)وعابعليهمبعضهمدخولهيفعملالسلطان"،الشام

 
  

 
.292ص،2ط،تقريب التهذيب  ابنحجر،(1)
.400صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 اخلالف : بيان موضعاملبحث الثاين
وله"يرسل"أيأنهقوبينمايف"الدي"مليذكرذلك.احلافظابنحجريف"التقريب"اإلرسال كر ذ 

كثرياإلرسال.
"توثيقهيف"التقريب"بنيوكذلك مايفنفسالرتبةمعأهنّيف"الدي"مناألثبات"وقوله
يفالتمجةرقمسبقوأنبينهالباحثيفاختالفدقيقامهقدبينةالنّإالأنهعندأئمّابلنسبةللحافظ

(30.)
املذكوريف"الدي،والفرقالثالثهو وإنكاننقالًالتغرّي فهذا قديؤثريفطريقةإالأنّه

:مثّ.ةًولوكانثقتالراويفحصمرواي ي األئمةعندم إّنههناتساؤل  طلقونوصفالثّبتعلىا
يقصدون الراويفهم اليكادأبنه وكتااًب حال هأبن خيطئحفظًا هذا فكيفي قالفيم ْن حفظه؛

تغري؟
جز فعندانإًذا بنيكونهاإلرسالوالتغري،التحققمنئيتانأساسيتان: أووأخرىفرعية ثقًة

ثبًتا.
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  ملبحث الثالث: ذكر أقوالا
.(1)"أنكرانحفظهمنالشامفكأانّناقدمةقدمعليقالمحادبنزيد:"

قيلالبنعليةيفهذااحلديثفقال:"كانخالديرويه،فلمنكنوقالأمحدبنحنبل:"
خالداحلذاءأبووقال:"،(3)وقال:"ثبت"،(2)""ااحلذاءخالدًبنعليةأمره،يعيننلتفتإليه،ضعفا
الثقات أحد "(4)"املنازل وقال: خا. أرى أَبلدًما من أقدم رجل من الكوفيني من مسع احلذاء ا

.(6)وقال:"كانعلىصدقاتالبصرة".(5)"وقدحدثعنالشعيبوماأراهمسعمنه،الضحي
ا،الجيتئعليهأحد،وكانكثريرجالمهيبانخالدثقة،وك:"قالويفالطبقاتالبنسعد

.(7)"احلديث
فقلت:،فأتيتهأانومحادبنزيد،ذاءضعمنخالداحلأرادشعبةأني"وقالعبادبنعباد:

.(8)"فأمسك،أجننت؟!أنتأعلم!قال:وهتددانهلهمالك
.(10)وقالأنهثقةصاحلصدوق.(9)وقالحيىيبنمعني:"ثقة"

.(11)"يكتبحديثهوالحيتجبهوقالأبوحامت:"
.(12)وقالالنسائي:"ثقة"

 
(.2/4)،1طالضعفاء الكبّي،   العقيلي،(1)
(.2/4)املرجعالسابق،(2)
(.3/353)،1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(3)
.328،ص1،طف جرح الرواة وتعديلهم    داود لإلمام أمحدسؤاالت أيب أمحدبنحنبل،(4)
.94،ص1ط،ف ذكر رواة املراسيل حتفة التصحيل(،ابنالعراقي،54،)ص1،طاملراسيل ابنأَبحامت،(5)
(.2/472،)2،طالعلل ومعرفة الرجال روايةأمحدبنحنبل،(6)
(.7/259،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(7)
(.6/191،)3،طسّي أعالم النبالء الذهيب،(8)
(.3/353،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(9)
(.1/98،)1،طاتريخ ابن معي رواية ابن حمرز ابنمعني،(10)
(.3/353،)1،طوالتعديل اجلرح ابنأَبحامت،(11)
(.8/180)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(12)
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اتريخابنشاهنييف"كذاو.(2)وذكرهابنحبانيف"الثقات".(1)وقالالعجلي:"بصريثقة"

.(3)الثقات"أمساء
.(4)"البصرةالذيجيمعحديثهمهلأئمةأاحلذاءمنخالدبنمهرانوقالاحلاكم:"


  

 
.142ص ،1طاتريخ الثقات، العجلي،(1)
(.6/253،)1ط،الثقاتابنحبان،(2)
.76ص،1طاتريخ أمساء الثقات،ابنشاهني،(3)
.249،ص1طالسجزي للحاكم، سؤاالت  احلاكم،(4)
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 بحث الرابع: الرتجيح امل
النقدوثق • أمحداإل:فمنالذينوثقوهخالداحلذاء،أئمة واو،مام والنسائي، ابنبنمعني،

 واحلاكم.،واتبعهمعلىذلكابنشاهني،وابنحبانوالعجلي،سعد
كرعنمحادبنزيداذ مستندإالرمبام ليسفيهفَبحامتأخالدم نابنعليةوتضعيفأما •

االتهمةاألوىلفليستْ.فأمّمنمجعالصدقاتعملهلدىالسلطانكذلكهحلفظه،ونكارإ
ليستفالثانيةأّماو.كارابنعليةجاءيفقضيةمعينةإنْوأنّ،بصيغةالشكتْءجاو،رةمفسّ
عجبمنأَبحامتيقولقةجبلوالثوقدقالالذهيبعنخالدبنمهراناحلذاء:"ا،ج رحً

 .(1)"هحتجحبديثأال
ليسكماهوالثابت،نمليسمعمنهوايةعمّمبعىنالرّهواإمّ؛حمتملإلرسالهنااملقصوداب •

اقولالتابعيقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم.فقدكانخالدًعلىأنهاملصطلحيفعلم
امعناإلمماذكرذلكابنأَبحامتيفاملراسيلمثلكالشعيبنمليسمعمنهميروىعمّ

.ومن(2)وأَبعثمانالنهديكماجاءذلكعنأمحد،منأَبالعاليةكذلكمليسمعو.أمحد
كتبإيلعليبنماجاءعنهيفترمجةعراكبنمالك:"لعنمعاىناملرسةاألدلةالتطبيقي

مسعتأابعبدهللاوذكرحديثخالدبنالصلت،انأمحدبنحممدبنهاىنء،أَبطاهر
عنالنيبصلىهللاعليهوسلمقالعنعراكبن حولوا:مالكعنعائشةرضيهللاعنها

مسعتعائشةرضيهللا:مالكقالعراكبن:لهلت فق.مرسل:فقال.مقعديإىلالقبلة
.والشاهدهناقوله:(3)"مالهولعائشة؟وقالعراكبنمالكمنأينمسععائشة،عنهافأنكره

 يسمعمنعائشةرضيهللاعنها.عراكاملبسببأّن"مرسل"

 
(.1/302،د.ط،)املغين ف الضعفاءالذهيب،(1)
(.1/282،)1،طصحيح ابن خزمية (،انظر:ابنخزمية،3/122،)1،طهتذيب التهذيب ابنحجر،(2)
.162،ص1ط،ملراسيلابنأَبحامت،ا(3)
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حديث :هوأوْ على تعليقه يف التمذي قال فقد االصطالح على اإلرسال "مبعىن ورواه:
مقصودههناأناحلديثعنعكرمةهبذهالروايةجاءف،(1)"مرساًلعنعكرمةخالداحلذاء

النوعهناهوهودبهاملقصمرسالليسمتصالإىلالنيبصلىهللاعليهوسلم.وعليهفاإلرسال
السماعاألول مبعىنيفاملصطلحوالذيهو،كالشعيبمنبعضالذينذكرهماألئمةعدم

رسالاخلاإل بوأمّفي. االصطالحيا الألخالداحلذاءغرياثبتيفحقّفنوعه ي نه منعّد
التابعني وأن احلافظ، املصطلح. علم عليه استقر ما على يفكتبه ي عتمد حجر ابن إنّمث

حيثقال:"وماأراهمسع؛اجلزمالشعيببصيغةالشكالالخالدعناإلمامأمحدذكرإرس
 .تهاديةسألةاجكأناملمنه"


مراتبمنوهياملرتبةالثالثة ثقةوعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنخالدبنمهراناحلذاء

حجر ابن احلافظ عند ،التعديل كذلكاو.التغّي فلم يثبتوأما -إلرسال املقصود مل-ياخلفبه
نهفلواشتهرع،حافظ مكثر احلذاء الدخامعأّنيذكرهإاّلاإلمامأمحدعنالشعيببصيغةالّشك

.وهللاتعاىلأعلم.كرهاألئمةلذ ذلك
  

 
(.5/255،)2،طسنن الرتمذيالتمذي،(1)
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 . الكوف  .ذر بن عبد هللا املرهيب33
   

 ي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلد
.(1)"ثقةعابدرميابإلرجاء"التقريب":"قاليف

.(2)وقاليف"الدي:"أحدالثقاتاألثبات"


  

 
.313،ص2ط،تقريب التهذيبجر،ابنح(1)
.402صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 اين: بيان موضع اخلالفث الثاملبح 
فرقكالمهمنذلكيف"الدي"ولوّخًوميابإلرجاء""ر احلافظيف"التقريب" قول واضحبنيهذا

الراويمنحيثالروايةمىتخالفتْقديؤثرعلىةاحلديثيةيفالتمجكرالبدعةذ إّنبلالعبارتني،
مروايتهالضوابط.
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
وكانفيمن.أبوعمربنذرواهووكانمرجئً،وكانذرمنأبلغالناسيفالقصص:"قالابنسعد

.(1)"ناألشعثعلىاحلجاجبنيوسفبنحممدبخرجمنالقراءمععبدالرمحن
.(2)وقالالبخاري:"صدوقيفاحلديث"

.(4)"هوأولمنتكلميفاالرجاءوزاد:".(3)"وقالاإلمامأمحد:"ماحبديثهأبس
اذرسعيدبنجبريإىلأَبالبختىعنأَباملختارالطائي،قال:شك ":محزةالزايتوقال
ا،وهللاالكليومذنبًهذاحيدث مهفيه،فقالسعيد:إن ،وكلّيردعلعليهفلميسلمت الطائيقال:

ذرعلىإبراهيمالنخعيفلميردعليهألنهكانيرىم ة:سلّمغريعن":شريكوقال.(5)"كلمتهأبدا
.(6)"اإلرجاء

.(7)وقالحيىيبنمعني:"ثقة"
.(8)"صدوق"وقالأبوحامت:

.(9)ا"ئًج رْم أبوداود:"كان وقال
.(10)" ايتكلمونفيهكانمرجئً"قالأبوالفتحاألزدي:و

.(11)ثقةابنخراشوالنسائيوقال
 

(.6/293)،1ط،الطبقات الكربى ابنسعد،(1)
.60،ص1،طالضعفاء الصغّي البخاري،(2)
(.3/453)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(3)
(.2/32،)1،طف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(4)
(.2/32)السابق،املرجع(5)
(.8/512)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(6)
(.3/453)  ،1طاجلرح والتعديل،،ابنأَبحامت(7)
(.3/454)املرجعالسابق،(8)
(.8/512)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(9)
(.4/291)،1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(10)
(.8/512)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(11)
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.(1)"صدوقيفاحلديث،كانيرىاإلرجاء"جي:وقالالسا
ابنحبانيفالثقات ميفمذهبهونسبإىللّك ت وقال:"(3)وابنخلفونكذلك،(2)وذكره

.(4)"اإلرجاء
 

  

 
(.8/512)،1طالرجال،  ف أمساءهتذيب الكمالاملزي،(1)
(.6/294)،1ط،الثقاتابنحبان،(2)
(.4/291)،1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(3)
(.4/291)املرجعالسابق،(4)
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 رتجيح املبحث الرابع: ال
قيدالباحثاملالحظاتالتالية:

 هتمةاإلرجاءاثبتةعلىذربنعبدهللاوهذاابتفاقأئمةالنقد. •
ابملعىنقملينزلعنرتبةالصد،أيأنهمبروايتهاالحتجاحيفالبدعةملتؤثرعليهههذ •

 .االصطالحي
لبريج ننهجرهكالنخعيوسعيدبم  • ذاكهفيث.ضعفهيفاحلدلبدعتهالفقدهجره

لمعأصحابالبدعكاندأبالسلف علماءاحلديثفإنّمعذلكوم،ولغريهمزجرًا
 صلىهللاعليهوسلم.ينملصلحةمجعحديثرسولهللايفرقونبنياألمر

البخاري • عن جاء ما إال توثيقه على األئمة حامت،والساجي،أكثر أبنهوأمحد،وأَب
كوهناحمتلمةل فًةإلثباتعدالةاللتعينيدرجته.ارقدتكونعبوعبارة"صدوق"،صدوق

 فإنالباحثيرىعدمحماكمتهاإىلاصطالحاملتأخرين.
همابإلرجاءوهللامتّثقة ذربنعبدهللانّأحيرجّ-يفنظره-الباحثوبناءعلىماتقدمفإنّ

تعاىلأعلم.
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 أيب سعيد كيسان املقربي..سعيد بن 34
   

 بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"  املبحث األول:
" "التقريب": يف الثقال من اثقة أبرلثة، موته قبل تغري وروايته سنني، سلمةبع وأم عائشة عن

 .(2)جممععلىثقته".وقاليف"الدي":"(1)مرسلة"
 

  

 
.379ص،2ط،التهذيبقريب تابنحجر،(1)
.405صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 اخلالفاملبحث الثاين: بيان موضع 
هذا.والتغرّيمسألةو،عنعائشةوأمسلمةزايدةاإلرساليفالفارقبنيالعبارتنيأنّالباحث رىي

ته.يفقبولبعضمرواي-وإنكانالراويثقةً–مؤثر
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
وماتيفأولخالفةهشامبنعبد،أبربعسننيكانقدكربحىتاختلطقبلموتهقالابنسعد:"

"،(1)"امللك أبربعسنني:قالالواقديوقال: مثماتيفأول،كانقدكربحىتاختلطقبلموته
.(2)"مللكخالفةهشامبنعبدا

وقال:.(3)سعيدبنأَبسعيداختلطقبلموتهأبربعسنني"قالحيىيبنمعني:"يقالإن
.(4)"ثبت"

.(5)وقالأمحد:"ليسبهأبس"
.(7)"مليسمعمنعائشة":قالو،(6)وقالأبوحامت:"صدوق"

.(8)وقالأبوزرعة:"مديينثقة"
قربيعنأبيهعنأَبهريرةحديثسعيداملبنعجالنعلىامليقفوقالحيىيبنسعيد:"

ذياختلطعليهههناقالالباحث:ال.(9)"تركأابه؛فكانيقولسعيداملقربيعنأَبهريرة،فتكها
أحاديثسعيداملقربيبعضها:قالحممدبنعجالنيف"العلل":"قالالتمذيهوابنعجالن،

فصريهتاعنسعيدعنعلي فاختلطتْ؛أَبهريرةوبعضهاسعيدعنرجلعن،سعيدعنأَبهريرة
.(10)"نلذابنعجالافإناتكلمحيىيبنسعيدعندانيف،أَبهريرة

 
.(21/281،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(1)
(.21/284املرجعالسابق،)(2)
(.2/226،)1،طاتريخ ابن أيب خيثمةابنأَبخيثمة،(3)
(.3/246،)1،طاتريخ ابن معي رواية الدوري ابنمعني،(4)
(.4/57،)1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(5)
(.4/57املرجعالسابق،)(6)
.75،ص1ط،املراسيل ابنأَبحامت،(7)
(.4/57،)1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(8)
(.2/75،)1،طالتاريخ األوسط (،البخاري،2/22،)2طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا، أمحدبنحنبل،(9)
.744،ص2،طسنن الرتمذيالتمذي،(10)
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.(1):"ثقة"ابناملديينوقال
.(2)ثقة"قالالعجلي:"اتبعيو

.(4)"ثقةأثبتالناسفيهالليثبنسعد:"(3)راشبنخاوقال
حدثنا:مجلةمنامسهسعيدألنشعبةيقولقربييفوإناذكرتسعيداملابنعدي:"وقال

وقدقبلهالناسوروىعنهاألئمةوالثقاتمن،أهلالصدقنْم اسعيدً.وأرجوأنسعيدبعدماكرب
.(5)"هأحدإالخبريوماتكلمفي،الناس

لوكانتوفاتهيفأو،وكانسعيداملقربيموىللبينليثمنكنانةيعقوببنشيبة:"وقال
رقدكانتغريوكربواختلطقبلموتهيقالأبربعسننيحىتلقداستشا،دامللكخالفةهشامبنعب

حدثناسعيداملقربيبعدما:يقولفكانشعبة،بعضاحملدثنيعنهماكتبعنهيفكربهمماكتبقبله
.(6)"كرب

" وقال: ابنحبانيف"الثقات" ويف،(7)"عسننيوكانقداختلطقبلأنميوتأبربوذكره
.(8)"وهامالكثريةيفمساعاملتأخرينعنهاألماءاألمصار"قال:""مشاهريعل


  

 
(.21/285،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(1)
.184،ص1طاتريخ الثقات، ،العجلي(2)
،كانحافظاعارفاابحلديثكثريالرحلة.تويفأبوحممد،عبدالرمحنبنيوسفبنسعيدبنخراش،املروزيمثالبغدادي(3)

(،الذهيب،36/107،)1،طاتريخ دمشق(،ابنعساكر،11/571،)1،طاتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،ه.283سنة
(.13/508،)3،طنبالء سّي أعالم ال

(.21/285،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(4)
(.4/444،)1ط،الالرج  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(5)
(.21/285،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(6)
(.4/285،)1،طالثقاتابنحبان،(7)
.131،ص1ط،مشاهّي علماء األمصارابنحبان،(8)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
الحظاتالتالية:الباحثقيداملفإنّةوالاألئمّاألقْقًفْـو 

وأنهاتبعيجليل.وقدسبقأنبنيالباحثعيداملقربي،وجوداتفاقاتمعلىتوثيقس •
قو أن األئمة قدماء ز-ل وأَب حامت وأَب أمحد وغريهمكاإلمام به"-رعة أبس أو"ال

 مرتبةأقلمنالتوثيق.أنيكونالراوييفمنهلزمالي"صدوق"
نم يالحظالناظرأّنكللذو،وهومتوكعنداألئمة؛اقديقصةالتغريمدارهاعلىالو •

 بصيغةالتمريض.ذكرالتغريفقدذكره
كانمايفاألمرأنشعبةفكلّ،بشكلصريحمنهفغرياثبتللتغريقولشعبةوأمانقل •

،منابباالحتازكانْتيقول"حدثنابعدماكرب"فلعلها نكانتكم يوإالفشعبةثْبت 
ا،همثلذلكحال امايشبهذلكوقدمرمعنثعنه،اختالطهلتكهوملحيدّفلوظهر ل ذ 

( رقم ترمجة وق(.26يف د تبع شعبة م قول  احلديث األئمةحمققو بعد علوهجحيثن
يفو.(1)شعبةأبنهساءبعدماكربضمناملختلطنييفكتبهمكمافعلالعالئيانقاًلقول 

ثقةحجة،شاخ،ووقعحيثقال:"بعضاحملققنيكالذهيبذلكمليرتضمقابلةذلك
وقال:(2)"وملخيتلط،يفالرم أحسبأنّ". أخذعنهيفاالختالط،فإنابندًأحما ا

 .(3)"عيينةأاتهفرأىلعابهيسيلفلمحيملعنه
نكعللاب"العلل"واالختالفعليهيفذلكيفكتبعنأَبهريرةرسالهإنقلعنأماما •

ااملقربيمسعمنأَبسعيدًأّنمااملسألة:"تقدقًفقدقالالعالئيحمقّأَبحامتوالدارقطين
،وقالواأنهاختلطقبلموته،وأنهاختلفعليهيفأحاديث،أبيهعنأَبهريرةهريرةومن

وتقدم،وأثبتالناسفيهالليثبنسعدمييزماروىعنأَبهريرةمماروىعنأبيهعنه

 
.39،ص1،طاملختلطيئي،العال(1)
(.2/139،)1،طف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(2)
(.2/140املرجعالسابق،)(3)
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مرساًلأ حديثه من ماكان الواسطةن أابه ألن يضر ال فإنه هريرة أَب وقال.(1)"عن
.(2)"هريرة،وروىعنأبيه،عنأَبهريرةقدمسعمنأَبسعيداملقربي،"التمذي:

ع • إرساله عاوأما سلمةن وأم عائشة،ئشة من يسمع مل أنه حامت أبو ذكر ونقلفقد
مل"مغلطايقولاإلشبيلي: عبدهللابنرافعأنه بينهما قال.(3)"يسمعمنأمسلمة،

هنمأبأصحابالصحيحوغريمهاو،أَبحامتيف"العلل"ظاهرمنصنيعإرسالهالباحث:
 .(4)لهعنعائشةوأمسلمةبواسطةأخرجوا


  وأن روايته عن عائشة وأم  ،ثقة مل يتغّي املقربياوعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنسعيدً

.وهللاتعاىلأعلم.رسلةسلمة م

 
.184،ص1،طواة املراسيلف ذكر ر  حتفة التحصيل ابنالعراقي،(1)
(.2/103،)2،طسنن الرتمذيالتمذي،(2)
(.5/302،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(3)
(4 ) حامت، أَب ابن املثال: سبيل على )1طعلل احلديث، انظر ،2 /167 ،2 /255 الدارقطين، لل الواردة ف  الع(،

ملسند  (،مسلم،ا1/30،1/122،)1طصحيح ابن خزمية، ابنخزمية،(،8/143،15/215،)1،طاألحاديث النبوية
طلى هللا عليه وسلم بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صالصحيح  ،1( ،1 /259 ،1 صحيح509/ البخاري، ،)

(.1/147،2/53البخاري،)
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 ود الطيالسي.ا.سليمان بن داود بن اجلارود أبو د 35
   

 يب" و"اهلدي" احلافظ ف كتابيه "التقر  املبحث األول: بيان أقوال
.(1)لطيفأحاديث"قةحافظغقاليف"التقريب":"ث

 .(2)"أخطأيفأحاديثهحافظهور مشْوقاليف"الدي":"ثقة 
 

  

 
.406ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.457صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 اين: بيان موضع اخلالفاملبحث الث
منأصحابالسنن حبافظمشهور متعلقة أنالتمجة الباحثليسعلىإفمبا ثباتسيكونتركيز

و،ثقته ذلك،حفظهقوة يف األئمة أقوال اإلونقل ترمجة ف ّصلْت )كما برقم النسائي (،28مام
إىلأحاديعلىفحصكالماحلافظابنحجريفثفسينحصرالبح يفثه؛حيثقالنسبةاخلطأ

تدلوىلاألف،بنيالعبارتنيدفرق وجبوأحاديثه"والشك""أحاديث"بينمايف"الدي":"التقريب":
الثانييفأحاديثالثقات،عادًةصلحيهوما؛ويةعلىالبعض ؛وهذاأواجلميععلىالغالبةبينما
.فالتوثيقمؤشرضع
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 املعتربين ف الراوي  أئمة النقد املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)"كثرياحلديثثقة،ورمباغلطقالابنسعد:"

ودصدوق؛اد"أبوأَبداودوحرميبنعمارةيفشعبة:وقالابنمعنييفمعرضختيريهبني
.(2)داودأحبإيّل"أبو

.(3)"حلديثطويلمنأَبداودالطيالسيمابقيأحدأحفظوقالوكيع:"
حامت:" أبو األصبهاينقاوقال عمران بن هللا عبد مي :ل فكان داود أبو علينا منيل قدم

وأربعنيألفحدثتأبصفهانأحدًقالأبوداود:".(4)"ثالثنيألفحديثوكانحيفظ،حفظه ا
.(5)"حديثابتداءمنغريأنأسأل

علىأولمنصنفاملسند،نلقأحفظبسرداحلديثمنأَبداودالطيالسيملوقالبندار:"
.(6)"ترتيبالصحابةابلبصرةأبوداودالطيالسيوابلكوفة

.(7)"رياخلطأأبوداودحمدثصدوقكانكث:"أبوحامتوقال
داودقيلاأبواليعدألَبداودخطأ،إنااخلطأإذاقيللهمليعرفه،فأمّوقالاإلمامأمحد:"

فأبو.من اإلمام أمحد ف معىن اخلطأ هذه لفتة هامةقالالباحث:.(8)"لهفعرف،ليسهوخطأ
داودكانيعرفخطأه.

سعمائة،أوقالوا:ألف،داودأخطأيفتمنأصبهانأنأابكتبواإيلّوقالأبومسعود:"
.(1)"فذكرتذلكألمحدبنحنبل،فقال:حيتملألَبداود

 
(.7/298،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(1)
(.4/112،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(2)
(.4/112املرجعالسابق،)(3)
(.4/112املرجعالسابق،)(4)
(.4/275،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(5)
(.2/512،)1،طاإلرشاد ف معرفة علماء احلديث اخلليلي،(6)
(.4/113)  ،1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(7)
(.10/32)،1طاتريخ بغداد،اخلطيبالبغدادي،(8)
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.ومثلذلك(2)"ياأحفظمنأَبداودالطيالسأحدًمارأيتوقالعمروبنعليالفالس:"
.(3)عليبناملديينقال

يفو زرعة عقالأبو رواايتلىالكالم "إحدى داود: خطأأَب إهذا عننا؛ هشام هو:
 .(4)"أبوداودخيطئفيه؛أيوبنفسهليسفيهقتادة

.(5)"أخطأأبوداودالطيالسييفألفحديث":إبراهيمبنسعيداجلوهريقالو
.(6)"أبوداودالطيالسيأصدقالناسدي:"وقالعبدالرمحنبنمه

.(7)"قدوميبيوماحلفظ،رحلتإليهفأصبتهماتقبلثقة،وكانكثريوقالالعجلي:"
وكان،وأبوداودالطيالسيلهحديثكثريعنشعبةوعنغريهمنشيوخهوقالابنعدي:"

حدثأبصبهانكماحكىعنهوقد....يفأايمهأحفظمنابلبصرةمقدمعلىأقرانهحلفظهومعرفته
.وإناأرادبهمنحفظهاوأربعنيألفحديثابتداءبندارأحدً

 منها أحاديث أن،يرفعهاوله حفظه من حديث ألف أبربعني حيدث من بعجب وليس
وإناأتىذلك،ويوصلأحاديثيرسلهاغريه،خيطىءيفأحاديثمنهايرفعأحاديثيوقفهاغريه

.(8)"متيقظ ثبتإاليداودعنديوعندغريمنحفظهوماأبو
.(9)وقالالنسائي:"ثقةمنأصدقالناسلجة"

.(10)الثقاتوذكرهابنحبانيف

= 
(.10/32املرجعالسابق،)(1)
(.10/32)،1ط،اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(2)
(.10/32املرجعالسابق،)(3)
(.4/483،)1ط،علل احلديث ابنأَبحامت،(4)
(.4/275،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(5)
(.1/390،)1طاتريخ أصبهان،األصبهاين،(6)
.201،ص1طاتريخ الثقات، العجلي،(7)
(.4/278،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(8)
(.11/407،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(9)
(.8/275،)1ط،الثقاتابنحبان،(10)
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كانأبوداودحيدثمن.وقال:"(1)"اثبتًرا،ثقةًامكث وكانحافظًوقالاخلطيبالبغدادي:"
"وىعلىالصحةوالسالمةحفظه،واحلفظخوان،فكانيغلط،معأنغلطهيسرييفجنبمار

(2).
هحدثيقالأن.ااجد ثمنحفظهفوهم،وكانحفظهكثريًحد:"احلنبليوقالابنرجب

.(3)"هايفمواضع،وليسذلكيعجبمنهحفظهأبصبهانأبربعنيألفحديثفأخطأفيمن


  

 
(.10/32)،1ط،اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(1)
(.10/32لسابق،)املرجعا(2)
(.2/764،)1،طشرح علل الرتمذيابنرجب،(3)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
قيدالباحثهذهاملالحظات:

 مكثرجّداحيّدثم نحفظه.أبوداودحمّدثحافظ •
اقالاإلماممكاملقصوداإذامليعرفهفهواخلطأأّناخلطأإذاعرفهالراوياليعدخطأأمّ •

 لتمجةكانإذاع ّرفخبطئهعرفه.صحاباأمحد.وأبوداود
•  لضعّ،الثقةوالضعيفمنواقعأناخلطأ فهاألئمة،قالفلوغلبعلىأَبداوداخلطأ

" لضعفوه"الذهيب: يفسبعهذا أخطأ ،(1)ولو حدثمني "وقالابنرجب: قالأنه
 فأخطأ حديث ألف أبربعني أبصبهان ي فيحفظه ذلك وليس مواضع، يف عجبها

 بلقالاإلمامأمحدعنه"حيتمل"ملاقيللهأبنهأخطأيفألفحديث..(2)"منه


طأمعكثرةحفظهاخلوأماة حافظحمدث ثقوعليهفإنالباحثيرجحأبنأابدوادالطيالسي
لصدوقنيأوعلىاألقلمنايفمجلةالضعفاءدّكانكثرياخلطأكماقيللع لوإذْوحتديثهاليضره،

.وهللاتعاىلأعلم.(3)األكثرعنداجلميعأو
  

 
(.9/382،)3،طسّي أعالم النبالء الذهيب،(1)
(.2/764،)1،طشرح علل الرتمذيابنرجب،(2)
شنع(:"قوله:"غلطيفأحاديث"لومليذكرهالكانأحسن..."مث311ّقالالباحث:أّماقولصاحيبالت حرير)ص(3)

ذلكبقولما:"...وهذامناملبالغاتوالتهاويلاليتاليعولعليهاواليلتفتإليها..."فليسيفنظرالباحثعلى احلافظذ ْكر 
افظيفصددالتمجةوهويذكرماتوصلإليهحبثه،فالميكنعّدهمناملبالغاتوالمنالتهاويل!تعقباسديًدا،إْذإّناحل
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 سليمان بن مهران أبو حممد الكوف األعمش . 36
   

 ه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابي
.(1)"ور علكنهيدلس،ثقةحافظعارفابلقراءةقاليف"التقريب":"

اظ؛فّأناألعمشأيضام ناحل :"...ومنصورعندهأتقنمناألعمشمعوقاليف"الدي"
دارعل دار اليقدحيفصحةثقةىفاحلديثكيفما داركانمتصالفمثلهذا واإلسنادكيفما ،

 .(2)"اإذامليكنراويهمدلسًاحلديث
 

  

 
.414،ص2ط،تقريب التهذيب  ،ابنحجر(1)
.350صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
توثيقه.ولكنمايهمناهنايفملخيتلفاألئمةيففظابحلالشكأناألعمشمناألعالماملشتهرين

حجر ابن احلافظ أقوال يف الفرق دراسة هو البحث يف؛هذا التدليس ذكر األعمش ترمجة ففي
التدليسبقوله"واإلسنادكيفماداركانمتصالعنهقهونفىبلوثّ،رهيف"الدي"ومليذك،"التقريب"

سيبنيهذاظاهربوجوداختالف لسا"،فاحلديثإذامليكنراويهمدفمثلهذااليقدحيفصحة
 الباحثنتائجهيفاملبحثنيالالحقني.
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 ي أئمة النقد املعتربين ف الراو  املبحث الثالث: ذكر أقوال
،وأنس،ومصعببنمشربنعطيةونفىأمحدوأبوحامتمساعهمن"املراسيل"ذكرهابنأَبحامتيف

ومطر وسعد، بنعبدهللابنعمر،حمفبنعبدهللابنالشخري، وسامل وعكرمة،مدبنسريين،
.(2)وزاد:مليسمعمنابنأَبأوىف.(1)والربيعبنخثيم،ومهامبناحلارث

"وقالالكرا وأَبدلسعنزيدبنوهبكثريًبيسي: ا،وعنأَبالضحىوإبراهيمبنيزيد،
.(3)"املنهالوغريههمقددلسعنهموكذلكعنصاحل،وجماهد،وشقيق،وهؤالءكل
سيقومحديثسفيانوأَبإسحاقواألعمشمامليعلمأنهمدلّوقاليعقوببنسفيان:"

جلمنالتابعنيوهوممنيعتمدعليهالناسيفاحلديثهووأبوإسحاقروقال:".(4)"مقاماحلجة
.(5)"مي،والتدليسمنقدواألعمشإالأهنماوسفيانيدلسون

.اإالمحلتموهعلىالكذبيقول:وهللاالأتتونأحدًمسعتاألعمشيونس:"وقالأمحدبن
أعلممنالناسأحدً!وهللا فأنكرتهذه؛ما قالأبوبكر: هوشرمنهم ألهنماليشبعونقال:ا

.(6)"وذكرأبوبكرحينئذالتدليس
.(7)"لمابحلديثوكاناألعمشصاحبقرآنوفرائضوعوقالابنسعد:"

 جدا"وقال جليال األعمش "كان معني: "ثقة".(8)ابن ".(9)وقال: ماروىوقال: كل
.(10)"األعمشعنأنسفهومرسل

 
.84-83،ص1،طاملراسيل ابنأَبحامت،(1)
(.4/146،)1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(2)
(.6/92،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(3)
(.2/637،)2طاملعرفة والتاريخ، الفسوي،(4)
(.2/633ملرجعالسابق،)ا(5)
(.6/342،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(6)
(.6/342املرجعالسابق،)(7)
.203،ص1،طاينسؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود السجستأبوداود،(8)
(.6/342،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(9)
(.12/83،)1طف أمساء الرجال، الكمالهتذيب املزي،(10)
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.(1)"مش،وأَبإسحاق،وقتادةكفيتكمتدليسثالثة:األعوقالشعبة:"
منجماهد،إناألعمشقليلالسماعوقال:".(2)"األعمشثقةحيتجحبديثهوقالأبوحامت:"

.(3)"يرويعنجماهدمدلسوعامةما
.(5)ا"وقال:"مليسندعنأيوبشيئً.(4)وقالأبوزرعة:"سليماناألعمشإمام"

.(6)"هميفأحاديثهؤالءالضعفاءاألعمشكانكثريالووقالابناملديين:"
.(7)"ريمنصورأثبتأهلالكوفة،ففىحديثاألعمشاضطرابكثوقالأمحدبنحنبل:"

ال:قال:أمحدسئلعنالرجليعرفابلتدليسحيتجفيمامليقلفيهمسعتمسعت :"أبوداودوقال
.(8)"كحتتجبهأنأيْ.قاليضيقهذا؟األعمشمىتتصادلهاأللفاظ:أدريفقلت

" أحدًوقالهشيم: رأيتابلكوفة والما والأجودحديثا، لكتابهللامناألعمش، أقرأ ا
.(9)"أسرعإجابةملايسألعنه،والأفهم

.(10)"إناأفسدحديثأهلالكوفةأبوإسحاق،واألعمشوقالابناملبارك:"
احلميد عبد بن جرير "(11)وقال أهلكمسعت : يقول: إسحاقمغرية أبو الكوفة أهل

قرآن،،صاحبسنةووأعيمشكمهذا،كأنهعىنالروايةعمنجاء،وإالفاألعمشعدلصادقثبت 

 
(.1/151،)1طمعرفة السنن واآلاثر، البيهقي،(1)
(.4/147،)1،طاجلرح والتعديل   ابنأَبحامت،(2)
(.5/471،)1،طعلل احلديث ابنأَبحامت،(3)
(.4/147،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(4)
(.6/92،)1ط،هتذيب الكمالإكمال مغلطاي،(5)
(.2/224،)1،طف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(6)
(.2/224املرجعالسابق،)(7)
.199،ص1،طف جرح الرواة وتعديلهم  سؤاالت أيب داود لإلمام أمحدأمحدبنأمحد،(8)
(.10/5)،1ط،اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(9)
(.2/224،)1،طف نقد الرجال  ميزان االعتدال االذهيب،(10)
أبوعبدهللاجريربنعبداحلميدالضيبالرازيالقاضي؛ثقةكثريالعلم.روىعنجريربنيزيدبنجريرالبجلي،ومحزة(11)

ه.ابن188حرب.تويفسنةألعمشوغريهم.وممنروىعنهأمحدبنحنبل،وإسحاقبنراهويه،وزهريبنالزايت،والثوري،وا
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وحيسنالظنمبنحيدثه،ويرويعنه،والميكنناأننقطععليهأبنهعلمضعفذلكالذييدلسه،
.(1)"فإنهذاحرام

وكانكثرياحلديث،ايفاحلديثثقةثبتًكاناألعمشوقال:".(2)وقالالعجلي:"ثقةكويف"
.(3)"وكانعاملاابلقرآنرأسافيه

عمشمنواحدمنأصحابرسولهللاصلىهللايسمعاألأبوداودالسجستاين:"ملوقال
.(5)وقال:"مليسمعاألعمشمنانفع".(4)عليهوسلم"

.(6)وقالالنسائي:"ثقةثبت"
أخرجناهيفهذهالطبقةسًكانمدلّووقالابنحبانيف"الثقات":" ألنله-أيالثالثة–ا

.(7)"سإنمليصحلهمساعاملسندعنأنو،افظًاوح يقل 


  

= 
 طالكربى  الطبقاتسعد، ،1( ،7 /381 خليفة، ص1،ططبقات خليفة(، ،289 حامت، أَب ابن )اجلرح والتعديل، ،2/

(،8/184،)1،طاتريخ بغداد البغدادي،(،اخلطيب2/568،)1،طاإلرشاد ف معرفة علماء احلديث(،اخلليلي،505
/4،)1طووفيات املشاهّي واألعالم، إلسالم اتريخ ا(،الذهيب،4/540،)1،طالرجالهتذيب الكمال ف أمساء املزي،
820.)

(.2/224،)1،طف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(1)
.432،ص1،طاتريخ الثقات العجلي،(2)
.434جعالسابق،صاملر(3)
.103،ص1،طداود السجستاينسؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب أبوداود،(4)
.111بق،صاملرجعالسا(5)
(.12/83،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(6)
(.4/302،)1،طالثقاتابنحبان،(7)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
مماسبقنقلهمنأقوالاألئمةخلصالباحثمايلي:

 .عاملابلقراءاتجليلالقدرثقةحافظإماماألعمشأنّاتفاقأهلالشأنعلى •
متّـاأل • فكدليسابلتّم ه عمش لّ. بفساد جرحه من املبارك ابن مثل علىحممو حديثه ل

 تدليسه.
أنرواايتهعنهمأي؛التابعنيومجيعالصحابةاعاألعمشمنبعضذكراألئمةعدممس •

ألسباب-معبقاءالّصدقواألمانة–امنالثقاتاإلرسالقديقعكثريًومثلهذامرسلة.
 والتحديثمثلاألعمش.،واحلفظ،لكثرةنعرفابم والسيماكثرية

تدليسه • حجم معهكذلك ذكر ابلتدليس ذكره األف،من أقوال من أن قليلةجلّئمة ها
الصحيحة. ذكرمنم ذلك:لامثابملقارنةمعمروايته حيثكانتدليسهعنجماهدا

 .كماقالأبوحامتقليلالتحديثعنه
اإلمامأمحديفو،عقوببنسفيانماعكماقاليعلىالسملأصالةًمروايتاألعمشحت  •

أَب "سؤاالت به االحتجاج عدم ضّيق حيث وألثقتداود" مانتهه ظهر ما إال أنهمنه
 .تدليس

إمام حافظ ثقة مكثر أحاديثه حممولة  فإنالباحثيفنظرهيرجحأبناألعمشوعلىذلك
 .وهللاتعاىلأعلم.قليلمنحصر معروف و و ن تدليسه وهعلى االتصال أصالة إال ما ذكر م  
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م بن مسكي 37  أبو روح  األزدي البصريبن ربيعة .سال 
   
 األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"  بحثامل

.(1)"ثقةرميابلقدرقاليف"التقريب":"
 .(2):"أحداألثبات"وقاليف"الدي"

 
  

 
.426،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.408صد.ط،،هدي الساريحجر،ابن(2)



 

362 
 

 وضع اخلالفاملبحث الثاين: بيان م
(.33سبقبيانموضعالنزاعيفالتمجةرقم)
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 ن ف الراوي أئمة النقد املعتربي املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)سالمبنمسكني":امثلهذايعينقالالثوري:"ملأرهه ناشيخً

.(2)وثقهابنسعدو
.(3)وقالابنمعني:"ثقة"

.(4)"ةثقةمنأهلاألماناملديين:"قالابنو
انقالتوثيقابننرية(7)ابنخلفونكذاو،(6)وقال:"ثقةكثرياحلديث".(5)ووثقهاإلمامأمحد

.(8)دبنصاحلوأمح
.(9)احلاحلديث"صوقالأبوحامت:"

.(10)وذكرهاجلوزجاينفيمنتكلميفالقدروعرفوابصدقألسنتهموأمانتهم
.(11)لقدر"داودالسجستاين:"كانيذهبإىلاوقالأبو

.(12)وقالالنسائي:"ليسبهأبس"
.(1)سالمالأبسبه"بنعدييفخترجيهحلديث:"يفإسنادهسالمبنمسكني،ألناوقال

 
(.1/70،)1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(1)
(.7/283،)1،طربى الطبقات الكابنسعد،(2)
(.4/258،)1طاجلرح والتعديل، ،ابنأَبحامت،116،د.ط،صاتريخ ابن معي رواية الدارميابنمعني،(3)
.71،ص1طبن املديين،ن عثمان بن أيب شيبة لعلي حممد بسؤاالت  ابناملديين،(4)
ابنأَبحامت،1/235،)2،طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللاأمحدبنحنبل،(5) /4،)1،طاجلرح والتعديل (،

258.)
.474ص،1طف معرفة من له رواية ف الكتب الستة،  الكاشفالذهيب،(6)
(.6/181،)1ط،مالإكمال هتذيب الكمغلطاي،(7)
(.4/287،)1،طيب ذهتذيب الته ابنحجر،(8)
(.4/258،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(9)
.310،ص1،طأحوال الرجالالشجرة ف  اجلوزجاين،(10)
.310،ص1،طسؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود السجستاينأبوداود،(11)
(.12/297،)1طف أمساء الرجال، لهتذيب الكمااملزي،(12)
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مناملتقننيوأهلوقالعنه:"،(3)ابنحبانيف"الثقات"و.(2)وذكرهابنشاهنييف"الثقات"
.(4)"الدينالفضليف

 
  

= 
(.4/487،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(1)
.101ص،1طريخ أمساء الثقات،اتابنشاهني،(2)
(.6/416،)1ط،الثقاتابنحبان،(3)
.247،ص1،طمشاهّي علماء األمصارابنحبان،(4)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
متنقلهمنأقوالأئمةالنقديفسالمبنمسكنيخلصالباحثاملالحظاتالتالية:مما

 كني.بنمسسالماالتفاقعلىتوثيق •
الينفي"؛فهذاكماأنهقدحيملعلىاالعتبارإالأنهصاحلاحلديث"أَبحامتأّماقول •

 .ثقتهمعبقاءالحيتجبتفردهأنهحامتمقصودأَبفمحتمل،التوثيقكذلك
لثقاتايفحقيتجههذاالوصفدأحياانًالنقمةئأفإنّ"الأبسبه"وأماقولالنسائي •

أينجعلوالفظة"الأبسبه"علىاصطالحاملتأخريننالثقات،والجيريأوالقريبنيم
 .(1)يفمرتبةالصدوق

حوالفضليفوهابلصالف سائراألئمةوص بينمامليصفهابلقدرإالأبوداودالسجستاين •
ابنحجر؛بلوالذهيبرجملهمناملتأخرينسوىاحلافظنينتفيم ذلكداينته.وملير

فكأناجلميعذكرمسألة،(2)يل"ق ميابلقدرفيماغةالتمريض:"لكنهر ييببصقالالذه
يفبلعدمصحةهذهالتهمةداود.ولبيانصدقسالمبنمسكني،القدرنْقالعنأَب

امنطريقسالمبنمسكنييفذمالقدرية؛أثرًيف"ذمالكالم"الروي ج دخرّفقحّقه
بنأيوبحدثناعمربنمحدبنإسحاقأخربانأَبحدثناأأخربينحيىيبنعمارقال:"

عنعمرانبنعبدهللابنطلحةسالم بن مسكيحفصحدثناعاصمبنعليحدثنا
ذكرون القدر فقال تكلموا فيما مسعتم هللا ذكر ف  أنه مر بقوم ي"عنالقاسمبنحممد

يرىذلكسالمبنمسكنيانلوك:ف قالالباحث .(3)""كتابه وكفوا عما كف هللا عنه
 قلعنهمثلهذااخلرب.ةإىلذلكملان أوداعي

 
ليسبهأبس،لك::إذاقلت كتقول:فالنليسبهأبس،وفالنضعيف.قال إنّ:نيالبنمعقلت "بنأَبخيثمة:اقال(1)

قلت  قالأب وو.(1/93)،1ط،لسان امليزان،،ابنحجر"فليسهوبثقة،واليكتبحديثه:هوضعيف،فهوثقة.وإذا
:وملالتقولثقة،والنعلمإالخرياً؟قلت الأبسبه.قلتلعبدالرمحنبنإبراهيم:ماتقوليفعليبنحوشب؟قال: :"زرعة

.(7/277)،1ط،هتذيب التهذيب ابنحجر،،"لكأنهثقةقلت دْق ال:ق 
(.2/181،)1،طف نقد الرجال ميزان االعتدال الذهيب،(2)
(.5/9،)1،طذم الكالم وأهله الروي،(3)
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وعلىنمسكني.المبسحقيفهتمة القدر غّي اثبتة وعلىذلكفإنالباحثيرجحأبن

فإفرضثبوهت ثبتعنهمنصدق ،هناالتؤثريفصدقها وصالحوفضلوكثرةحديث؛وداينتهمبا
وهللاتعاىلاملرتبةالثالثةعنداحلافظابنحجرتوافقوهيثقة فاضلسكنيمبناملسالّوعليهفإن 

 أعلم.
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 .سيف بن سليمان أو ابن أيب سليمان املخزومي.38
   

 افظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احل
.(1)"ثقةثبترميابلقدرقاليف"التقريب":"

 .(2)"تألثباأحداوقاليف"الدي":"
 

  

 
.428ص،1ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.408صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
:شيئنيوموضعاخلالفبنيالعبارتنييف

•  قوله ثبت"األول: التوث"ثقة لتكرار الثانية املرتبة يف جيعله "التقريب" يفيف بينما يق،
 "الدي"يفاملرتبةالثالثة.

يف"الدي".مذكورالرميابلقدرغريالثانية: •
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  ث: ذكر أقوالاملبحث الثال
وتويفمبكةبعد،بينخمزومسيفبنسليمانوبعضهميقول:ابنأَبسليمانموىلقالابنسعد:"

.(1)"ةكثرياحلديثوكانثق،ستةومخسنيومائة
،سيفبنسليماناختلفواقالبعضهمابنأَبسليمان.وقال:"(2)قالاإلمامأمحد:"ثقة"

.(3)"هوثقةمنأهلمكة
سيفبنسليماناملكىهوسيف:"يفحتديدشخصيتهوقال،(4)واهتمهابنمعنيابلقدر

.(5)"أىبسليمانهوواحدبن
 بن إبراهيم قول العقيلي "ونقل شاهدانسليمان: عندي شهد سليمانكذاب، سيفبن

سليمانكذاب سيفبن أن وابننري، حيىيبنمعني، أمحد:كذلكونقل،(6)"على قولاإلمام
عامتهم،سيفبنسليمان،وزكرايبنإسحاق،وإبراهيمبنانفع،وأصحابابنأَبجنيحقدرية"

حدثناعبدهللاقال:مسعتأَبيقول:؛أدرياالولكنليسهمأصحابكالم،إالأنيكونشيئً
.(7)"سيفوشبلوزكراي،ماأقرهبم

.(8)بت"وقالأبوزرعةالدمشقي:"ث
.(10).وقال:"الأبسبه"(9)وقالأبوحامت:"ويقالابنأَبسليمان"

 
(.5/493،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(1)
(.2/500،)2ط،عرفة الرجال رواية عبد هللاالعلل ومأمحدبنحنبل،(2)
.234،ص1،طف جرح الرواة وتعديلهم   سؤاالت أيب داود لإلمام أمحدأمحدبنحنبل،(3)
(.3/100،)1طي رواية الدوري،اتريخ ابن معابنمعني،(4)
(.3/109،)1،طاتريخ ابن معي رواية الدوري ابنمعني،(5)
(.2/173)،1طلضعفاء الكبّي، االعقيلي،(6)
(.2/173املرجعالسابق،)(7)
(.12/321،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(8)
(.4/274،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(9)
(.4/274املرجعالسابق،)(10)
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وكان،اسنةمخسنيكانسيفبنسليمانحي سعيدالقطان:"ونقلالبخاريقولحيىيبن
"،(1)"ثقةممنيصدقوحيفظعندان سيفبنأَب"ابناملبارك:و،"سيفأبوسليمانوقولوكيع:

.(2)"سليمان
.(3)"وحيفظ،ممنيصدقاكانعندانثبتًانأيًضا:"ىيالقطوقالحي

" العقيلي: قال سليمانمث بن أصحابوإبراهيم ذكريكانمن بن أمحد عنه الذيحدثنا
.(4)"عندههذهالروايةعنحيىيوابننري،فاجلرحأوىلاحلديثمصري،فإنكانصح

" اآلجري: عبيد أبو فقالسألت وقال عنه، داود قلت أاب ثقة. قال:: ابلقدر. يرمى :
قالالباحث:وهذهإحدىتطبيقاتالتعاملمعالبدعةيفالرواية..(5)"أعلمه

.(6)وقالالنسائي:"ثقةثبت"
.(9)ابلقدريف"املعرفة"الفسوياهتمهو،(8)نشاهنييفالثقاتذكرهاب،و(7)وثقهالعجليو

" الساجي: أمجعوقال قد فكل سليمان بن ثقةسيف صدوق أنه اهتم،على أنه غري
.(10)"ابلقدر

.(11)وقالالبزار:"ثقة"

 
(1 ) )1طالتاريخ األوسط، البخاري، ،2 /113 )دالكبّي، التاريخ (، 4.ط، /171 عدي، ابن   الكامل ف ضعفاء (،

(.4/510،)1ط،الرجال
(.4/171،د.ط،)التاريخ الكبرب البخاري،(2)
.104ص،1ط، اتريخ أمساء الثقات(،ابنشاهني،4/274،)1،طرح والتعديل اجلابنأَبحامت،(3)
(.2/173)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(4)
(.12/321،)1طف أمساء الرجال، يب الكمالهتذاملزي،(5)
(.12/322،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(6)
.213ص ،1ط،اتريخ الثقات (العجلي،7)
.104ص،1طاتريخ أمساء الثقات،(ابنشاهني،8)
(.2/207،)2طاملعرفة والتاريخ، (الفسوي،9)
(.6/192،)1ط،مالإكمال هتذيب الكمغلطاي،(10)
(.6/192املرجعالسابق،)(11)
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.(1)وقالالدارقطين:"مكيثقة"
.(2)"وحديثهليسابملنكروأرجوأنهالأبسبهوقالابنعدي:"

.(4)،وقال:"منمتقينأهلمكة"(3)وذكرهابنحبانيف"الثقات"


 
  

 
.34،ص1،طالربقاين للدارقطين رواية الكرجيأيب بكر  سؤاالت الدارقطين،(1)
(.4/511،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(2)
(.6/425،)1،طالثقاتابنحبان،(3)
.232،ص1طمشاهّي علماء األمصار،ابنحبان،(4)



 

372 
 

 املبحث الرابع: الرتجيح 
الية:ملالحظاتالتقيدالباحثا

 وجوداختالفصريحيفاسمالراويسيفبنسليمانأوابنأَبسليمان. •
ثوثيقه • على اتفاق ،شبه وثقه زرعةو،أمحدفقد القطان،أبو لدارقطينوا،والنسائي،وحيىي

 وغريهم.
ئمةاصطالحاتأوأنّ،يفالتمجةالسابقةتفسريهفقدمرمعنا"الأبسبه"أماقولأَبحامت •

 .(1)عندهمقدتعينالتوثيق"الأبسبهــ"فالحتاكمإىلاصطالحاتاملتأخرين،ملتقدمنيالنقدا
القصة نْم و،عقيليونقلتكذيبحيىيبنمعنيلسيفبنسليمانإالال،فهصراحةمليضعّ •

ههذهالروايةعنند ع  كان صح    فإن  قال:"كفيهاحيث بلهونفسهشكّها،عرفصحتي 
و  أوىل". فاجلرح نري وابن حيىي النّلكّن ابلشّذمم تنتهك ال من،كاس غريه أن سيما وال

قلعنهيفاملبحثكماتقدمالن"ثقةثبت"ائيفقدقالعنهالنسقهتوثيًقاعالًيا،األئمةوثّ
 .السابق

ذلكهضراليإالأنهليسمنأهلالكالمفيه،ودوغريهكماقالاإلمامأمحهتمةالقدراثبتة •
 صدقروايته.

 كيحيالقطان،وابنسعد،والنسائي.ئمةابلثبتوالثقةوكثرةاحلديثفهبعضاألوص  •


فهو اثبت  ابلقدرارميهوأمّ ،ثقة ثبتوعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنسيفبنسليمان
وهللاأعلم..درجتهال يؤثر على ولكن

 

 
ليسبهأبس،لك::إذاقلت كتقول:فالنليسبهأبس،وفالنضعيف.قال إنّ:البنمعنيقلت "بنأَبخيثمة:اقال(1)

قلت  قالأب و.و(1/93)،1ط،لسان امليزان،،ابنحجر"بثقة،واليكتبحديثه:هوضعيف،فليسهوفهوثقة.وإذا
:وملالتقولثقة،والنعلمإالخرياً؟الأبسبه.قلت ماتقوليفعليبنحوشب؟قال:قلتلعبدالرمحنبنإبراهيم: زرعة:"

.(7/277)،1ط،هتذيب التهذيب ابنحجر،،"لكأنهثقةقلت دْق ال:ق 
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   غّي مؤثر ف احلكم اإلمجايل همفيف من كان االختال الفصل الرابع: 

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي"  ▪
 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف. ▪
 لنقد املعتربين ف الراوي. املبحث الثالث: ذكر أقوال أئمة ا ▪
 الرتجيح. املبحث الرابع:  ▪
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 ..أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسي39
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)"ثقةحافظقاليف"التقريب":"

 .(2)حافظجليل"وقاليف"الدي":"
 

  

 
.89ص،2ط،تقريب التهذيب، ابنحجر(1)
.222صد.ط،،الساريهدي  ابنحجر،(2)
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 موضع اخلالفاملبحث الثاين: بيان 
ولهماقبين،أعلىاملراتببعدالصحابةمنقولهيفالتقريب"ثقةحافظ"جيعلهيفاملرتبةالثانيةوهي

وقدبني،احلافظثقةأنيكون.فليسابلضرورةحبسبسياقهايف"الدي""حافظجليل"حمتملة
قولهالشأنابلنسبةلوكذا،(1)نصنيعاحلافظابنحجرذاتهامنذلكيفهذاالبحثم الباحثشيئً

مروايته.تتعدىإىلالصفةقاصرةعلىنفسالراوي"جليل"فهي
 

  

 
.21انظر:ص(1)
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  اللث: ذكر أقو املبحث الثا
.(1)وملأكتبعنه"،قالأبوحامت:"كانيكاتبين

.(2)"منهخراساينأفقهبدانًيماقدمعلوقالأمحد:"
بنوقال بنعطاءحمأمحد سعيد بن "مد الدارمي،: جعفر أبو صخر بن بنسعيد أمحد

اةفأقامهباملياحيدث،وكانأحدحفاظاحلديث،يقال:إنأصلهمنسرخس،أقدمهالطاهريةهر
.(3)"لرواةاملتقنالثقة،العاملابحلديثواب

.(4)"جلياًلكانثقةً"حيىيبنزكراياحلافظالنيسابوري:وقال
هوأحداملذكورينابلثقةومعرفةاحلديثواحلفظله،ومن":(5)وحممدبناألخضربوقالأ

.(6)"رحلوجديفالطلبوأكثر
.(7)"حديثحيفظاصاحب ثبتًوكانثقةًوقالابنحبان:"
اعر،وذكرتاجاالشّحجّيقول:مسعت مسعتحممدبناحلسنيبنمكرموقالابنعدي:"

.(8)م"،فقال:ماابملشرققومأنبلمنهوابنوارة،وأابجعفرالدارميحامت،لهأابزرعة،وأاب
" البغدادي: اخلطيب ثوقال ثقة موسىبتًوكان وأبو الفالس، علي بن عمرو عنه: روى ا،

.(9)"ثىن،والبخاري،ومسلميفصحيحهماحممدبنامل

 
(.2/53)،1ط،اجلرح والتعديل   حامت،أَبابن(1)
(.5/272،)1،طاتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(2)
(.5/272)املرجعالسابق،(3)
(.5/272)املرجعالسابق،(4)
هماملريبمنتصانيفه:تنبيهاللبيبوتلقيحف،احلافظاحملدثالثقة.بوحممدعبدالعزيزبنحممودبناملباركبناألخضرأ(5)

تويفمحد.أرشديفذكرمنروىعنمساءيفاختصارالرسموالتتيب،واملقصداألوتلخيصوصفاأل،اخلطيبوهامأيفحتقيق
(.5/262د.ط،)،معجم املؤلفي (،كحالة،22/32،)3طبالء، سّي أعالم النه.الذهيب،611سنة

(.1/46)،1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(6)
(.8/33)،1ط،الثقاتابنحبان،(7)
(.5/272،)1،طاتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(8)
(.5/272)املرجعالسابق،(9)
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أنكرتمنهشيًئاوإنأقوللكقويل:ألمحدبنحنبلقلتوقالأمحدبنسعيدالدارمي:"
منأولهإىلآخره:لهفقلإينأنكرهقلت  ومن،لوقليسمنهشيءخم،حنننقولالقرآنكالماَّلل 

فقهه،ةمنأدل.قالالباحث:وهذا(1)"فماأنكرمنهشيًئاورضيه،وكافرزعمأنشيًئامنهخملوقفه
.(2)حنبلقدذكرهابنمفلحضمنأصحاباإلمامأمحدبنف


  

 
(.1/46،د.ط،)طبقات احلنابلة أبويعلي،(1)
(.1/108،)1،طذكر أصحاب اإلمام أمحد املقصد األرشد ف انظر:ابنمفلح،(2)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
الباحثمايلي:د منأقوالاألئمةقيّ

 قدرهوثقته.أنأمحدبنسعيدالدارميجممععلىجاللة •
 .منأصحاباإلمامأمحدأنهمناحلفاظالفقهاءالنبالء •
 روىعنهالكثريمناألئمةاحلفاظكالبخاريومسلموغريمها. •

وهيأعلىحافظ جليلثبت ثقة سعيدالدارميوعلىذلكفإنالباحثيرجحأنأمحدبن
علم.مراتبالتعديلعنداحلافظابنحجربعدالصحابة.وهللاتعاىلأ
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 احلجازي، الشيباين السلميبراهيم بن إمساعيل أو إمساعيل بن إبراهيم .إ40
  

 كتابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف  
.(1)"جمهولاحلال":"قاليف"التقريب

 .(2):"اليعرف"وقاليف"الدي"
 

  

 
.105،ص2ط،لتهذيبتقريب ا ابنحجر،(1)
.19صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
نالراويمليروأبنيكوبشرطني:عرفهاحيثتوافقاملرتبةالتاسعة"جمهولاحلال"قريبقولهيفالت

نيقصدجمهولالعنياأإمّف،هيحمتملة"واليعرف"يوثق.بينمايف"الدي"قالعنهغريواحد،ومل
لةفإناملسأمساعيلبنإبراهيموإالذلكمعالقولأنإبراهيمبنإمساعيلهوذاتهإكلّأواحلال.

يتالتفصيلقهكماأي بلبعضهموثّ،الثاينمعروفًاواألولجمهواًلقجعل نفرّفم بنياألئمة،خالفية
يفاملبحثالتايل.
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)وىعنهاحلجاجبنعبيدقالعنهأبوحامت:جمهول،ر

إمساعيلبنإبراهيمالشيباينروىعنهوبني"إمساعيلبنإبراهيم؛قال:"نيبأبوحامتقوفرّ
.(3)"مكيثقة"وقالأبوزرعة:.(2)"وروىعنهعمروبندينارابنعباسوامرأةرافع،

.(4)هيمبنإمساعيل،حجازي،الأبسبه"اعجلي:"إبروقالال
يرويعنهاحلجاج،ةيرويعنأَبهريرةوعائششيخ "وقال:هابنحبانيف"الثقات"روذك

ويقالالشيباين،إمساعيلبنإبراهيمالسلميترمجةإمساعيلبنإبراهيم:"يفقالبينما،(5)"بنعبيد
.(6)"عمروبندينارويعقوببنخالدبنعباسروىعنهاحجازييرويعن
حممّ "وقال إسحاق: بن إمس(7)"خيارًاكان د ترمجة يف ذكرهذا إبراهيمكما بن اعيل

"(8)البخاري البخاري: وقال . عن حجاج عن ليث عن جرير عن إسحاق لنا بنامسإوقال عيل
وقالعبدالوارثعنال:"...،مثق(9)"...السلميعنعائشة-عيلامسإبنابراهيمإأو-براهيمإ

عبدهللاعنَبأبنعنحجاجبراهيم،وقالعبيدهللاأخربانشيبانعنليثإمسعيلبنإليثعن
.(10)..."السلميعيلامسإبنبراهيمإ

مشىعلىذلكو.وجعلهماواحًدابينهمامليفرقعلىأنالبخاريفيهداللةقالالباحث:
حجاجبنعبيد،وعباسبنعبدهللابنسعيدبنعباس،روىعنه...":قال"التهذيب"املزييف

 
(.2/83،)1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(1)
(.1/183،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(2)
(.1/183املرجعالسابق،)(3)
.51ص ،1ط،اتريخ الثقات العجلي،(4)
.(4/12،)1ط،الثقاتابنحبان،(5)
(.1/183،)1ط،إكمال هتذيب الكمال(،بواسطة:مغلطاي،4/16املرجعالسابق،)(6)
(.2/50،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(7)
(.1/340،د.ط،)لتاريخ الكبّي االبخاري،(8)
(.1/340املرجعالسابق،)(9)
(.1/340املرجعالسابق،)(10)
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قبينهما:منفرّوقالمغلطايبعدمانقلأقوال.(1)"الدبناملسيبوعمروبندينار،ويعقوببنخ
ترىفـ " أن كذلكحرجّوقد.(2)"ملزيبينهماحيتاجإىلدليلواضحاع قبينهما،ومجْرّهكذاكما

قفرّالبخاري بينهما، التفرقة"قال: ترىيستلوحمنه و(3)"فهذاكما يتضحلكْن للباحثذلكمل
.مانقلهسابًقامنقولاإلمامالبخاريابملقارنةمع

 
  

 
(.2/50،)1طف أمساء الرجال، ذيب الكمالهت املزي،(1)
(.1/183،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(2)
(.1/183املرجعالسابق،)(3)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
ممامتنقلهالحظالباحثمايلي:

•  بنإمساعيلخالفيفوجود إبراهيم عليهمتييزشخصية علىاحلكم أثره لبخارياف،ظهر
العجليو،اواحدًهجعل فوضعهكذا "الثقات"يف ، بعض ذلك على كاملزياءالعلموتبعه
افظواحل حجر بينم،وغريهابن فرّما وابنحبانقبينهما زرعة وأبو حامت ذلكرجحوأبو

 مغلطاي.العالمة
ية،الشخصهذهتعينيالتجريحبناءعلىاالختالفيفوالتعديلاختالفيفونتجعنذلك •

فقديلعإبراهيمبنإمسااآلخرومنجعله،مساعيلبنإبراهيمفقدعرفهوعدلهإمنجعلهف
لذلكجندوافقالراجحعندهمناالسم،يمنمجعبينهمافقدحكمعليهمبافنمثّوم ،لهجه

بعدأن-"امليزان"يفمثالالذهيبف.آخرجمهلوثق،ومبنياألئمةواحملققنيبنياالختالف
 .(1)نذا"درىم قال:"الي -كراالمسنيلنفسالشخصذ

منأدلةأوقرائنتعنييفنظرالباحثيوجدسولي،جودمثلهذااالختالفولوعلىذلكو

التوقف ف شأن إبراهيم بن إمساعيل. علىاجلمعبنياألقوالأوالتجيحبينهافإنالباحثمييلإىل
وهللاتعاىلأعلم.

  

 
(.1/185،)1،طالرجال ف نقد ميزان االعتدال الذهيب،(1)



 

582 
 

 بن زيد التميمي أبو إسحاق الرازين موسى الفراء .إبراهيم ب41
   

 يه "التقريب" و"اهلدي" ل: بيان أقوال احلافظ ف كتاباملبحث األو 
.(1)"ثقةحافظقاليف"التقريب":"

 .(2)كانمنكباراحلفاظ"":وقاليف"الدي"
 

  

 
.117،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.225صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
بينماقولهيف،املرتبةالثانيةوهيأعلىاملراتببعدالصحابةقولهيفالتقريب"ثقةحافظ"جيعلهيف

بنيثقة"احلافظأنيكون"ليسابلضرورةتملة؛ألنه"الدي""منكباراحلفاظ"حم الباحثكما
.(1)شيئامنذلكيفهذاالبحثمنصنيعاحلافظابنحجرذاته

 
  

 
.21انظر:ص(1)
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 ف الراوي أئمة النقد املعتربين  املبحث الثالث: ذكر أقوال
" الرازي: زرعة أبو يف قال يكن الضمل من أابنكتبه بن العزيز عبد رجلني إال وعف قتادةأبو،

إبراهيمبنموسىأتقنمنأَببكربنوقالأيًضا:".(1)"،مثقال:"كأنهقدمجعلهالثقاتاحلراين"
امنحفظه،عنهمخسنيحديثًثإالمنكتابهالأعلمأينكتبتامنهالحيدّوأصححديثً،أَبشيبة

م وأحفظ أتقن صاحلوهو بن صفوان ".(2)"ن بوقال: إبراهيم عن ألفكتبت مائة موسى ن
.(3)"حديث

حممدبن-الثقاتوهوأتقنمنأَبجعفراجلمالن م  إبراهيمبنموسى وقالأبوحامت:"
.(4)"-مهرانالرازي

فقال:التقل إبراهيمبنموسىالصغري،عنقلتألَب:كتبت "عبدهللابنأمحد:وقال
.(5)"حمتجبهبالمدافعةصغرياهوكبريهوكبري،فإذاروىعنهالثقاتفحديثه

" داود: حديثخبطابنإدريسفحدثبهوقالأبو بنموسىالرازي إبراهيم كانعند
.(7)قالالباحث:هذامنحرصهعلىردخطئه.(6)"فأنكروهعليهفتكه

.(9)قال:هوثقةمأمون(8)ابنخلفونأنأابعبدهللابنالبيعوذكر
.(10)وقالالنسائي:"ثقة"

.(1)كرهابنحبانيف"الثقات"وذ
 

(.2/528،)1ط،الضعفاء أبوزرعةالرازي،(1)
(.2/137،)1ط،، اجلرح والتعديل ابنأَبحامت(2)
(.11/141،)3،طسّي أعالم النبالء الذهيب،(3)
(.2/137،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(4)
(.2/668)،1ط،ف معرفة علماء احلديث   اإلرشاداخلليلي،(5)
(.1/300،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(6)
.255انظرمقولةاإلمامأمحديفمعرفةالراويخطأهص(7)
.هواحلاكمصاحباملستدركعلىالصحيحني(8)
(.1/299،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(9)
(.2/220،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(10)
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 األئمة وأبووحدثعنه وأبوداود،وأبوزرعة،وحممدبنحيىيالذهلي، البخاري،ومسلم،
.(2)الرازيحامت


  

= 
(.8/70،)1ط،الثقاتابنحبان،(1)
(.11/141،)3،طسّي أعالم النبالء الذهيب،(2)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
:مايليقوالاألئمةالحظالباحثمنأ

 واالحتجاجبه.إمجاعهمعلىتوثيقه •
منصنيعهبتكظاهروهذاأيًضا،،ومأمونابهثمنكتقنحيدّسىمتإبراهيمبنموأن •

 .كمان قلعنهحديثأ ْنكرعليه
 يدلعلىسعةكتابه.ام فحديث عنهمئةألفأبوزرعةكتب ،مكثركذلكوأنه •
 .وأَبحامتوغريهمومسلموأَبزرعةكالبخارياحلفاظثعنهكباراألئمةحدّ •


.وهللاتعاىلأعلم.ةج  ح  كثرثقة م  موسىالفراءوعليهفإنالباحثيرجحأبنإبراهيمبن
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 املدين الفروي أبو يعقوب .إسحاق بن حممد بن إمساعيل بن أيب فروة 42
   

 و"اهلدي"  املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب"
.(1)"حفظهاء صدوقكّففس قاليف"التقريب":"

ل :"حامتأَباقول حًرجّم وقاليف"الدي" ولكنذهببصرهفرمبا وكتبه،قنكانصدوقًا
 .(2)صحيحة"

 
  

 
.131،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.389ص.ط،د،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
ب احلافظ اكتفى حفظه" "فساء التقريب يف قوله يبنّي أن غري من هو هل فقدانابسبب أم لتغري

ه.حةكتب ص معالتأكيدعلىذكرالتلقنيحيثكمافعليف"الدي"،الكتابأمأليسببكان
.تؤثرعلىاالحتجاجمبروايتابنأَبفروةالعبارتنيبنيدفرقمنشكبوجوليسف
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
" حامت: أبو قال ولكنّقًصدوكان ذهب ا فرمبّبصر ه صحيحةه وكتبه احلديث، لقن وقال:.(1)"ا

.(2)"مضطرب"
.(3)"عنهأَبوأبوزرعةعنهورواي ب ت ك وحامت:"وقالابنأَب

" العقيلي: ماوقال عن عليهاجاء يتابع ال الصائغ،لكأبحاديثكثرية ومسعتأابجعفر
.(4)"وكانيلقنيقول:كانإسحاقالفرويكفّ
.(6)اهأبوداود.ووهّ(5)وقالالساجي:"فيهلني"

.(7)"رديغربويتفوذكرهابنحبانيف"الثقات":"
:الباجي.مثقال(9)عندالباجي:"ضعيفليسبثقة"ويفنقل .(8)وقالالنسائي:"ليسبثقة"

.(10)"فيحتملعنديأنهيتهملكثرةخطئهبقلةالتحري"
وكانمن-مسعتحممدبنعاصماملصري:قال:"(11)عبداحلكمحممدبنعبدهللابنوقال
كبنأنسحيفلمأرأهلاملدينةيشكونأنإسحاقبنقدمتاملدينةومال:وقال-أهلالصدق

.(1)"أَبفروةمتهمعلىالدين

 
(.2/233)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(1)
(.2/233)،املرجعالسابق(2)
(.2/472)،1طف أمساء الرجال، ذيب الكمالهت املزي،(3)
(1/106)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(4)
(.2/109)،1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(5)
(.2/110)املرجعالسابق،(6)
(.8/115)،1ط،الثقاتابنحبان،(7)
.18،ص2،طالضعفاء واملرتوكون النسائي،(8)
(.1/377)،1ط،ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح التعديل والتجريحالباجي،(9)
(.1/377)املرجعالسابق،(10)
احلافظالفقيهنيبنليثبنرافعاحلقلّىاملصرى،موالهمالقرشىبنعبداحلكمبنأعحممدبنعبدهللاأبوعبدهللا(11)

صريةيفعصرهمعاملزين.مسعالشافعي،وحممدبنإمساعيلبنأَبفديك،وعبدصاحبالشافعيمفيتمصر.كانعاملالدايرامل
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.(2)"ضعيف،وقدروىعنهالبخاري،ويوخبونهيفهذاوقالالدارقطين:"
.(3)"مدإخراجحديثه،وقدغمزوهعيبعلىحموقالاحلاكم:"

.(5)"عنهماحدثت األمرإيلّلوكان:"(4)وقالجعفرالطيالسي


  

= 
قهالدارقطين،والنسائيوابنأَبحامت.منوثالنسائيوغريهم.هللابنوهبوغريهم.وروىعنهأبوحامتالرازي،وابنأَبحامت،و

"أدبالقضاةو"الردعلىأهلالعراق"،و"،ابوالسنةافعيمماخالففيهالكتالردعلىالش""أحكامالقرآن"،و:تصانيفه
". سنة ابن268تويف ه. طاتريخ ابن يونس يونس، ،1( ،1 /451 السلمي،  طلدارقطين سؤاالت السلمي ل (، ،1،

،هتذيب الكمال ف  أمساء الرجال (،املزي،53/359،)1،طاتريخ دمشق (،9/132،)1،ابنحبان،الثقات،ط191ص
،3،طسّي أعالم النبالء (،الذهيب،6/410،)1طاتريخ اإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم،(،الذهيب،25/497،)1ط
.(10/223،د.ط،)معجم املؤلفي ،(،كحالة6/223،)15،طاألعالم الزركلي،(،12/498)
(.1/377)،1ط،ملن خرج له البخاري ف اجلامع الصحيح التعديل والتجريحالباجي،(1)
(.2/110)،1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(2)
(.2/110)املرجعالسابق،(3)
عفانبنمسلموسليمانبنروىعن.ظالثقةالثبت،احلافالطيالسيالبغداديجعفربنحممدبنأَبعثمانأبوالفضل(4)

ومسددا إبراهيم بن ومسلم وغريهمحرب و.وابنمعني الصفار،حيىيبنصاعدروىعنهممن حممد بكر،وإمساعيلبن وأبو
تويف.الشافعي 282سنة البغدادي، اخلطيب طاتريخ بغداد ه. ،1( ،8 /81 الذهيب، طأعالم النبالءسّي (، ،3( ،13/

(.11/103،)1طالواف ابلوفيات، (،الصفدي،6/728،)1طاتريخ اإلسالم، (،الذهيب،346
(.2/110)،1ط،ذيب الكمالإكمال هت مغلطاي،(5)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
دالباحثمايلي:قيّ

 كتبهصحيحة.وك ّفبصره،منأهلالصدقإسحاقالفروي •
علىايتهمروفتكونمنأسبابتضعيفالراويهيتعدوبعضاألئمةمسألةالتلقنينقل  •

 .أقلاألحوالإذاكانمنأهلالصدقصاحلةلالعتبار
علىتضعيفه، • األئمة يفالثقاتمثلابنحبانم منهملقليوأكثر قالأبنهونذكره

ويتفرد أ،يغرب مردودمبعىن تفرده أحاديثه،ن ويف الثقاتعمّغرائب يرويه ذكرا كما
 العقيلي.

اعنعدماستطاعتهقديكونانجتًفسوءحفظه،ئلمندالكرذهاببصرهمعالتلقنيذ  •
 .أورمبالسببآخرصاريلّقنلذهاببصرهحىتالصحيحةوذلكبهالتحديثمنكت

ملاعرفعنهوذلكاليدلعلىتوثيقالرواي،-وهومنشيوخه-احتجاجالبخاريبه •
ال أحاديث من ينتقي وضعفاءأنه ذلك، يف مطردة قاعدة هناك عليهاي عتليست .مد

 ملزمة.وبذلكفإنمقولةاحلاكميفالبخاريغري
•  نهرمباولأَبحامتأبّبق-ضعيفعبارةالتّالتناقضفعنهروايةأَبحامتوأَبزرعةأما

الثقاتأحاديثهعنهماوافقأحاديثرواي يكوان ورمبا،احديثهلالعتبارب تـ ك مافه ،-يلقن
 ."صحيحه"يفالبخاريهومنهجمامثل


يرجّ نظره يف الباحث فإن وعليه أنّح الفروي إسحاق صاحل  حديثهو الضعف أقرب إىل

عباراتالتلينياليتالغضالطرفعنو،األئمةن فهم ضعّنْلعدمإمكانيةجتاهلم وذلك،تبارلالع
.وهللاتعاىلأعلم.األكثرفقعليهااتّ
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 يد بن زيد بن جنيح املال الكوف س  .أ  43
   

 كتابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف  
.(1)أفرطابنمعنيفكذبه"قاليف"التقريب":"ضعيف

 .(2)وقاليف"الدي":"ملأرألحدفيهتوثيًقا"
 

  

 
.147ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.391صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
يفمراتبالصدق،أودونذلكدىإحيففقديكون،قولهيفالدي"ملأرألحدفيهتوثيقا"حمتمل 

وزادتبةوهيالثامنةلقوله"ضعيف"،حمدداملريف"التقريب"كالمهمرتبةمنمراتبالتجريح،بينما
.ألسيدبنجنيحابنمعنيتكذيبعلىذلك
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)"نتفيهملحديثهمعشيعيةشديدةكاأسيدبنزيدكويفقداحتقالالبزار:"

" معني: بن حيىي احلذاوقال يف ببغداد أتيته قد أبحاديثكذاب، حيدث فسمعته ئني،
قالالباحث:كالمابنمعنياليدلعلىعمومالتحديث..(2)"كذب

" منوقالأبوحامت: إىلالكوفة أبعضقدم فأاته آتهيصحاباحلدأسفاره وكانوا.ثومل
.(3)"لمونفيهيتك

.(4)"متوكاحلديثالنسائي:"وقال
وعامةمايرويه،ذكرتمنالرواايتلهغريماو،يتبنيعلىرواايتهالضعفوقالابنعدي:"

.(5)"اليتابععليه
ببغداديرويعنشريكوالليثبنسعدث حدّ،شيخمنأهلالكوفةوقالابنحبان:"

.(6)"احلديثويسرق،وغريهمنالثقاتاملناكري
.(8)ك"وقال:"متو،وذكرهيف"الضعفاءواملتوكون"،(7)وقالالدارقطين:"ليسابلقوي"

.(9)"يفالروايةوكانغريمرضيّ وقالاخلطيب:"



 
(.18/79،)1،طالزخار البحر  البزار،(1)
(،1/28)،1طالضعفاء الكبّي، ،العقيلي،292،ص1،طسؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي نمعني،اب(2)

.47ص،1ط،اتريخ أمساء الضعفاء (،ابنشاهني،2/318،)1،طاجلرح والتعديلأَبحامت،ابن
(.2/318)،1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(3)
(.2/85،)1ط،الرجال  ف ضعفاءالكامل ابنعدي،(4)
(.2/87املرجعالسابق،)(5)
 (.1/180،)1،طضعفاء واملرتوكي اجملروحي من احملدثي والكتابابنحبان،(6)
(.10/111،)1،طالعلل الواردة ف األحاديث النبوية الدارقطين،(7)
(.1/259،)59مية،ع،جملةاجلامعةاإلسالالضعفاء واملرتوكون الدارقطين،(8)
(.7/515)،1ط،اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(9)



 

892 
 

 املبحث الرابع: الرتجيح 
منخاللمامتنقلهتبنيمايلي:

اليتابعو،فيهأنهضعيفأقلماقيلناألئمةكماقالاحلافظابنحجر،مليوثقهأحدم •
 أحاديثه.غالبعلى

 تركهالنسائيوأبوحامت. •
أنصنيعهغرينهمتوكوأخرىقالع،ةضعفهفمرّ،تلفالنقلعنهوأماالدارقطينفقداخ •

 جله.خرّحيث يف"سننه"يردالتك
 العدالة.منقوادحبسرقةاحلديثلهابنحباناماهت •
ألنهمسعهحيدثأبحاديثغريصحيحة،انتواقعةعنيفكلهوأماتكذيبابنمعني •

الناس،لكذبفاهتمهاب أبنيكذبهأمام يشريإىلأنهغريمرضيّ م وهّم يفالتحديثا
 كماقالاخلطيب.

 البخاريلهمتابعة.روىوقدْ،وأماقولالبزار"احتملحديثه"فهيحمتملةللتعديل •


وضعفهفإنّ،بسرقةاحلديثاهتامهضميمةب،ااصرحيًقًوعلىذلكولعدموجودمنوثقهتوثي
 زيد أسيدبن أبن يرجح احلافظ ابن حجر،   د شرة عناوهي الدرجة الع ديث مرتوك احلالباحث

إذ-ولومتابعة-جلهاإلمامالبخاريخرّ؛إْذلوكانكذلكملادرجة الكذبيصل إىل  لكن ه الو 
أنخيرجع فحديثعلىنيكذبونمّكيفله وسلم؛ كانهورمحههللارسولهللاصلىهللاعليه

ختلففيهممباصحعنهم.وهللاتعاىلأعلم.املو،تكلمفيهماملو،ضعفاءالأحاديثينتقيمن
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 .هبز بن أسد العمي أبو األسود البصري 44
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)"ثقةثبت:""التقريب"قاليف

 .(2)أحداألثبات"":وقاليف"الدي"
 

  

 
.178ص،2ط،قريب التهذيبتابنحجر،(1)
.392صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
هوتكرارالتوثيقيف"التقريب"-التعديلاالحتجاجووإنكانتايفأعلىمراتب-الفرقبنيالعبارتني

مرّقدوياملرتبةالثالثة.ففثبات"الذيجيعلالراوييفاملرتبةالثانيةبينماقولهيف"الدي""أحداأل
(الفارقبنيالثبتوالثقة.30معنايفترمجةرقم)
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  الث: ذكر أقوالاملبحث الث
.(1)"انثقة،كثرياحلديث،حجةقالابنسعد:"ك

" أمحد: اإلمام احلديث...قال يف ابلذكي الرازي جرير يكن –قلت ،مل هللا عبد بنأي
وعاصم،نعمكاناختلطعليهحديثأشعث:قال.اجريرروىعنأشعثبنسوارشيئً:له-أمحد

:قال.هذاحديثعاصموهذاحديثأشعث:فقالله:قال.حولحىتقدمعليههبزبنأسداأل
.(3)"املنتهىيفالثبتإليهضا:"وقالأي،(2)"فعرفهافحدثهباالناس

كانابلبصرةثالثةأيخذوناحلديثإبتقان،مستثبتني:هبزوقال:"،(4)وقال:"كانثبتاثقة"
مس بن وعفان أسد، وحبن هالللم، بن "،(5)"بان الثالثوقال: هؤالء حفظكان أصحاب ة

.(6)"للحديث،وتقييدوشكل
هؤالءالثالثةثبتيفاحلديث،وأثبتهمهبزمثعفان"اعندأمحد:يومً(7)وقالبشاراخلفاف

ا،أثبتهمعفانمثهبز،وقال:هؤالءكانوايوقفونالشيخعلىان،فقالأمحد:ماصنعتشيئًمثحب
.(8)"خباراأل

.(1)وقالابنمعني:"ثقة"

 
(.7/298،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(1)
(.1/543،)2،طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللاأمحدبنحنبل،(2)
(.2/431،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(3)
.34،ص1طاألثرم أاب عبد هللا أمحد بن حنبل، ن هانئ أيب بكر أمحد بن حممد ب  سؤاالتأمحدبنحنبل،(4)
.7ص ،1ط،   للخالل  عللالاملنتخب من املقدسي،(5)
.8ص،1ط، للخالل  عللالاملنتخب من املقدسي،(6)
مشهورابحلديثويرويبشاربنموسىرجل بوعثمانبشاربنموسىاخلفافحمدثصاحبس ّنة.قالابنسعد:"أ(7)

نْاوقولم وقدحدثعنهالناسوملأريفحديثهشيئامنكرً،وأنهقدكتباحلديثالكثري.وأرجوأنالأبسبه،ثقاتعنقوم
،  (،اخلطيبالبغدادي2/188،)1،طالطبقات الكربىه.ابنسعد،228".تويفسنةقهأقربإىلالصوابممنضعفهوثّ

سّي أعالم  ،(،الذهيب5/540،)1،طإلسالم ووفيات املشاهّي واألعالم اتريخ ا(،الذهيب،7/617،)1،طاتريخ بغداد 
(.10/581،)3،طنبالء ال
.8ص،1ط، للخالل  عللالاملنتخب من املقدسي،(8)
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.(2)"ثقةثبتيفاحلديث،رجلصاحلصاحبسنةوقالالعجلي:"
.(4).ووثقهحيىيالقطان(3)أبوحامت:"إمامصدوقثقة"وقال

.(5)وقالالنسائي:"ثقة"
.(7)وكذاابنشاهني،(6)هابنحبانيف"الثقات"وذكر

" يتحاملعلىوقالاألزدي: املذهبصدوق،كان سيء هللاعنه، رضي قال.(8)"عثمان
يتحاملميكنأنال نكانكذلكف م ثبتعنغريهأبنهإمامصاحبسنة،ومردودمباهذاالباحث:

عليهوسلم.علىنقلةالسنةصحابةرسولهللاصلىهللا


  

= 
(.2/431،)1،طاجلرح والتعديل ،ابنأَبحامت،82،د.ط،صاتريخ ابن معي رواية الدارميابنمعني،(1)
.87ص ،1ط،لثقات اتريخ ا العجلي،(2)
(.2/431،)1،طوالتعديل اجلرح ابنأَبحامت،(3)
(.2/487،)1طاإلرشاد ف معرفة علماء احلديث،اخلليلي،(4)
(.4/259،)1طأمساء الرجال، ف  هتذيب الكمالاملزي،(5)
(.8/155،)1ط،الثقاتابنحبان،(6)
.49ص،1ط،اتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(7)
(.3/35،)1ط،الكمالإكمال هتذيب  مغلطاي،(8)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
لي:للباحثماينقلهمنأقوالاألئمةتبنّيق اسب ممّ

 .بلحجة،يزهلألحاديثداللةعلىقوةحفظهوثباتهيمت •
بلبعضهمقالأبنهإمامحجةوإليهاملنتهىحافظمكثر،ثبتفاقاألئمةعلىأنهثقةاتّ •

 يفالثبت.
 بتعديلاألئمةلهفالأحدمنهمذكرذلك.ةودمردمقولةاألزديفأما •

 
األمانةو،بلغدجةعاليةمناإلمامةدجمتمعةفقمنكانتفيههذهاألوصافأنهفالشك

حجة حافظ ثبت إمام وعليهفإنالباحثرجحأنهبزبنأسد؛تاابًظاوك فْح والتحديثوالصدق
يفأعلىمراتبالتعديل.وهللاتعاىلأعلم.
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 .احلارث بن عبد هللا األعور اهلمداين أبو زهّي الكوف 45
   

 و"اهلدي"  كتابيه "التقريب" املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف 
.(1)"ويفحديثهضعف،ورميابلرفض،عيبيفرأيهكذبهالشّقاليف"التقريب":"

 .(2):"ضعيف"وقاليف"الدي"
 

  

 
.211،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.19صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
نوصف ألبينماقوله"ويفحديثهضعف"حمتملة.،امنةتبةالثّهيف"الدي"ضعيفجيعلهيفالرّقول

وصف  "مابين،مستمرمالصق"ضعيف" ضعفوصف حديثه صدوقً"يف يكون فقد وجودا مع
ديثه.احأعضيفبضعف 

 ومن االختالفكذلك اكر ذ مواضع لرفض ه معني ابن وتكذيب يف، "التقريب" عدممع
ذكرمهايف"الدي".
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  الثالث: ذكر أقوالاملبحث 
حدثيناحلارثاألعوروأانأشهدأنه.ويفلفظ:"(1)عيب:"حدثيناحلارثاألعوروكانكذااًب"الشّقال

.(3)"كذاابً-وهللا–.ويفلفظآخر:"وكان(2)"أحدالكاذبني
" آدم: بن بشر وقال عن أبيه عن جمالد، بن إمساعيل لهكنتحدثنا قيل قال: الشعيب،

.(4)"وكانأحسبالناس،تأختلفإليهأتعلممنهاحلسابختتلفإىلاحلارث؟قال:نعمكن
قالالتمذييفمعرضالكالمعمنقالالباحث:ومعذلكفقدروىالشعيبعناحلارث،

ثعنهوأكثردّوقدح،ثنااحلارثاألعوروكانكذاابويروىعنالشعيبحد...حيدثعمنجّرحه:"
احلارثاألعورعلمينالفرائضوكان:وقدقالالشعيب.الفرائضاليتتروهناعنعليوغريههيعنه

.(5)"منأفرضالناس
" سريين: بن حممد مخسةوقال يقدمون وهم الكوفة ابحلارث؛أدركت بدأ ثىنمن األعور

كفيه،مثمسروق،مثشريح،قال:وإنةثىنابحلارث،مثعلقمةالثالثالشبعبيدة،ومنبدأبعبيد
.(6)"قوملمشأناآخرهمشريحلقومً

.(7)"زعماحلارثاألعوروكانكذوابً:"السبيعيوقالأبوإسحاق
.(8)"اكاناحلارثاألعورزيفًوقالجرير:"

 
التاريخ الكبّي، (،البخاري،3/117)،2طاملعرفة والتاريخ،(،الفسوي،2/587)،1ط،الضعفاء أبوزرعةالرازي،(1)

 2)د.ط، ا273/ ،) حامت، أَب اجلرح والتعديل بن 1ط، ،(3 /78 عدي، ابن الرجال الكامل ف ضعفاء (، 1ط، ،(2/
مقدمة(.1/19)،1،طعليه وسلمبنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا ملسند الصحيحا(،مسلم،449

(.2/450)،1ط،لالرجا ضعفاء الكامل ف (،ابنعدي،1/208)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(2)
(.1/208)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(3)
(.2/451)،1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(4)
(.5/754،)2،طسنن الرتمذيالتمذي،(5)
(.2/451)،1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(6)
الكامل ف  (،ابنعدي،3/78)،1طاجلرح والتعديل، َبحامت،(،ابنأ1/208)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(7)

(.2/449)،1ط،الرجال ضعفاء 
(.1/208)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(8)
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امنفضرابعلىحنومنأربعنيحديثًمنيديأخذحيىيوعبدالرمحنالقلم وقالبندار:"
.(1)"حديثاحلارثعنعلي

" الزايت: الوقالمحزة اقعدحىتمداينمناحلارثاألعورشيئًمسعمرة فقالله: فأنكره ا
.(2)"فدخلمرةالمداينواشتملعلىسيفهوأحساحلارثابلشرفذهب،أخرجإليك

كانوايقولونأنه،ىمنهكانغريهأرض،اهماحلارثأبرضمليكنوقالأبوبكربنعياش:"
.(3)"صاحبكتب

.(4)د ا"اجوقالسعيدبنمنصور:"كانضعيفً
شريكأنهقدأسندإىلو،(5)"وهوضعيفيفروايته،وكانلهقولسوءوقالابنسعد:"

 جابر "عن قال: يسأالن واحلسني احلسن رأيت لقد قال: عامر، حديعن عن ثاحلارثاألعور
.(6)"علي

يفتونكانأصحابعبدهللاالذينيقرؤونووقال:"،(7)"احلارثكذابوقالابناملديين:"
.(8)"واحلارثاألعور،وعمروبنشرجبيل،وعبيدة،ومسروق،واألسود،علقمة:ستة

أبس" به "ليس معني: ابن أيضً.(9)وقال "ضعيف"وقال .(10)ا: سعيدوقال بن عثمان
.(1)"ثقة:قال؟أيشيءحالاحلارثيفعلي:حيىيبنمعنيقلت سألت":الدارمي

 
(.1/208)،1طلكبّي، الضعفاء االعقيلي،(1)
بنقل  ملسند الصحيح ا(،مسلم،2/450)،1ط،الرجال ضعفاء  الكامل ف (،ابنعدي،1/208)املرجعالسابق،(2)

مقدمة(.1/19)،1،طالعدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
(.3/87)،1ط،والتعديلاجلرح (،ابنأَبحامت،1/209)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(3)
(.3/300)،1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(4)
(.6/168)،1ط،الطبقات الكربى ابنسعد،(5)
(.1/201،)2،طالعلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا(،أمحدبنحنبل،6/168)املرجعالسابق،(6)
(.2/449)،1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء عدي،(،ابن1/209)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(7)
.43،ص2،طالعللابناملديين،(8)
(.2/450)،1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء  (،ابنعدي،3/360)،1طعي رواية الدوري،اتريخ ابن مابنمعني،(9)
(.3/79)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(10)
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ابنيونسعنزائدةعنإبراهيمأنهاهتمقال:"قالو،اء"ذكرهالبخارييفكتاب"الصعفو
 .(2)"احلارث

ماقالفيهأبوإسحاقحيىيبنسعيدالقطانحيدثمنحديثاحلارثوقالأبوخيثمة:"
.(4)وقال:"كذاب".(3)"ديقدتركحديثاحلارثمسعتاحلارث،وكانابنمه

 ابن وقال "أَب خيثمة: حبديث حيتج ليحىي: فقاقيل يقبلوناحلارث؟ احملدثون زال ما ل:
.(5)"حديثه

آدمعنثناعبدالرمحنبنصاحلثناحيىيبنجابنعساكرعنابنأَبخيثمةقال:"وخرّ
،ارثمنالكذابني.فقال:وهومثلهشعيبيقول:إناحلعمروبناثبتقال:قيلألَبإسحاق:إنال

اأرسلهاإليهمنالسيبرؤوسًيائةدرهم،واحلارثأعطخفهثالمثالشعيبدخلبيتاملال،فأخذيف
.(6)"عبدالرمحنابنخالدبنالوليد،فلمأيخذحىتمخس

نرثماكانمحيدثمنحديثاحلا-يعينابنسعيد-حيىيكان"وقالعمروبنعلي:
.(7)"عناحلارثومنحديثالشعيبحديثعبدهللابنمرة

عنعليوأثىنعليه،ارثاألعورثقة،ماأحفظه،وأحسنماروىاحل"قالأمحدبنصاحل:و
.(8)"اكانكذبهيفرأيهقيلله:فقدقالالشعيب:كانيكذب.قال:مليكنيكذبيفاحلديث،إن

محدبنصاحلتفسريللجرح.قالالباحث:وهذامنأ
.(9)ووثقهابننري

= 
(.2/450)،1ط،الرجال ضعفاء الكامل ف ابنعدي،(1)
(.2/273)د.ط،،التاريخ الكبّي (،40،)ص1،طالضعفاء الصغّي البخاري،(2)
(.3/79)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(3)
(.3/79)املرجعالسابق،(4)
.69ص،1ط،اتريخ أمساء الضعفاء والكذابي ابنشاهني،(5)
(.25/419)،1،طخ دمشق اتريابنعساكر،(6)
(.2/450)،1ط،الرجال الكامل ف ضعفاء (،ابنعدي،3/79)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(7)
.69ص،1طاتريخ أمساء الضعفاء والكذابي،ابنشاهني،(8)
(.3/301)،1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(9)
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" حامت: أبو مموقال وال ابلقوي ليس احلديث حبديثهضعيف حيتج زرعة(1)"ن أبو وقال .
.(2)الرازي:"الحيتجحبديثه"

الناس،وأحسبالناس،تعلمالفرائضاحلارثكانأفقهالناس،وأفرضوقالابنأَبداود:"
.(3)"منعلي

التمذ "وقال سننه: يف األعوري احلارث العلم أهل بعض ضعف مضعفا.(4)"وقد وقال
.(5)"حديثًا:"ويفاحلارثمقال

.(7)وقال:"ليسبهأبس".(6)وقالالنسائي:"ليسابلقوي"
.(8)"يفالتشيعكاناحلارثمتهًما:"النخعيونقلقولإبراهيم،وذكرهالعجلييفالثقات

.(9)"ايفاحلديثيفالتشيعواهيًكانغالياوقالابنحبان:"
" عدي: ابن وقال رواايته أكثر وهو علي، عن األعور ابنوللحارث عن وروى علي عن

.(10)"وعامةمايرويهعنهماغريحمفوظ،مسعودالقليل
ولعله.(11)وذكرهابنشاهنييف"اتريخأمساءالضعفاءوالكذابني"وقال:"منأحدالكذابني"

ويفهذاالكالممنفهوقدردهذاالقوليفكتابه"املختلففيهم"قال:"يبانقال،اعتمدقولالشع
احلارثنظر،ألنهقدروىهوأنهرأىاحلسنواحلسنييسأالناحلارثعنحديثعلي،الشعيبيف

 
(.3/79)،1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(1)
(.3/79)املرجعالسابق،(2)
(.5/252)،1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(3)
(.2/72،)2،طسنن الرتمذيالتمذي،(4)
(.5/172)املرجعالسابق،(5)
(.2/450)،1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(6)
(.5/249)،1طالرجال،  ف أمساءهتذيب الكمالاملزي،(7)
.103ص ،1ط،اتريخ الثقات العجلي،(8)
(.1/222)،1ط،والضعفاء واملرتوكي من احملدثي  اجملروحيكتابابنحبان،(9)
(.2/451)،1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(10)
.69ص،1ط،اتريخ أمساء الضعفاء والكذابي ابنشاهني،(11)
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مع واحلسني احلسن ملاكان ذلك ولوال علي، عن الرواية يف صحيح احلارث أن على يدل وهذا
وفض يسأالناحلارث،ألنهكانوقتاحلارثمنهوأرفعمناحلارثعلمهما منأصحابلهما

.(1)"لحارثعلىصحةروايتهعلي،فدلسؤالمال
.(3)وكذاابناجلوزي.(2)وأوردالدارقطينامسهيفكتابه"الضعفاءواملتوكون"

  

 
.92،ص1،طذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيهنشاهني،اب(1)
(.2/148)،60عةاإلسالمية،عجملةاجلام،الضعفاء واملرتوكون الدارقطين،(2)
(.1/182،)1،طالضعفاء واملرتوكونابناجلوزي،(3)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
قيدالباحثممامتنقلهمايلي:

 .ومنأهلالفتيا،نعبدهللااألعورمنالفقهاءاملقدمنييفالفقهأناحلارثب •
مندالئل • الصدق،تقدميهيفالفقه أئمة وعلماءكابنسريينوابنأَبداود،فالذيقدمه

 .(1)رعلماءالتابعني"ابكقالالذهيبيف"املغين":"منكلذل
ن  • ما فإن ذلك وعلى عليه داينته،قم يف صانْم فليس يكذبدقًكان لن فإنه داينته يف ا

 حدمتعّمًدا وسلمعلى عليه هللا صلى هللا رسول يث احللكاوإال العدالة،ن ساقط ارث
احلسنواحلسنيرضيابإلضافةإىلذلكأنا.بعيدجد متناقضةوهذاقوالاألئمةأاءتوجل

عنهما هللا إليه خيتلفان عليهيسأالنكان حديث عنهعن هللا فلوك،رضي مشتهرًاان
 .كمارجحذلكابنشاهنياحلسنواحلسنيومهامنخيارالصحابةابلكذبملاسأله

جليوه • رأيهالمنجهةوأنهإناك ،منتوثيقأمحدبنصاحللهكذلكذا ذبمنجهة
 ويضافإليه حديثه،،ابنمعنييقوثتحديثه، ببعض حيىيالقطان ابنواحتجاج بلقال

ننوإنكانكماقالابنفقداحتجبهأصحابالسّدثونيقبلونحديثه.:مازالاحملمعني
كلهذهقرائنتدلعلىأنإالأّنليوابنمسعودغريحمفوظويهعنععديعاّمةماير

 احلارثاألعورليسمنالكذابني.
قالاحلافظابنحجرقطالشعيبليسفنكذبوهالذيمن • كماوغريهبلكذبهالشعيبكما

الشعيبإنّمث،اليسصحيحًالتكذيبأنعنهممبانقلبنّيولكنالباحثلناعناألئمة.نق
ّرحوهمكماسبقالنقلنج ثواعمّثعندرواةاحلديثأنحيدّوهذاحيد ،دروىعنهذاتهق

 ."علله"عنالتمذييف
نم أّوال::منعدةجوانبهمهفقدسبقوأننقلالباحثمايبطلمثلهذهالتّعأماتشيّ •

هومانيفذلكالزالتشيعحقيقةمنجانبأن:اثنًياجانبالرواية؛ألنعمدهتاالصدق،و

 
(.1/213،د.ط،)املغين ف الضعفاءالذهيب،(1)
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يفالكوفةمنتشرًنلعليرضيهللاعنهوأهلبيتهفقدكانامليال .فهذهليستهتمةبل(1)ا
تلبّ صفة إالابنعبدالربأنالّشعيبماكوقدبنّيالكثريمنأهلذاكالزمان.سهبا ذبه

اممعاذهللاأنيكونالشعيبكذااببلهوإمإلفراطهيفحبعليرضيهللاعنه؛قال:"...
ودينا وعلما والنخعيمثلهجاللة وأظنالشعيبعوقبلقولهيفاحلارثالمداين،،جليل،

نقم عليه إفراطه ف  وإنا،وملينبمناحلارثكذب-دالكذابنيوكانأح-حدثيناحلارث
هناوهللاأعلمكذبهالشعيب؛ألنومنهاعلي رضي هللا عنه وتفضيله له على غّيه، حب 

وتفضيلعمر،وإىلأنهأولمنأسلم،هللاعنهإىلتفضيلأَببكررضيالشعيبيذهب
 .(2)"رضيهللاعنه

 
ايفدينه،تهمًيفنظرهيرّجحأّناحلارثبنعبدهللااألعورليسموعلىذلكفإنالباحث

وتضعيفه؛بلوليسكذااب، ووثقهوقعاختالفيفتوثيقه احتجبه والبعضاآلخر،فبعضاألئمة
يراهالباحثالراجحيفحقاحلارثبنعبدهللاواألكثرعلىتضعيفه.فهوملحيتجبهضع وهوما

وهللاتعاىلأعلم..الضعفاألعوروهو
"لنياحلديث"أقربإىلاملرتبةالسادسةونيكمراتبابنحجرفإنهلنااحلكمعلىنزّوإذاما

عتربعدموجودتوثيقمهمرتبةالضعفعندشروطمنف-وابلنظرإىلشروطه-وذلك،ليسالثامنةو
وهللاأعلم.ابنمعنيوأمحدبنصاحل.و جدمنوثقهمناملعتربينكوقد

  

 
.224نقوليفصالذهيباملانظر:قول(1)
(.2/1098،)1،طجامع بيان العلم وفضلهابنعبدالرب،(2)
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 .احلكم بن انفع البهراين أبو اليمان احلمصي. 46
   

 ل: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األو 
.(1)ثرحديثهعنشعيبمناولة"يقالإنأك،قاليف"التقريب":"ثقةثبت

 .(2)"...وقاليف"الدي":"جممععلىثقته
 

  

 
.264ص،2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.399صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
بينماالتوثيقيف،هيفالرتبةالثانيةجيعل"ثقةثبت""التقريب"الفارقبنيالقولنيهوالرتبة؛فقولهيف

ذكرالتقريب""امناولةأوإذنجمرد،ويفابلقولنيإمّأتى"الدي"الرتبةالثالثة.أمامسألةاملناولةففي
املناولةفقط.
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
" أمحد: حسنيقالاإلمام ابنأَب بكتابالزهريكتابشعيبعن أنأاب:قال.ملصق فبلغين

به أصالًاليمانحدثهم "ويف.(1)"عنالزهريوليسله الرازي: زرعة كأنهذاتالسياققالأبو
ا،فرأيتهكأنهيعذرأاباليمان،والحيملعليهيذهبإىلأنهاختلطبكتابالزهري،إذكانبهملصقً

لعلمهأنأاباليمان،خطأأَباليمانريحمناإلمامأمحديفردقالالباحث:فهذااعتذارص.(2)"فيه
علىاجلميع.داخلطأير أّنو،جليلالقدر

أيًضاوقال "أمحد فصحيح: وحريز عمرو بن صفوان عن حديثه (3)"أما رواية:. ويف
يسمىأبوقال:"كان.(5).وقال:"الأبسبه"(4)"فصاحل" ويسمىكاتبإمساعيلبنعياشكما

نبيلثقةصدوق؛صاحلكاتبالليث قالأبوحامت.(6)"وهو (7)ومثله أمحدقال. وكالم الباحث:
يفسرالذيقبله.الثاين

كانأمرشعيب.وقال:"(8)"واستحلذلكبشئعجب،أانشعيب:هويقولا:"أيضًلوقا
مسألوهأنأيذنهنأوذكرقصةألهلمحصأراها،وكانعليبنعياشمسعمنه،يفاحلديثعسرا
فقالأبو اليمان وحضر ذلكمثكلموه.التروواهذهاألحاديثعين:فقاللم.لمأنيروواعنه

تلكاألحاديثعين:لم (9)"ارووا والتبًفقاللوكانمناولةكانمليعطهمك ؟مناولة"مثس ئل:. ا
مينبعدشعيب جاءينفأخذكتب ابنشعيبيقولإنأاباليمانفكان؛اإنامسعهذافقطشيئً

 
(.15/71،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(1)
(.15/71املرجعالسابق،)(2)
(.15/77السابق،)املرجع(3)
(.15/77،)1،طاتريخ دمشق(،ابنعساكر،3/129،)1ط،اجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(4)
(.15/76،)1،طدمشق  اتريخ ابنعساكر،(5)
(.15/77املرجعالسابق،)(6)
(.3/129،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(7)
(.15/77،)1ط،اتريخ دمشق ابنعساكر،(8)
(.15/77عالسابق،)املرج(9)
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ظاهرقالالباحث:.(1)"ارووهعينايقوللقومأخربانفكأنهاستحلذلكأبنمسعشعيبً:وهويقول
علىأنأاباليمانقدحضرجملساملناولةاليتكانتمقرونةابإلذن.نتدالنيالقصت

اليمان "وحكىأبو له: أمحد ؟يببنأَبمحزةكيفمسعتالكتبمنشعسؤالاإلمام
قاليفأمحد:"فوقال".وبعضهمناولة،وبعضهأجازيل،وبعضهقرأهعلي،قرأتعليهبعضه:قلت 

.(2)"كلهأانشعيب
اوالباقيواحدًامليسمعأبواليمانمنشعيببنأَبمحزةإالحديثًوقالأبوزرعةالرازي:"

منلهأكثر(5)ومسلم(4)محدوغريهوإخراجالبخاريقالالباحث:وهذايردهماوردعنأ.(3)"إجازة
كالمالبخاري.صريحمنحديثوسيأيتردالذهليعنهذابل

" معني: ابن أصلكقلت وقال أخرج اليمان أصلهألَب عن،فأخرج شعيب عن هو فإذا
".(6)"الزهري فقالسألت وقال: اليمان حداحلديث :أاب من عين فمنكتبه الزهري يثحديث

إناكتبتهيفآخرحديث.ومنكتبهعينمنحديثابنأَبحسنيفهوخطأ،الزهريفقدأصاب
مل:اليلأبواليمانق:"قال.و(7)"سنيابنأَبح حديث نْهم ب ت فحدثّنأَبحسنيفغلطت اب

قال.(9)"اإىلأحدليسهومناولةاملناولةملأخرجهويفرواية:".(8)"اأخرجمناملناولةإىلأحدشيئً

 
(.15/78،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(1)
(.15/78املرجعالسابق،)(2)
(.15/79،)1،طاتريخ دمشق(،ابنعساكر،2/465،)1ط،الضعفاء ةالرازي،أبوزرع(3)
ملعلم بشيوخ  ابنخلفون،ا(،2/527،)1ط،اجلامع الصحيحملن خرج له البخاري ف  التعديل والتجريحالباجي،(4)

(.148،)ص1،طالبخاري ومسلم
.148ص،1ط،املعلم بشيوخ البخاري ومسلملفون،(،ابنخ1/141،)1طرجال صحيح مسلم، ابنمنجويه،(5)
(.15/71،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(6)
(.15/73املرجعالسابق،)(7)
(.15/75،78ملرجعالسابق،)ا(8)
(.15/78املرجعالسابق،)(9)
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انقلعنأمحدبنحنبل،وهوجوابعلىمالباحث:وهذاتصريحمنأَباليمانأنهملخيرجاملناولة
.(1):"ثقة"ابنمعنيأيًضاوقال.أبنهيقوليفكلهأخربان

والذيحدثتكمعنابن،قاللناأبواليماناحلديثحديثالزهريوقالإبراهيمبنهانئ:"
.(2)"فيهبورقةقلبتهاغلطت أَبحسني

يسمعمنشعيببنأَبمل-أبواليمان–يقالإنهوقالالربذعيحملمدبنحيىيالذهلي:"
.(3)"الأعلمه:قال.ضمحزةغريحديثواحدوالبقيةعر

البخاري شعيًباوقال اليمان أَب مساع "يف محزة: أَب بن شعيب قال.(4)"مسع وكذا
روىعنهالبخاري،نانفعأبواليمانالبهرايناحلمصيمسعشعيببنأَبمحزةاحلكمبالكالابذي:"

.(5)"اخللقوغريموضعءنسخةكبريةيفبد
 "وقالأبوزرعة يف:أخربيناحلكمبنانفعقالالدمشقي: كانشعيببنأَبمحزةعسرا

فقال الوفاة حضرته حني عليه فدخلنا صححتها:احلديث وقد أيخذهافمن،هذهكتيب أن أراد
يعرضفليعرض،فليأخذها أن أراد ف،ومن منابينفليسمعها أنيسمعها أراد قدمسعهاومن إنه

الباحث:وهذادليلظاهرعلىإذنشعيبألَباليمانوغريهابلروايةعنهأبيطريقةقال.(6)"مين
كانت.

.(7)قالالعجلي:"الأبسبه"
.(8):"ثقة"ملوصليابنعمارحممدبنعبدهللاوقال

 
(.15/76،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(1)
(.15/73املرجعالسابق،)(2)
(.15/72املرجعالسابق،)(3)
(.2/344،د.ط،)التاريخ الكبّي البخاري،(4)
(.15/75،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(5)
(.15/77،)1،طاتريخ دمشق(،ابنعساكر،434د.ط،)،اتريخ أيب زرعةأبوزرعةالدمشقي،(6)
.127ص ،1ط،اتريخ الثقات العجلي،(7)
(.15/79،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(8)
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.(2)وذكرهابنحبانيف"الثقات".(1)وقالالنسائي:"ليسبهأبس"
،ثقةمتفقعليهحافظ،ييقال:إنهكاتبالزهرأَبمحزة:"ليلييفترمجةشعيببنوقالاخل

أثىنعليهاألئمة:أمحد.عنشعيب،رواهاعنأَباليمان؛أخرجالبخارينسختهكلهاعنالزهري
.(3)"هوغري


  

 
(.15/75،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(1)
(.8/194،)1ط،الثقاتابنحبان،(2)
(.1/198،)1،طاإلرشاد ف معرفة علماء احلديث اخلليلي،(3)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
الحظالباحثمايلي:

حامتوأمحدعلىأنهبلاجتمعقولأَب،مصيإمجاععلىتوثيقأَباليماناحلوجود •
 .نبيلثقةصدوق

ملأجدمنأقوالاألئمةمايدلعلىأنأاباليمانثبت.وقدبنيالباحثالفارقبني •
 .(30الثقةوالثبتيفترمجةرقم)

مأخوذمنصريحقولالبخاري.ثبوتمساعأَباليمانمنشعيببنأَبمحزة • وهذا
ئًبلإنأاباليمانذاتهصرحأنهملخيرج،ابلتحديثإذنشعيب،ووالكالابذي امنشيـْ

 املناولة.
أماماوردمنالوهميفحديثهإببدالابنأَبحسنيابلزهريفهذهمنمجلةاألوهاماليت •

 ات.تقعللثق
 

 احلمصي اليمان أاب أبن يرجح الباحث فإن ذلك اثقةوعلى املرتبة توافق عندوهي لثالثة
وهللاتعاىلأعلم.التقريب"افظيف"احل
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 .حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي املكي.47
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)قاليف"التقريب":"ثقةحجة"

 .(2)"وقاليف"الدي:"أحداألثبات
 

  

 
.279،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.400صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 املبحث الثاين: بيان موضع اخلالف
(.44تمجةرقم)يفالضعاخلالفمّرمعنانفسمو

 
  



 

223 
 

 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)"كانثقةولهأحاديثقالابنسعد:"

.(3)ثقةحجة"وقال:".(2)قالحيىيبنمعني:"مكيثقة"و
.قال(6)سبه"وقالابناملديينيفموضعآخر:"الأب.(5)،وابناملبارك(4)ووثقهابناملديين

علىالتوثيق.هناملالباحث:و"الأبسبه"حت 
.(8):"ثقة"وأفردهامرةفقال.(7)وقالاإلمامأمحد:"ثقةثقة"

.(9)"كانعندهكتابوقالحيىيالقطان:"
يعقو "وقال شيبة: بن املتثبتنيب دون وهو .(10)"ثقة يعقوب وكالم الباحث: يصلحقال

رقةبني"الثبت"و"الثقة".التفطبيقييفليضافكدليلت
حدثناحنظلةبنأَبسفيان:كيعإذاأتىعلىحديثحنظلةيقولكانوامت:"وقالأبوح 

.(13)ومثلهقالأبوزرعة.(12):"ثقة"وقال.(11)"وكانثقةثقة
 

(.5/493)،1ط،الطبقات الكربى ابنسعد،(1)
/3)،1ط،اجلرح والتعديل(،ابنأَبحامت،467)ص،1ط،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معي ابنمعني،(2)

242.)
(.3/338)،1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(3)
.97ص،1طبن املديين،حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي سؤاالت  ابناملديين،(4)
(.3/240)،2طاملعرفة والتاريخ، الفسوي،(5)
(.3/61،)1،طالتهذيب هتذيب ابنحجر،(6)
،ص1،طرواية املروذي  العلل ومعرفة الرجال(،2/526،)2،طة عبد هللاالعلل ومعرفة الرجال روايأمحدبنحنبل،(7)

(.2/224)،1طالضعفاء الكبّي،  ،العقيلي،190
(.3/241)،1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(8)
(.3/241)املرجعالسابق،(9)
(.3/61،)1،طهتذيب التهذيب ابنحجر،(10)
(.1/228)،1ط،رح والتعديل اجلابنأَبحامت،(11)
(.3/424)املرجعالسابق،(12)
(.3/424)املرجعالسابق،(13)
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.(1)وقالأبوداودوالنسائي:"ثقة"
.(2)وقالالتمذي:"ثقة"

.(3)وذكرهابنحبانيف"الثقات"
وحلنظلةأحاديثصاحلة،وإذاحدثعنه،عامةمايرويحنظلةمستقيموقالابنعدي:"

.(4)"ثقةفهومستقيماحلديث


  

 
(.7/446)،1طف أمساء الرجال، يب الكمالهتذاملزي،(1)
(5/463،)2،طسنن الرتمذيالتمذي،(2)
(.6/225)،1ط،الثقاتابنحبان،(3)
(.3/340)،1ط،الالرج  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(4)
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 : الرتجيح الرابع املبحث 
قيدالباحثاملالحظاتالتالية:

 سفيان.اعواضحعلىتوثيقحنظلةبنأَبهناكإمج •
لف • بتكرير ثقة ثقة قاال: ووكيع األئمةكأمحد بعض مراتببل أعلى وهي التعديل ظة

 التعديل.
ا.ولعلهذاماجترحيًأنهحيدثمنكتابهوهيليستْأيْ"عندهكتاب"قولحيىيالقطان •

كماسبقاوكتاابًيكونحفظًألنالثبتثبتني،تجعليعقوببنشيبةيقول:ليسمنامل
 .(30يفالتمجةرقم)بيانه

وهيتوافقاملرتبةثقةلكّنهبنأَبسفيانليسثبًتانحنظلةوعلىذلكفإنالباحثيرجحأب
الثالثةعنداحلافظابنحجر.وهللاتعاىلأعلم.
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 املسعودي ، .عبد الرمحن بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود48
   

 احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" املبحث األول: بيان أقوال 
.(1)"ختلطقبلموته،وضابطهأنمنمسعمنهببغدادفبعداالختالطصدوق،اقاليف"التقريب":"

 .(2):"مشهورمنكباراحملدثنيإالأنهاختلطيفآخرعمره"وقاليف"الدي"
 

  

 
.486،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.417صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 فاملبحث الثاين: بيان موضع اخلال 
يفالتقريب الرابعةقوله يفاملرتبة احمل،"صدوقجيعله يفالدي"مشهورمنكبار قوله دثني"بينما

.الثانيةوالثالثةاملرتبةحمتملةأنهمنالثقاتاحلفاظبني 
وهومامل،وبعدهضابطالتمييزبنيمروايتهاليتقبلاالختالطذكر كذلكويف"التقريب"

يذكرهيف"الدي".
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  ذكر أقوالاملبحث الثالث: 
.(1)"مرهاحلديثإالأنهاختلطيفآخرعوكانثقةكثريقالابنسعد:"

.(2)"االقاسم،وعون،مضطربةيهمكثريًعنغريديثهأحاقالأبوزرعةالرازي:"
.(3)"رمحنفلمأكلمهرأيتاملسعوديسنةرآهعبدال:"بنسعيدالقطانوقالحيىي

االختالطحممدبنعيسىوقال قال حيكيقصة عحدّ": حدثنا صاحلقال: ليقال:ثنا
مثلقيت قال: إمالء، ميليعلينا البصرة املسعوديقدمتني: علينا قدم قال: بنمعاذ مسعتمعاذ

بيتهعليمثأذنيليفاملسعوديببغدادسنةأربعومخسني،وماأنكرمنهقليالوالكثريا،فجعلميلي
.ان،ماننكرمنهقليالوالكثرياومعيعبدهللابنعثم

عليهقدمةأخرىمععبدهللابنحسن،فقلتملعاذ:سنةكم؟قال:سنةقال:مثقدمت 
إحدىوستني،فقالحيىيبنسعيدملعاذوهوإىلجنبه:خرجتقبلأنيقدمسفيان،فقالمعاذ:

حنوذلك،فقالوا:دخلعليهفذهبببعضمتاعهفأنكروهآنذاك،قالمعاذ:قبلسفيانبسنةأو
.قاسمفأنكره،وقال:ليسمنحديثينحديثللعفتلقاانيومافسألته

جاءهبكتابعمروبنمرةعنإبراهيم،فقال:كيفويفكتابك؟قال:قال:مثرأيترجالً
تله:إنكإناحدثتناهعنعمروبنمرة،عنعنعلقمةقال:وجعليالحظكتابه،قالمعاذ:فقل
ىيبنسعيدوهوإىلجنبمعاذ،وذلكيفحيإبراهيم،عنعبدهللا؟قال:فهوعنعلقمة،فقال

صفرسنةتسعنيومائة:آخرمالقيتاملسعوديسنةسبعأومثانوأربعني،مثلقيتهمبكةسنةمثان
ممعي،وعبدالرمحنبنمهدي،قالحيىي:وملأسألهعنومخسني،وكانعبدهللابنعثمانذاكالعا

.(4)"شيء

 
(.6/366،)1،طالطبقات الكربى سعد،ابن(1)
(.2/420)،1،طالضعفاء أبوزرعةالرازي،(2)
/2،)1ط،ن احملدثي والضعفاء واملرتوكي كتاب اجملروحي م(،ابنحبان،2/336)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(3)

48.)
(.2/336)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(4)
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مسعتالوليدبنأابنالكرابيسي:محدبنسنانالواسطيقالأأخربانوقالابنأَبحامت:"
ندهيذكرعنأَبالنضرهاشمبنالقاسمقال:إينألعرفاليومالذياختلطفيهاملسعودي،كناع

ففزع،منمالكوهربنسانفقالله:إنغالمكأخذعشرةآالفإءهوهويعزييفابنلهإذجا
.(1)"رأينافيهاالختالط؛ختلطايناوقدلمثخرجإمنزلهوقامودخلإىل

أبونعيم:لورأيترجاليفيلقال:أمحدبنعثمانبنحكيماألزديقالوقال:"أخربان
،فسيكفيكهمهللاالمكتوببنيكتفيهببياضقباءسوادوشاشيةويفوسطهخنجر،والأعلمإالق

قال ال، احلالة.يفملسعوديافقدرأيت:كنتتكتبعنه؟قلت: بعد:قالأبوحممدهذه هذا
.(2)"االختالط

" الفالس: علي بن عمرو أربعوقال سنة املسعودي رأيت يقول: معاذ، بن معاذ مسعت
قال:-مسلمبنقتيبة–دثناأبوقتيبةحوقال:".(3)"ومخسنييطالعالكتاب،يعينأنهقدتغريحفظه
ةسبعومخسنيوالذريدخلوهوصحيح،ورأيتهسنهرأيتاملسعوديسنةثالثومخسني،وكتبتعن

.(4)"وأبوداوديكتبعنه،فقلتله:أتطمعأنحتدثعنهوأانحي؟يفأذنه
.(5)"خرةوهومضطرباحلديث،وتغريآبوقالأبونعيمالفضلبندكني:"

.(6)"املسعوديعلمبعلمابنمسعودرضىهللاعنهمنأاماأعلمأحدً"قالمسعر:و
وق هللاال عبد بن نريحممد "بن عبد: مسع اختلط، فلماكانأبخره ثقة، املسعوديكان

.(7)"الرمحنبنمهديويزيدبنهارونأحاديثخمتلطة،وماروىعنهالشيوخفهومستقيم

 
(.5/251،)1،طاجلرح والتعديل امت،ابنأَبح(1)
(.5/251املرجعالسابق،)(2)
(.2/336)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(3)
(.2/48،)1ط،من احملدثي والضعفاء واملرتوكي  اجملروحي ب كتا  (،ابنحبان،2/336املرجعالسابق،)(4)
(.2/655،)2طاملعرفة والتاريخ، الفسوي،(5)
(.5/250،)1،طاجلرح والتعديل (،ابنأَبحامت،5/314د.ط،)التاريخ الكبّي،البخاري،(6)
(.5/251،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(7)
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بنهبدلة،وسلمةيعينابنة،وكانيغلطفيماحيدثعنعاصمكانثقعني:"وقالابنم
ا:"ثقةوقالأيضً.(2)وقال:"صاحل".(1)"معن،وايةفيماحيدثعنالقاسم،وكانصحيحالروكهيل

ملسعوديأحاديثهعناألعمشمقلوبة،وعنعبدامللكبنعمريا:"ا.وقالأيضً(3)"يكتبحديثه
 وحديثه وعأيضا، عون، حصنيعن أَب عن وأما صحاح، القاسم إنان بشيء، فليس وعاصم

(5)منمسعمناملسعودييفزمانأَبجعفروقال:".(4)"م،وعنعونأحاديثهالصحاح،عنالقاس
.(6)"سمساعهبشيءفهوصحيحالسماع،ومنمسعمنهيفزماناملهديفلي

اروىعنعاصمبنهبدلةوسلمةويصححفيم ثقة،وقدكانيغلطفيماوقالابناملديين:"
.(7)"روىعنالقاسمومعن

ابلكوفةمثلوكيعوأبوكلمنمسعمناملسعودي".وقال:(8)"ثقة"وقالأمحدبنحنبل:
 وحجاج، هارون، بن يزيد وأما مسعومن مسع منه ببغداد فهو ف االختالطنعيم، من إال

".(9)"ابلكوفة أيًضا: وكوقال أمساع نعيم وأبو قدمي، ابلكوفة املسعودي من اختلطيضًيع وإنا ا،
.(10)"لبصرةوالكوفةفسماعهجيداملسعوديببغداد،ومنمسعمنهاب

كاناملسعوديأعلمحبديثابن.وقال:"(11)وقالأبوحامت:"املسعوديأفهمحبديثعون"
واجلريري،وسعيدبن،:املسعوديدانمنينسبإىلالعلمقدوجوقال:".(1)"مسعودمنأهلزمانه

 
(.2/950،)1،طاتريخ ابن أيب خيثة (،ابنأَبخيثمة،2/336)،1طلضعفاء الكبّي، االعقيلي،(1)
(.5/251،)1،طلتعديل اجلرح وا ابنأَبحامت،(2)
(.11/480)،1طاتريخ بغداد،اخلطيبالبغدادي،(3)
(.11/480)املرجعالسابق،(4)
زمنخالفةأَبجعفراملنصور.(5)
(.11/480)،1ط،اتريخ بغدادغدادي،اخلطيبالب(6)
(.11/480املرجعالسابق،)(7)
(.5/251،)1طاجلرح والتعديل،ابنأَبحامت،(8)
(.2/336)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(9)
(.11/480)،1ط،اتريخ بغداد اخلطيبالبغداد،(10)
(.5/347،)1،طعلل احلديث ابنأَبحامت،(11)
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علمأبسنةأوسنتني،وكانقبلموتهتغريأبخرةوقال:".(2)"أَبعروبة،وعطاءبنالسائب،وغريهم
.(3)"منأهلزمانهديثابنمسعودحب

.(4)"مسعرأتقنمناملسعودي،واملسعوديثقة"عثمانبنسعيدالدارمي:قالأبوسعيدو
.(5)"آخرعمره،وماتببغداد.وهواملسعودياألكربلطيفاختوقالالدينوري:"
" الفسوي: حنب–وسئلوقال أبوعميس-لأيأمحدبن املسعوديأحبإليكأو عن:

فقال:مافيهماإالثقة.فقاللهاليثمبنخارجة:أيهماأكثرعندك؟فقال:كاناملسعوديأكثرمها
.(6)"احديثً

.(7)"قةصدوق،وقدكانتغريأبخرةعوديثواملسوقاليعقوببنشيبة:"
"ق اعبدالرمحنمناملسعوديمبكةشيئًمسع:ألَبالوليدلت وقالحممدبنحيىيالذهلي:

قلت ايسريً نعم! قال: قلت ؟ نعم! قال: ببغداد؟ منه مسع داود وأبو مكة: قدومه بني وكمكان :
.(8)"وبغداد؟قال:أكثرمنسنةوسنتني

 ابن "املوصليعماروقال ثبتً: خيتلطكان أن قبل من ببغداداملسعودي منه مسع ومن ا،
.(9)"فسماعهضعيف

.(10)وقالالعجلي:"ثقة"
.(1)"خيطئيفاحلديثياملسعودكان:"السجستاينوقالأبوداود

= 
(.6/434املرجعالسابق،)(1)
(.6/634،)1ط،علل احلديث ابنأَبحامت،(2)
(.252-5/251،)1،طعديل اجلرح والتابنأَبحامت،(3)
(.11/480)،1ط،اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(4)
.249،ص2،طاملعارف الدينوري،(5)
(.2/163،)2طاملعرفة والتاريخ، الفسوي،(6)
(.11/480)،1ط،اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(7)
(.11/480)املرجعالسابق،(8)
(.11/480)،املرجعالسابق(9)
.295ص ،1ط،اتريخ الثقات العجلي،(10)
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"الطيالسيوقال ترو: لشعبة: رجل قاليقال املسعودي؟ قال:عن شأنه؟ معه:ما و
قال: فهؤالء، صدوقاذهب منه.اهو مسع ب شعبة قدم فسمعفلما املسعودي بكتب أتى غداد

.(2)"منه
.(3)"املسعوديصدوقاختلطأبخرة:"لرمحنبنيوسفبنخراشعبداوقال

.(4)وقالالنسائي:"ليسبهأبس"
.(5)"كويفتغرييفآخرعمره،يفحديثهاضطرابوقالالعقيلي:"

احىتاشديدًاإالأنهاختلطيفآخرعمرهاختالطًسعوديصدوقًوكاناملحبان:"وقالابن
ومليتميزفاستحق،فحملفاختلطحديثهالقدميحبديثهاألخري،هوكانحيدثمباجييئ.ذهبعقله

.(6)"التك
الدّ "وقال إذاارقطين: إساملسعودي أَب حاقحدثعن مرة،وعمرو، فإنه،بن واألعمش

.(7)"نوالقاسموعون،فهوصحيح؛وهؤالءهمأهلبيتهعنمعيغلط،وإذاحدث
.(8)وقالابنشاهني:"ثقة"


  

= 
.162،ص1،طسؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود أبوداود،(1)
(.5/251،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(2)
(.11/480)،1ط،اتريخ بغداداخلطيبالبغدادي،(3)
(.17/226،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(4)
(.2/336)،1طالضعفاء الكبّي، العقيلي،(5)
(.2/48،)1،طمن احملدثي والضعفاء واملرتوكي  اجملروحيكتاب ابنحبان،(6)
.255،د.ط،صت السلمي للدارقطينسؤاالالسلمي،(7)
.143ص،1ط،اتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(8)
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 لرابع: الرتجيح املبحث ا
الحظالباحثمايلي:

 ومرحلةبعداختالطه.،للمسعوديمرحلتان:مرحلةقبلاختالطه •
بعدماالسنةاليتاختلطفيهايفحتديدولكناخت لف،اتفاقعلىاختالطهيفبغدادوجود •

فمنهممنذكرسنة،نةاليترأىفيهااملسعوديمنروىالقصةذكرالسّلّ.فكإليهاقدم
وستني سبعً،إحدى ذكر من ومخسنيومنهم زم ،ا حدد معيّنًومنهم ناا  احلالف. هذه في

 الباحث-األصح نظر -يف املو األخذ احسّابلقول بنيابتياطًاع فاصال بغداد ختيار
وعد مهاالختالط عمار وابن أمحد اإلمام قول وهو أربعقدْف.املوصلي، سنة بغداد قدم

بغدادالثانيةقد م نمعاذقصةقدومهإىلالبصرةالقدمةاألوىل،وكمافصلمعاذبومخسني
 سنةأربعومخسني.

ابنمعني، • فقدوثّقه: علىتوثيقه األئمة وابنسعد،أكثر والدارمي، وأمحد، وابناملديين،
 والعجلي،وابنشاهني.،ابننري،وابنشيبة،وابنعمارو
•  من تصحيحًومنهم أحاديثه مقيًداصحح الرازيا زرعة وأَب قيد ،كالدارقطين حيث يفاها

القاسموابنصحيحيفأبنه-بعدأنوثقاه-ااابنمعنيوابنالديينفذكر أمّالقاسموعون.
و،يغلطيفأحاديثعونو فقد.وروىعنهكثريونكثريينألنهروىعنذلكعلىالًمثضراب 

".ثالثومخسني،وكتبتعنهوهوصحيحرأيتاملسعوديسنة":قتيبةأَبقولمرمعنا
والسيماأناملسعودي،ثللثقاتوغريهمداألوهاماليتذكرهااألئمةحتهذهمثلعليهفو

 .ثركماقالابنسعدمك
اأبوداودفقالأبنهوأمّ.والعقيليمالأبونعيمإىلالتضعيفوتركهابنحبانوحيىيالقطان، •

اخيطئكثريً أنه هم مع فيكوننكان حاله الضعفذا ولعلّأقربإىل . التضعيفهذا
حبانصرحّوالتخطئة فابن اختالطه، منأجلبذلكوقالبسبب تركه وذلكأبنه لكنّ.
األكثرممنوثقهوأّنيفبغدادليسقبلذلك،ختالطهوقعاألئمةأناهالحظمماقالالناظري

بلقدورديفإحدىالنقولسماعهصحيح،هيفالكوفةوالبصرةفنمسعمنم نّوفاقأبعلى
بغدادأنّ وهو السماعقديكونف؛شعبةمسعمنه هذا قبلاختالطه خيتلطأول هوإْذ مل

 .قدومهبغداد 
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يرجحأبناملسع فمن مسع منه ف أبخرة؛ ث قة  مكثٌر اختلط  وديوعلىذلكفإنالباحث 

.وهللاتعاىلأعلم.اليتاختلطفيهاوهوببغدادلعدممتيزالّسّنةحمول على االختالطمبغداد ف
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 أبو عتبة الشامي .عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي49
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)ليف"التقريب":"ثقة"قا

 .(2)وقاليف"الدي":"أحدالثقاتاألثبات"
 

  

 
.604ص،2ط،يبتقريب التهذ ابنحجر،(1)
.419صد.ط،،هدي الساري، ابنحجر(2)
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 يان موضع اخلالفاملبحث الثاين: ب
.لتكريرلفظالتوثيقيف"الدي"يفاملرتبةالثانيةمابين،قولهيف"التقريب""ثقة"جيعلهيفاملرتبةالثالثة

(.30قبيانهيفترمجةرقم)اسبكم "الثبت"و"الثقة"بنياهناكفرقًمثإّن
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 أئمة النقد املعتربين ف الراوي  املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)لابنسعد:"كانثقة"قا

وحريزبنعثمان،وأبوبكربنأَبمرمي،جابرعبدالرمحنبنيزيدبنقالحيىيبنمعني:"و
.(2)"الرحيب،هؤالءثقات

وقالأيًضا:"ليسبه.(5)أمحدوثقه،و(4)وقالأبسبه"ا:"صدوقالأيضً(3)أبوحامتووثقه
.(6)أبس" الباحث: قال ال"ولفظة حامتاألوىل،اهتفسر"بهأبس أَب قول عساكر ابن نقل بل

.(7)أبسبه":"صدوقثقةال
.(9)لعجلييف"الثقات"كذااو،(8)ووثقهيعقوببنسفيان

صدوق.أهلالكوفةيروونعنعبدالرمحنبنيزيدزايدبنعبدهللاالبكائيوقالالبخاري:"
ث.وهومنكراحلدي،بنمتيمعبدالرمحنبنيزيدوإناأرادواعنديعن،بنجابرأحاديثمناكري

 زايد–وهو جابر-أي بن يزيد بن الرمحن عبد أبحاديث منه أشبه الباحث:.(10)"أبحاديثه قال
.(11)ممنهلعبدالرمحنبنيزيدبنجابروهْلفالساوعلىذلكفتضعيفأَبحفصعمروبنعلي

 
(.7/466،)1،طالطبقات الكربى ابنسعد،(1)
،اتريخ ابن معي رواية الدوري ،ابنمعني،399،ص1،طيسؤاالت ابن اجلنيد أليب زكرًي حيىي بن معابنمعني،(2)

(.5/300،)1ط،اجلرح والتعديل(،ابنأَبحامت،4/456،)1ط
(.2/530،)1،طعلل احلديث ابنأَبحامت،(3)
(.5/300،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(4)
  مام أمحد سؤاالت أيب داود لإل(،أمحدبنحنبل،2/347،)2،طهللا العلل ومعرفة الرجال رواية عبد أمحدبنحنبل،(5)

.257،ص1،طف جرح الرواة وتعديلهم 
.261،ص1،طف جرح الرواة وتعديلهم   سؤاالت أيب داود لإلمام أمحدمحدبنحنبل،أ(6)
(.36/56،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(7)
(.2/453،)2طاملعرفة والتاريخ، الفسوي،(8)
(.2/90) ،1ط،اتريخ الثقات العجلي،(9)
.392،ص1طالعلل الكبّي، التمذي،(10)
(.11/471)،1ط،اتريخ بغدادالبغدادي،اخلطيب(11)
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" مهدي: ابن وقال يذكر البصري رأيت عون،ويونس،أيوبإذا التيمي،وابن وسليمان
إليه الثوري،فاطمئن سفيان يذكر الكويف رأيت املغول،وزائدة،وإذا بن األحوص،ومالك وأاب
األوزاعي،فاطمئنإليه رأيتالشامييذكر الرمحنبنيزيدبنجابر،وإذا وسعيدبنعبد،وعبد

.(1)"العزيزفاطمئنإليه
.(2)"فقهاءأهلالشامبعدالصحابةديفالطبقةالثانيةمنيعوقالابناملديين:"

وقالابنه:"ثقة.(4)ا:"منثقاتاملسلمني"وقالأيضً.(3)أبوداود:"منثقاتالناس"وقال
.(5)مأمون"

 و(6)الذهليووثقه "الثقات".(8)الدارقطينو،(7)النسائي، يف حبان ابن يف.(9)وذكره وقال
.(10)"منمتقىنالشامينيوصاحليالدمشقيني"ار":"مشاهريعلماءاألمص

.(11)ووثقهابنشاهني
اإالوهويريدكانوايرونأنعبدالرمحناليعملشيئً:"(12)ونقلمغلطايقولزبيداليامي

.(1)"بهوجههللاتعاىل
 

(.36/57،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(1)
(.18/8،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(2)
(.11/471)،1ط،اتريخ بغدادغدادي،اخلطيبالب(3)
(.36/57،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(4)
(.18/8،)1ط أمساء الرجال، فهتذيب الكمالاملزي،(5)
(.8/251،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(6)
(.18/8،)1طف أمساء الرجال، هتذيب الكمالاملزي،(7)
(.1/41،)1طالواردة ف األحاديث النبوية،  العللالدارقطين،(8)
(.7/82،)1،طالثقاتابنحبان،(9)
.286،ص1طاء األمصار،مشاهّي علمابنحبان،(10)
.145ص،1ط،اتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(11)
(12 ال( الكرميبنعمروبنكعبالياميأواإلايمياحلافظالثقة بناحلارثبنعبد بنيزيدزبيد إبراهيم روىعن ثبت،

ثوريوشعبةوجريربنحازموغريهم.تويفسنةالنخعي،وإبراهيمبنسويدالنخعي،وعبدالرمحنبنأَبليلىوغريهم.وروىعنهال
122 البخاري، )د.التاريخ الكبّي، ه. 3ط، /450 ابنأَبحامت، طاجلرح والتعديل(، ،1( ،3 /623 الذهيب، اتريخ  (،
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
التالية:قيدالباحثاملالحظات

تضعيفكأَبحفصعمروبنعلي،ولكّناجاءمنبعضهمالإمجاعاألئمةعلىتوثيقهإالم •
الذيتركهاألئمةكماقالالبخاريممنهمالختالطهاببنمتيموهْاتضحللباحثأنهذلك
 .وغريه

 .فسرهتاهيحممولةعلىالتوثيقلورودنقولوأمحدفكأَبحامت"الأبسبه"منقال •
،سواءبتكريرعلىأنهمناحلفاظاألثباتلةالدامناألوصافامليذكرأحدمناألئمةوصفً •

 .الوصفأوإبفرادوصفالثبت
ذ  • كر صالحه على يدل ما نفسهبعضهم صاحلي،يف "من احلديثكقولم يف وأمانته

"ثقات ومن  ،املسلمني"الدمشقيني"، قول وكذا "ابو"منثقاتالناس"، وإذانمهدي
فاطمئن  محنبنيزيدبنجابروسعيدبنعبدالعزيزرأيتالشامييذكراألوزاعيوعبدالر

 .،بلقالابن أَبداودعنه"ثقةمأمون""إليه


ياملرتبةوهمأمونثقة صاحلفقيه الباحثرجحأبنعبدالرمحنبنيزيدبنجابروعليهفإنّ
وهللاتعاىلأعلم.الثالثةعنداحلافظابنحجر.

  

= 
هتذيب الكمال  (،املزي،5/296،)3،طسّي أعالم النبالء (،الذهيب،3/409،)1،طواألعالمم ووفيات املشاهّي اإلسال

(.9/290،)1،ط أمساء الرجالف
(.8/251،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(1)
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 بو سعيد .عبد الكرمي بن مالك اجلزري أ50
   

 املبحث األول: بيان أقوال احلافظ ف كتابيه "التقريب" و"اهلدي" 
.(1)"ثقةمتقنقاليف"التقريب":"

 .(2):"أحداألثبات"وقاليف"الدي
 

  

 
.619،ص2ط،تقريب التهذيبابنحجر،(1)
.421صد.ط،،هدي الساريابنحجر،(2)
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 اخلالف املبحث الثاين: بيان موضع
 فرق موضعاخلالفيفهذه يفبنيالعبارتني؛تبةالرّالتمجة الثانية،يوافق"التقريب"فكالمه الرتبة

كمابينهالباحثيف"الثبت"و"الثقة"الفارقبنيابإلضافةإىلالرتبةالثالثة.ففيبينمايف"الدي"
(.30التمجةرقم)
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 قد املعتربين ف الراوي أئمة الن املبحث الثالث: ذكر أقوال
.(1)قالابنسعد:"كانثقةكثرياحلديث"

.(3).ومثلهقالهالعجلي(2)"قالأبوزرعةالدمشقي:"ثقة
"ثقة" ".(4)وقالابنمعني: وأنكركذلك.(5)"أحاديثعبدالكرميعنعطاءرديئةوقال:

.(6)حييالقطانحديثهعنعطاء
 يف عدي ابن ابنتفسريوقال :"كالم ليسمعني ألنه احلديث هذا معني ابن أراد إنا

مستقيمو ،مبحفوظ صاحلة أحاديث الكرمي الثقاتلعبد عنه روى وإذا ثقات، قوم عن يرويها ة
وهذاعنعطاءهو.مثقالبعدخترجيهحلديثآخرعنعبدالكرميعنعطاء:"(7)"فحديثهمستقيم

قالابنمعنيأن يفمجلةم فإنالثوريوغريهمنالثقاتقدومع،عطاءرديئةأحاديثهعنا هذا
.(8)"حدثواعنه

.(9)"عبدالكرميوعليبنبذميةواحلرانينيكلهمثقات"وقالابنعماراملوصلي:
.(10)وقالسفيانبنعيينة:"ملأرمثله"

" احلميدي: حافظًوقال الكرمي عبد وكان وكان وحدثناا مسعت إال يقول ال الثقات من
.(1)"ورأيت

 
(1 ) سعد، طالطبقات الكربى ابن ،1(  ،7 لتهذي481/ احملقق تعليق بواسطة الراويكان اسم يف الوهم وتصحيح ب(،

(.18/255الكمال)
.551،د.ط،صالدمشقياتريخ أيب زرعة أبوزرعةالدمشقي،(2)
.307،ص1،طاتريخ الثقات العجلي،(3)
(.6/59،)1،طاجلرح والتعديل (،ابنأَبحامت،3/223،)1طخيثمة،اتريخ ابن أيب  ابنأَبخيثمة،(4)
(.7/42،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(5)
(.36/466،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(6)
(.7/42،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءابنعدي،(7)
(.44-7/43املرجعالسابق،)(8)
(.36/465،)1،طاتريخ دمشق كر،ابنعسا(9)
(.6/58،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(10)
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.(2)"وهوصدوقثقة؛عبدالكرمياجلزريإىلالضعفماهووقاليعقوببنشيبة:"
أرأيتحديث:قالمسعتسفيانالثورييقوللسفيانبنعيينةالاإلمامعبدالرزاق:"وق

.(3)"فهؤالءومنأشبههمليسألحدفيهممتكلم؟عبدالكرمياجلزريوأيوبوعمروبندينار
.(5)وقال:"هوصاحبس ّنة".(4)دبنحنبل:"ثقةثبت"وقالأمح

ا:"ثبتوقالأيضً،(8)،وابناملديين(7)زرعةالرازيأَب.ومثلهقول(6)وقالأبوحامت:"ثقة"
.(9)ثبت"

،قاتابألشياءاملناكريدعنالثّاولكنهكانينفر كانصدوقًوقالابنحبانيف"اجملروحون":"
؛اوافقالثقاتمنحديثهفالضريوإناعتربمعتربمب،جاجمباانفردمناألخبارفاليعجبيناالحت

.(10)"ريهللافيهستخأوهوممن
.(11)وذكرهابنشاهنييف"الثقات"

.(1)"هوثبتعندالعارفنيابلنقل:"(12)احلراينعروبةوقالأبو

= 
(.36/462،)1،طمشق اتريخ دابنعساكر،(1)
(.36/466،)1،طريخ دمشق اتابنعساكر،(2)
(.36/462املرجعالسابق،)(3)
(.6/59،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(4)
(.7/42،)1ط،الرجال  الكامل ف ضعفاءبنعدي،ا(5)
(.6/59،)1،طاجلرح والتعديل ابنأَبحامت،(6)
(.6/59عالسابق،)املرج(7)
(.36/463،)1،طاتريخ دمشق ابنعساكر،(8)
(.36/465املرجعالسابق،)(9)
(.2/146،)1،طوكي اجملروحي من احملدثي والضعفاء واملرت كتاب ابنحبان،(10)
.167ص،1ط،اتريخ أمساء الثقاتابنشاهني،(11)
عنهابنعديوابنحبانواحلاكمدودالسلمياجلزرياحلراينمعشرمواحلسنيبنحممدبنأَب(12) ،احلافظالثقة.حّدث 

اإلرشاد ف معرفة  ه.اخلليلي،318تويفسنةواألزديوغريهم.منتصانيفه:"الطبقات"و"اتريخاجلزيرة"و"األمثالواألوائل".
(،2/253،)15(،الزركلي،األعالم،ط14/510،)3ط،سّي أعالم النبالء (،الذهيب،1/458،)1،طعلماء احلديث 

(.4/60كحالةمعجماملؤلفني،د.ط،)
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.(2)"ليسابحلافظعندهموقالاحلاكم:"
.(3)"كثرياحلديثانثقةمأموانًكوقالابنعبدالرب:"


 

  

= 
(.8/291،)1ط،إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،(1)
(.2/645،)1ط،  نقد الرجال ف  ميزان االعتدال الذهيب،(2)
(.20/61)،1طسانيد،املعاين واألالتمهيد ملا ف املوطأ من  ابنعبدالرب،(3)
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 املبحث الرابع: الرتجيح 
مالكاجلزري،ومرتبتهتدورعلىتوثيقعبدالكرميبناناكإمجاعًفليسمنشكبعدهذاالنقلأنه

بنيالثقةوالثبت.وقبلالتجيحقيدالباحثمايلي:
 سائراألئمةعلىتوثيقه.وأمحدكررالتوثيق، •
ابنعيينة • قدأشارإىل،فولعلذلكمنشدةإتقانهقالأنهمليرمثلهيفالتحديث،فأما

 ذلكاحلميدي.
•  بهقولابنحبانأبنهصدوقوأما انفرد مبا النقد؛الحيتج أئمة من أبقوالغريه فمردود

مروايتعبدالكرمي،السابقني أَبحامتوابنمعنيوأمحدكالثوريوابنعيينةوالذينخربوا
وملجيرحهأحدمناألئمة."اجملروحني"وضععبدالكرمييففليسهناكوجهمنم،وغريه

قدوأحاديثهعنعطاءرديئة.ابنمعنييفأنّهماقالبنحبانعلىفعلذلكمحلاولعلما
رًمفسّ يفنقلعنهعنذلكابنعديأجاب ثونالثوريوغريهحيدّوأنّ،كالمابنمعنيلا

القولمنابنمعنياليضرهمثلهذمّث.عنه أّنو،قهوثّقدفيمان قلعنهألنابنمعني،ا
 .الكمالهللتعاىل؛والضعفاءعندهوالشأنثقاتكماعلىالجار اخلطأ

فقدنقلعنغريهمنأئمةهذاالشأن؛كذلكالتضرهفوأماقولاحلاكمليسحبافظعندهم •
علىالتدلالعلىتعديلوال"حافظكلمة"نّأنعبدالكرميبنمالكمكثرمتقن.مثإ

.(1)لكلبحثبيانذوقدسبقيفهذاا،جتريحإالبقرينة
 

وال،صاحب سنةمكثر ثقة وعلىذلكفإنالباحثيرجحأبنعبدالكرميبنمالكاجلزري
وهللاتعاىلأعلم.حيدثللثقاتوغريهم.ذلكمثلف،يعكرعليهمانقلعنهمنأخطائه

  

 
.21انظر:ص(1)
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 اخلامتة

 

البحثدراسة  هكتابيحكمهعلىالرواةمناجتهاداحلافظابنحجريفتغرّيكانالغرضمنهذا
و"تقريبالتهذيب". ذلكوقدمت "هديالساري" فيهممنكتابالرّحبصر أّواًل: الذينتكلم واة

مواضعاستخراجاثلثا:و"التقريب"،هفيهمابملقارنةمعكتابمتييزمناختلفقولاثنيا:و"الدي"،
.أئمةالشأنأقوالومقارنةنقلبعدعلىالرواةاألحكامحيرجرابًعا:تواالختالف،

ترمجةمنحرف)أ(إىلحرف)ع(عندمخسنيراوايًهذهالدراسةعلىحبمدهللاقدمّتتو
:التاليةالنتائجتوصلالباحثإىلوعبدالكرميبنأَباملخارق،

 :موضوعالبحثنتائجهاموزعةكاآليتمسنيترمجةاخلمّتتدراسة •
o :توزيعالتاجمعلىالفصول

 اختلففيهماحلكماختالفامؤثرًامنترمجة19 ▪
 ""خمتلففيه"أو"فيهمقالممنقالفيهترجم8 ▪
 معبقائهضمندائرةاالحتجاجمنزادفيهصفاتمؤثرةيفالراويترمجة11 ▪
 ؤثريفاحلكماإلمجايلغريمفيهمفالمنكاناالختترمجة12 ▪

o :توزيعالتاجمعلىالدرجاتحبسبترجيحالباحث 
 احدةبدرجةصحاَب.ترمجةو ▪
 ثقةإمامحافظوماكانمعىنيفالرتبةالثانية.ثقةثبتأوبدرجةتراجم8 ▪
 ترمجةبدرجةثقة.21 ▪
 تراجمبدرجةصدوق.9 ▪
 تراجمبدرجةضعيف5 ▪
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 احلديثتراجمبدرجةمتوك3 ▪
 ترمجتانبدرجةمتوكمتهمابلوضع ▪
 ترمجةواحدةتوقففيهاالباحث. ▪

املتبنّي • قصود فيهولةمقمن حيث ،"خمتلف مقال" و"فيه " إّن هباي -ظاهرًا–األوىل قصد
 .ضعيفاالتّهب الثانيةفيقصد بينماوجوداختالفيفاالحتجاجيفالراوي،

،والثانيةمثلرجالاجملموعةاألوىلاجدّر ضهامؤثّـبعكانتمواضعاخلالفعندابنحجر •
 .الرابعةواجملموعةالثالثةتراجممثلابلرّاوياالحتجاجعلىاليؤثرهاوبعض 

احلافظمتغرية تظهر  • أحكام  يفالتجيحالباحثومليعتمدبنيالكتابني،بكلوضوحأّن
 نقداألوائل.بلمنواقعأقوالأئمةالزمنالتأليفبينهاعلى

وجودظروفوأ،ريةاجتهاديةالخترجعنكوهناأخطاءبشإّماأهناأقوالاحلافظتغريأسباب •
دون  حتول ابلتصنيف التفاصيلحماطة التّكمعرفة اكتفى اليت اجم فيها احلافظ "فيهبقوله

 .مقال"أو"خمتلففيه"
إالإذاوايتوااملرْوسرب الرواة،اصرواالذينعالثقاتةاحلديثمّأئكتبالنقلمنغالب كان •

جي مل د الباحث يفكتبهم يشيًئا م فإنه على عتمد ن أقوالمككبعدهم على وقف تب ممّن
 .ومغلطايوغريهماإلمامالذهيب

قلْملين • حدودهذهالدراسةاليتالتتعدىامعمتاشيًنكتبهاألخرىاحلافظم أقوال الباحث 
قريبالتهذيب"و"هديالساري".إىلغريكتاَب"ت

.ويغريمؤثرةيفاالحتجاجابلراصدقالرّاويالبدعةمعتبنيأّن •
والك تابف؛بنيالثقةوالثبتالفرق أظهرالبحث  • أنأخطاءكما،والثبتيكونيفاحلْفظ 

.تكادتكونمنعدمةالراويالثبت
األئمّترك  • وهيمنمثلالبولقائًماظروفخاصةبسببالرواةبعض نعالتحديث ةبعض 

 األسبابغرياملؤثرة.
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بعد أهفالرفخط وع الراويإذ اأخطأ • كماقررذلكخيطئأبنهبوصفالزمذلكي وصف 
 .اإلمامأمحد

 الرواية.يفهففقديكونالراويحافظًامعضعثيق؛افظ"اليلزممنهالتواحللقب" •
ومعنيزمن مسةمنمساتالنصبوالتشيعكان • أوصاف  يفبلدانمعّينةفالميكنأنت تخذ 

للرواة.  جتريح 
 نعّمنجرحوهمكفعلالشعيبمعاحلارثاألعور.عضالراوةقدينقلوب •
مرتبةبنيالثقةالذيع  • استحداث  ممنمنالثقاتغريهبنيعنهأنهخيطئورفيرىالباحث 

 مرتبةالصدوقحيثق سمهاإىلمرتبتني.بذلكم ثل م افعلاحلافظيفوامليعرف
مادعلى"التقريب"يفاحلكمعلىوجودهذااالختالفيفأقوالاحلافظمؤشرعلىأناالعت •

كبرييفاحلكمعلىاألحاديث.  الرجالعمل قديؤديإىلخلل 

حقّالذهوهب قد البحث نتائجيكون تعاىل–ق هللا املنشودة-إبذن يبقىأن،أهدافه ولكن
:مكّملةإىلتوصياتالباحثشريي

o ْهاتتممجيعمالابقيالتاجموفقهذهاملنهجيةحىتخت إك. 
o ّوموازنتها،وضبطمصطلحاهتم،ةالنقدمعالراوةإلقاءمزيدالضوءعلىتصرفاتأئم

 ي.لّمعمصطلحاتاملتأخرينحىتتسهلعمليةاحلكمالك 


واحلمدهللعلىتوفيقه.
اللهذاو هموسلّ موابر ْكعلىنبيّ ناحممدوعلىآلهوصحبه.صلّ 
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 فهرس األحاديث النبوية 



فحةالصاحلديث

201اائمًق ال فب قوم باطة س م ل وس عليه ىهللا لّص يب ىالنّأت 

45أصاب مثّتهد فاجْاحلاكم كم إذاح 

ر  225الط رْي جت ْر يب ق د 

125الفتح ههزمن علىوجْسح م دْمق ىهللاعليهوسلّلّص يبّالنّكان 
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 فهرس الرواة املرتجم هلم 



الصفحةاحلكماإلمجايلالراوي

55صدوقعمروبنحريثأبوبكرالكويفأمحدبنبشرياملخزوميموىل

275ثقةثبتحافظأمحدبنسعيدبنصخرالدارميأبوجعفرالسرخسي

210إماميفاجلرحوالتعديليببنعليالنسائيأمحدبنشع

ا إبراهيم بن إمساعيل أو إمساعيل بن الشيباينإبراهيم لسلمي،
احلجازي

280توقفالباحثفيه

286ثقةمكثرحجةإبراهيمبنموسىالفراءبنزيدالتميميأبوإسحاقالرازي

59صدوقإبراهيمبنميمونالصائغاملروزي

217ثقةصاحلقدوةحافظالسعدينيعقوباجلوزجاينإبراهيمب

156ثقةلهأوهامأسامةبنزيدالليثي

الفرويأبويعقوبسحاقبنحممدبنإمساعيلبنأَبفروةإ
املدين

290ضعيفيعتربحبديثه

63ضعيفإمساعيلبنعبدهللابنعبدهللابنأويساألصبحي

 295متوكاحلديثكويفأسيدبنزيدبنجنيحاملالال

164صدوقبشربناثبتالبصريالبزار

رمييبقيةبنالوليدبنصائدالكالع حافظ ثقة
ابلتدليس

168

299إمامحافظثبتحجةبنأسدالعميأبواألسودالبصريهبز
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68ثقةجريربنحازمبنزيدبنعبدهللااألزدي

223ثقةجعفربنإايسأبوبشرابنأَبوحشية

304ضعيفاحلارثبنعبدهللااألعورالمداينأبوزهريالكويف

73ثقةوعمريالبصرياحلارثبنعمريأب

77ثقةاملعلمأبوحممدالبصريحبيب

81ثقةحجاجبنحممداملصيصياألعور

85ضعيفاحلسنبنذكوانأبوسلمةالبصري

90لوضعمتوكمتهماباحلسنبنعمارةالبجلي

313ثقةاحلكمبنانفعالبهراينأبواليماناحلمصي

228ثقةثبتيفمحادبنأسامةأبوأسامةالكو

320ثقةأَبسفياناجلمحياملكيحنظلةبن

178ثقةخالدبنسلمةبنالعاصاملخزوميالكويف

100صدوقخالدبنخملدالقطواين

233ثقةخالدبنمهراناحلذاءأبواملنازل

239ثقةذربنعبدهللااملرهيبالكويف.

182صدوقصبيحالبصريبنالربيع

105متوكأبوحممدالكويفحابنوكيعبناجلرسفيان

250حمدثثقةحافظسليمانبنداودبناجلارودأبوداودالطيالسي.

190بمتوكمتهمابلكذأبوأيوباملنقريالشاذكوين،سليمانبنداود
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111ثقةسليمانبنعبدالرمحنالتميميأبوأيوب،ابنبنتشرحبيل

256إمامحافظثقةالكويفاألعمشوحممدسليمانبنمهرانأب
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 املراجع قائمة 



  الثعليبأاآلمدي، بواحلسنسيدالدينعليبنأَبعليبنحممدبنسامل اإلحكام ف ،
 م(.2008ه/1429،)بريوت:دارابنحزم،1ط،أصول األحكام

 ،أبواحلسنعليبنأَبالكرمحممدبنحممدبنعبدالكرميبنعبد،أسد الغابةابناألثري
 م(.1989هـ/1409)بريوت:دارالفكر،د.ط،الواحدالشيبايناجلزري،

  أمحد الشيباينبوعبدهللاأمحدبنحممدبأبنحنبل، العلل  ،نحنبلبنهاللبنأسد
حتومعرفة الرجال رواية عبد هللا حميق، بن هللا وصي عباسق: طمد )الرايض:2، دار،

 (.م2001/هـ1422،اخلاين
  أمحد الشيباينأبنحنبل، العلل  ، بوعبدهللاأمحدبنحممدبنحنبلبنهاللبنأسد

عباسحتقيق،وغّيه ومعرفة الرجال رواية املروذي حممد بن هللا وصى الدكتور ط: ،1،
 (.م1988/هـ1408)الدارالسلفية،)بومباي:

 سؤاالت ، بوعبدهللاأمحدبنحممدبنحنبلبنهاللبنأسدالشيباينأبنحنبل،دأمح
،1،طزايدحممدمنصورحتقيق:،أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل ف جرح الرواة وتعديلهم 

م(.1994ه/1414املنورة:مكتبةالعلومواحلكم،)املدينة
  أمحد حنبل، أبن بن حممد بن أمحد هللا عبد الشيباينبو أسد بن هالل بن من  ،حنبل

،سؤاالت أيب بكر أمحد بن حممد بن هانئ األثرم أاب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل
 (.م2004/هـ1425،دارالبشائراإلسالمية،)بريوت:1،طق:عامرحسنصربييقحت
 ،املسند ،أمحدبنحممدبنحنبلبنهاللبنأسدالشيباينبوعبدهللاأأمحدبنحنبل،

/ه1421،مؤسسةالرسالة،)بريوت:1طشعيباألرانؤوطوعادلاملشدوآخرون،ق:يقحت
 (.م2001

  أمحدبنعبدهللابنأمحدبنإسحاقبنموسىبنمهران، ،اناتريخ أصبهاألصبهاين،
 (.م1990/هـ1410،دارالكتبالعلمية،)بريوت:1،طسيدكسرويحسنحتقيق:
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  عاأللباين، الدينأبو انصر حممد الرمحن آدم،بد بن جنايت بن نوح احلاج سلسلة  بن
طاألحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها املعارف،1، مكتبة )الرايض: ،

 (.م1996/ه1416
 ،التعديل  ،ببنوارثالتجييبالقرطيبمانبنخلفبنسعدبنأيوأبوالوليدسليالباجي

حتقيق اجلامع الصحيح ملن خرج له البخاري ف  والتجريح  ط:، حسني، لبابة ،1أبو
م(.1986ه/1406)الرايض:داراللواءللنشروالتوزيع،

  عبدالبخاري، أبو إمساعيل بن حممد هللا املغرية اجلعفيبن صحيح اجلامع املسند ال،
حممدزهريبن،حتقيق:ل هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأًيمهاملختصر من أمور رسو 

م(2001ه/1422،دارطوقالنجاة،)بريوت:1ط،الناصرانصر
  اجلعفيبناملغريةهللاحممدبنإمساعيلأبوعبدالبخاري، هاشمالتاريخ الكبّي ، ،حتقيق:

العثمانية،د.ت(.ائرةاملعارفالندووآخرون،د.ط،)حيدرآابد:د
 ،حتقيق:حممودلتاريخ األوسطا،اجلعفيبناملغريةهللاحممدبنإمساعيلأبوعبدالبخاري،

م(.1977-ه1397،)حلب:دارالوعي،1إبراهيمزايد،ط
 ،حتقيق:الضعفاء الصغّي كتاب،اجلعفيبناملغريةهللاحممدبنإمساعيلأبوعبدالبخاري،

(.مـ2005هـ/1426،)القاهرة:مكتبةابنعباس،1،طبنأَبالعيننيدبنإبراهيمأمح
 ،البحر الزخار ،كرأمحدبنعمروبنعبداخلالقبنخالدبنعبيدهللاالعتكيأبوبالبزار،

،)املدينةاملنورة:مكتبةالعوم1وصربيعبداخلالقالشافعي،طحمفوظالرمحنزينهللاحتقيق:
 م(.1988ه/1409،واحلكم

  بنالبصارة، يعقوبنبيل بن منصور افظ ابن  جتريد أمساء الرواة الذين تكلم فيهم احل،
 (.م1986/ه1407،)الكويت:دارالدعوةللنشروالتوزيع،1،طحجر ف فتح الباري

 ،البغوي القاسم أبو بن العزيز بنعبد شاهنشاهعبدهللابنحممد بن سابور  ْرز ابنبن
،امل

،)الكويت:مكتبةدارالبيان،1،طحممداألمنيبنحممداجلكينحتقيق:،معجم الصحابة
 م(.2000ه/1421

 ردياخلراساين،أبوبكرالبيهقي معرفة السنن ،أمحدبناحلسنيبنعليبنموسىاخل ْسر ْوج 
 م(.1991هـ/1412،)حلب:دارالوعي،1،طعبداملعطيأمنيقلعجيحتقيق:واآلاثر،
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 ،التمذي عيسى الضحاك،أبو بن موسى بن س ْورة بن عيسى بن   ،سنن الرتمذي حممد
شاك حتقيق: طأمحد وآخرون، 2ر احلليب، الباَب مصطفى مكتبة )القاهرة: هـ1395،

(.م1975/
 حتقيق:،العلل الكبّي حممدبنعيسىبنس ْورةبنموسىبنالضحاك،أبوعيسىالتمذي

،)بريوت:عاملالكتب،1،طحممودخليلالصعيديوواملعاطيالنوريأبوصبحيالسامرائي
م(.1988هـ/1409

 بريوت:دار1ط،التوقف عند احملدثي دراسة أتصيلية تطبيقية،لبنالعرَبجالغون،را(،
 م(.2014ه/1435ابنحزم،

 ،رجالأحوال الف الشجرة ،أبوإسحاقإبراهيمبنيعقوببنإسحاقالسعدياجلوزجاين،
 الب ستويحتقيق: العظيم عبد العليم طعبد ،1 حديثاكادمي، )فيصلآابد: ه/1411،
 م(.1990

  اجلوزي، حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال اجلوزي، الضعفاء ابن
واملرتوكون حتقيق: القاضي، هللا طعبد العلمية،1، الكتب دار )بريوت: ،

م(.1985ه/1406
 اجلوزي ، ابن الفرج أبو الدين حممدمجال بن علي بن الرمحن   أحاديث التحقيق ف  ،عبد

ه/1415،)بريوت:دارالكتبالعلمية،1،طميدحممدالسعدينمسعدعبداحلف، اخلال 
ه(.1995

 عبد،حتقيق:املوضوعات ،مجالالدينأبوالفرجعبدالرمحنبنعليبنحممد،ابناجلوزي
م(.1966ه/1386:املكتبةالسلفية،املدينةاملنورة)،1ط،الرمحنحممدعثمان

 ،تلقيح فهوم أهل األثر ،الرمحنبنعليبنحممدعبدمجالالدينأبوالفرجابناجلوزي،
 م(.1997ه/1418،)بريوت:شركةداراألرقم،1ط

  الفاراَب، اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو  الصحاح اتج اللغة وصحاح اجلوهري،
عطار،عربيةال الغفور عبد أمحد طحتقيق: للمال4، العلم دار )بريوت، ، ه/1407يني،

م(.1987
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 احلنظليالرازيبنحممدبنإدريسبناملنذرالتميميَبحامت،أبوحممدعبدالرمحنابنأ،
 م(.1952ه/1271،)بريوت:دارإحياءالتاثالعرَب،1،ط،دارإحياءاجلرح والتعديل

 نظليالرازي،احلبنحممدبنإدريسبناملنذرالتميميامت،أبوحممدعبدالرمحنابنأَبح
سعدبنعبدهللااحلميدوخالدبنريقمنالباحثنيإبشرافوعنايةحتقيق:ف،علل احلديث

م(.2006ه/1427،)الرايض:مطابعاحلميضي،1،طعبدالرمحناجلريسي
 ،احلنظليالرازي،بنحممدبنإدريسبناملنذرالتميميأبوحممدعبدالرمحنابنأَبحامت

حت،املراسيل هللاققيق: 1،طوجاينشكرهللانعمة الرسالة، مؤسسة )بريوت: ه/1397،
 م(.1976

 شف الظنون عن أسامي ك،مصطفىبنعبدهللاكاتبجليبالقسطنطيين،حاجيخليفة
م(.1941ه/1361،)بغداد:مكتبةاملثىن،1ط،الكتب والفنون

 بكر أبو موسى بن حممد احلازمي، الكتب1ط،اخلمسةشروط األئمة ، دار )بريوت: ،
 م(.1984ه/1405ية،العلم

 أبوعبدهللااحلاكمحممدبنعبدهللا،للحاكم  مسعود بن علي السجزيسؤاالت ،احلاكم
املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم بن ن عيم بن محدويه بن حممد البيعبن ،اببن

القادحتقيق: هللابنعبد طموفقبنعبد الغرباإلسالمي1، دار )بريوت: /هـ1408،
(.م1988

 احلاكم،أبوعبدهللااحلاكمحممدبنعبدهللابنحممدبنمحدويهبنن عيمبناحلكمالضيب
صطفىعبدقيق:محت، املستدرك على الصحيحي،الطهماينالنيسابورياملعروفاببنالبيع

م(.1990ه/1411،)بريوت:دارالكتبالعلمية،1،طالقادرعطا
 جملروحي من اكتابمدبنحبانبنأمحدالتميميالدارميالب سيت،ابنحبان،أبوحامتحم

احملدثي والضعفاء واملرتوكي زايدحتقيق:، إبراهيم طحممود الوعي،1، دار )حلب: ،
م(.1985ه/1396

 أب ، حبان حبانابن بن حممد حامت الب سيتو الدارمي التميمي أمحد ،1ط، الثقات، بن
 م(.1973/ه1393،رفالعثمانيةدائرةاملعا)حيدرآابد:
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 الب سيت الدارمي التميمي أمحد بن حبان بن حممد حامت أبو حبان، ابن مشاهّي علماء ،
،والنشروالتوزيعءللطباعةدارالوفا،)املنصورة:1،طمرزوقعلىابراهيمحتقيق:األمصار،

 (.م1991/هـ1411
 حتقيقتقريب التهذيبالعسقالين،أمحدأمحدبنعليبنحممدبنابنحجر،أبوالفضل،

ط الباكستاين، شاغف أمحد صغري األشبال 2أَب العاصمة، دار )الرايض: ،1423/
2003.) 

 حتقيقب التهذيبتقريالين،العسقأمحدبنعليبنحممدبنأمحدابنحجر،أبوالفضل،
 (.1406/1986،)دمشق:دارالرشيد،1حممدعوامة،ط

 الساري مقدمة  ه ديالعسقالين،أمحدبنعليبنحممدبنأمحدالفضلابنحجر،أبو
 (.ه1380،السلفيةاملكتبة:القاهرة،)د.ط،حتقيقحمبالديناخلطيب،فتح الباري

 عل بن أمحد الفضل أبو حجر، ابن العسقالين، الزيبقهتذيب التهذيبي إبراهيم حتقيق ،
 (.1416/1996انشرون،،)بريوت:مؤسسةالرسالة1وعادلمرشد،ط

  العسقالين، أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو حجر، اإلصابة ف متييز  ابن
 (.1415/1994،)بريوت:دارالكتبالعلمية،1طالصحابة، 

 تقريب التهذيب ومعه ، العسقالين أمحدبنعليبنحممدبنأمحدابنحجر،أبوالفضل
حترير التقريب بن سعد حتقيق: ط، عمر، الرسالة،1جندت مؤسسة )بريوت: ،

 م(.2013ه/1434
  الفضل أبو حجر، أمحدابن بن حممد بن علي بن العسقالأمحد الن كت على ابن  ين،

،الصالح طربيعبنهاديعمرياملدخليحتقيق: )املد1، اإلسالمية،، اجلامعة املنورة: ينة
 (.م1984هـ/1404

 ،نزهة النظر ف توضيح  ،العسقالينحممدبنأمحدأمحدبنعليبنأبوالفضلابنحجر
م(.2000ه/1421،)دمشق:مطبعةالصباح،3طنورالدينالعت،:حتقيقخنبة الفكر

  حجر، ابن الفضل أمحدأبو بن حممد بن علي بن لعسقاليناأمحد ي شرح  فتح البار ،
 ه(.1380،ةالسلفيةاملكتب:القاهرة)،د.ط،عبدالعزيزبنابزحتقيق:،صحيح البخاري
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 رفع اإلصر عن قضاة  ،العسقالينابنحجر،أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحد
عمر،مصر حممد علي الدكتور طحتقيق: ،1 اخلاجني، مكتبة )القاهرة: ه/1418،

م(.1998
 ،مر أببناء العمرإنباء الغ  ،أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحدالعسقالينابنحجر،

إحياءالتاثجلنة-اجمللساألعلىللشئوناإلسالمية،)مصر:1،طحسنحبشيحتقيق:
 (.م1969/هـ1389اإلسالمي،

 ،قق:يحت،امليزان لسان ،أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحدالعسقالينابنحجر
 (.م2002ه/1423،دارالبشائراإلسالمية:بريوت،)1،طعبدالفتاحأبوغدة

  حزم، ابن القرطيب األندلسي سعيد بن أمحد بن علي حممد الظاهريأبو ،احمللى ابآلاثر ،
د.ط،)بريوت:دارالفكر،د.ت(.

 ،بناملغريةبنصاحلبنأبوبكرحممدبنإسحاقبنخزميةابنخزمية،صحيحابنخزمية
النيسابوري السلمي ،بكر األعظميحتقيق: مصطفى طحممد امل1، )بريوت: كتب،

م(.1980ه/1400اإلسالمي،
 شرف أصحاب  ، محدبنعليبناثبتبنأمحدبنمهدياخلطيبالبغدادي،أبوبكرأ

البغدادي،احلديث حتقيق:اخلطيب ، خطي سعيد وغليأحممد )أنقرة1ط، د، إحياء: ار
 م(.1969ه/1389،السنةالنبوية

 أ بن اثبت بن علي بن أمحد بكر أبو البغدادي، اخلطيب مهدي، بن ،اتريخ بغدادمحد
 (.م2002/هـ1422،دارالغرباإلسالمي،)بريوت:1،طبشارعوادمعروفحتقيق:

 عادلبنق:حتقي،ملعلم بشيوخ البخاري ومسلما،وبكرحممدبنإمساعيلأببنخلفون،ا
 د.ت(.،دارالكتبالعلمية،)بريوت:1،طسعد

 الشيب خياط بن خليفة عمرو أبو البصريخليفة، العصفري ،طبقات خليفة اخلياط،اين
 زكارسحتقيق: طهيل ،1 )بريوت: والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار ،1414 /هـ
 (.م1993
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 ،أاخلليلي هللابنأمحد بنعبد خليل يعلى القزويينبو بناخلليل إبراهيم اإلرشاد ف  ،بن
إدريسحتقيق:،معرفة علماء احلديث عمر سعيد طحممد الرشد،1، مكتبة )الرايض: ،

م(.1989ه،1409
 اخلمي إبراهيم، الرمحنبن عبد ابن، )1ط، معجم علوم احلديث النبويسي، دار بريوت:

 .م(2000ه/1421حزم،
 ب أمحد بكر أبو خيثمة، أَب خيثمةابن أَب ن تاريخ ابن أيب  التاريخ الكبّي املعروف ب،

خيثمة ، ،1،طصالحبنفتحيهاللحتقيق: والنشر)القاهرة: للطباعة ،الفاروقاحلديثة
 (.م2006/هـ1427

  بنالنعمانبندينارالدارقطين، بنأمحدبنمهديبنمسعود أبواحلسنعليبنعمر
البغدادي موفقبوري للدارقطينسؤاالت احلاكم النيسا، د. بنعبدهللابنعبد ،حتقيق:

 .(م1984/ه1404،)الرايض:مكتبةاملعارف،1طالقادر،
  بنالنعمانبندينارأبواحلسنعليالدارقطين، بنأمحدبنمهديبنمسعود بنعمر

البغدادي ذكر أمساء التابعي ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري  ،
حتقيق:مسلمو  ، الضناوي احلوتوبوران يوسف طكمال )بريوت:1، الكتب، مؤسسة

 (.م1985/هـ1406،الثقافية
  بنالنعمانبندينارأبواحلسنعليبنالدارقطين، بنأمحدبنمهديبنمسعود عمر

الرحيمحتقيق:سؤاالت أىب بكر الربقاىن للدارقطين ف اجلرح والتعديل،، البغدادي عبد
 م(.1983/هـ1404،كتبخانهمجيلي)الهور:،1ط،مدأمحدالقشقريحم
 ،بنالأبواحلسنعليبالدارقطين بنأمحدبنمهديبنمسعود نعمانبندينارنعمر

،1،طحمفوظالرمحنزينهللاالسلفي،حتقيق:العلل الواردة ف األحاديث النبوية،البغدادي
(.م1985/هـ1405،دارطيبة)الرايض:

 ،بنالنعمانبندينارالدارقطين بنأمحدبنمهديبنمسعود أبواحلسنعليبنعمر
،حممدبنصاحلبنحممدالدابسي:تعليق،األحاديث النبويةالعلل الواردة ف ،داديالبغ
(.م2007/هـ1427،ابناجلوزيدار:الدمام،)1ط
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  بنأمحدبنالدارقطين، بنالنعمانبندينارأبواحلسنعليبنعمر مهديبنمسعود
،العرَبقيق:خليلبنحممدحت،تعليقات الدارقطين على اجملروحي البن حبان ،البغدادي

 (.م1994/هـ1414،الفاروقاحلديثةللطباعةوالنشر،)القاهرة:1ط
  بنالنعمانبنديناالدراقطين، بنأمحدبنمهديبنمسعود رأبواحلسنعليبنعمر

البغدادي اجلامعة،الضعفاء واملرتوكون ، جملة القشقري، حممد الرحيم عبد د. احملقق:
 .هـ1403رمضان-شعبان-رجباجلزءاألول،،59العدد،يةابملدينةاملنورةاإلسالم

  بنالنعمانبندينارالدراقطين، بنأمحدبنمهديبنمسعود أبواحلسنعليبنعمر
البغدادي اجلامعة،واملرتوكون الضعفاء ، جملة القشقري، حممد الرحيم عبد د. احملقق:

1403ذواحلجة-ذوالقعدة-شوالاين،اجلزءالث،60العدد،اإلسالميةابملدينةاملنورة
 .هـ
  بنالنعمانبندينارالدارقطين، بنأمحدبنمهديبنمسعود أبواحلسنعليبنعمر

عبداللطيفوحسنعبداملنعمشليبوشعيباالرنؤوطق:حتقي،سنن الدارقطين ،البغدادي
 (.م2004/هـ1424ةالرسالة،مؤسس،)بريوت:1،طأمحدبرهوموحرزهللا

  داود، األزديسأبو عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن   ليمان
،1،طيحممدعليقاسمالعمر،حتقيق:سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داودالسجستاين، 

 (.م1983هـ/1403)املدينةاملنورة:اجلامعةاإلسالمية،
 ،االقرتاح  بوالفتححممدبنعليبنوهببنمطيعالقشريي،ينأتقيالدابندقيقالعيد

ط،ف بيان االصطالح الدوري، الرمحن عبد قحطان العلوم،1حتقيق: دار )عمان: ،
 م(.2007ه/1427

 ،بريوت:دار1،طجرح الرواة وتعديلهم األسس والضوابط،حممودعيدانأمحدالدليمي(،
 م(.2015ه/1436الكتبالعلمية،

 بوحممدعبدهللابنمسلمبنأ،املعارفوري،أبوحممدعبدهللابنمسلمبنقتيبة،الدين
1413اليئةاملصريةالعامةللكتاب،،)القاهرة:2،طقيق:ثروتعكاشة،حتقتيبةالدينوري

 (.م1992ه/
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 ن شف ف معرفة مالكا،زمدبنأمحدبنعثمانبنق امْياأبوعبدهللامشسالدينحم، الذهيب
،)جدة:دار1حتقيق:حممدعوامة،أمحدحممد،نراخلطيب،طله رواية ف الكتب الستة، 

 (.م1992/ه1413القبلةللثقافةاإلسالمية،
 سّي أعالم النبالءبنعثمانبنق امْياز،الذهيب،أبوعبدهللامشسالدينحممدبنأمحد،

 األحتقيق: شعيب الشيخ إبشراف احملققني من طرانؤوطجمموعة مؤسسة3، )بريوت: ،
 (.م1985هـ/1405الرسالة،

 ين ف الضعفاءاملغ ،مدبنأمحدبنعثمانبنق امْيازأبوعبدهللامشسالدينحم، الذهيب،
 .م:د.ن،د.ت(.،د.ط،)دنورالدينعتق:يقحت
 من تكلم  اء ذكر أمس ،أمحدبنعثمانبنق امْيازالذهيب،أبوعبدهللامشسالدينحممدبن

طفيه وهو موثق املياديين، شكور حممد حتقيق: ،1 املنار، مكتبة )الزرقاء: ه/1406،
 م(.1986

 ف نقد  االعتدالميزان ،الدينحممدبنأمحدبنعثمانبنق امْيازالذهيب،أبوعبدهللامشس
هـ1382:داراملعرفةللطباعةوالنشر،،)بريوت1،طحتقيق:عليحممدالبجاوي،الرجال

(.م1963-
  ق امْيازالذهيب، بن عثمان بن أمحد بن حممد الدين مشس هللا عبد يوان الضعفاء د ،أبو

بنحممداأل،حتقيقهولي وثقات فيهم ليواملرتوكي وخلق من اجمل محاد ،2،طنصاري:
 (.م1967-هـ1387،مكتبةالنهضةاحلديثة)مكة:

 تنقيح التحقيق ف  ، حممدبنأمحدبنعثمانبنق امْيازأبوعبدهللامشسالدين، الذهيب
،دارالوطن،)الرايض:1،ط:مصطفىأبوالغيطعبداحليعجيبقيق،حتأحاديث التعليق

 (.م2000-هـ1421
 ،ووفيات  اتريخ اإلسالم،مشسالدينحممدبنأمحدبنعثمانبنق امْيازأبوعبدهللاالذهيب

املشاهّي واألعالم ، معروفحتقيق: عّواد طبشار ،1( ، اإلسالميبريوت: الغرب ،دار
 (.م2003ه/1424
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 ،ذكر من يعتمد قوله ف  ، مدبنأمحدبنعثمانبنق امْيازأبوعبدهللامشسالدينحمالذهيب
غدةيقحتلتعديل،اجلرح وا أبو الفتاح عبد طق: )بريوت4، البشائر، دار : /ه1410،

 (.م1990
 البغداديمثيالسالمالرمحنبنأمحدبنرجببناحلسنزينالدينعبدلي،ابنرجباحلنب

،مكتبةاملنار،)الزرقاء:1،ط:مهامعبدالرحيمسعيدحتقيقشرح علل الرتمذي،الدمشقي،
 (.م1987/هـ1407

  هللاالزاهدي، ثناء حافظ توجيه القاري إىل القواعد والفوائد األصولية واحلديثية  ،
 (.م2003/ه1424،)بريوت:دارابنحزم،1،طة ف فتح الباريواإلسنادي

 ،اتريخ أيب زرعة ،عبدهللابنصفوانالنصريعبدالرمحنبنعمروبنأبوزرعةالدمشقي
الدمشقي، نعمة هللا شكر القوجاينحتقيق: العربية)دمشقد.ط،،هللا اللغة جممع :،

 (.م1980ه/1400
 ،الضعفاء،بنعبدالكرميبنيزيدبنفروخعبيدهللاأبوزرعةالرازي ، سعديبنحتقيق:

(.م1982هـ/1402،)املدينةاملنورة:اجلامعةاإلسالمية،1ط،مهديالامشي
 بنحممدبنعليخ،الزركلي بنفارسالدمشقيريالدينبنحممود )15،طاألعالم، ،

 (.م2002ه/1423،دارالعلمللمالينيبريوت:
 ،صب الراية ألحاديث اهلدايةن،الالدينأبوحممدعبدهللابنيوسفبنحممدمجالزيلعي  

مع حاشيته بغية األملعي ف ختريج الزيلعي حتقيق: 1،طحممدعوامة، )بريوت: مؤسسة،
 (.م1997هـ/1418،ارالقبلةللثقافةاإلسالمية،جدة:دشرالراينللطباعةوالن

 ،شرح ألفية بفتح املغيث ،بنعبدالرمحنبنحممدمشسالدينأبواخلريحممدالسخاوي
 (.م2003هـ/1424،مكتبةالسنة،)القاهرة:1،طحسنيعليق:علييقحتاحلديث،

  بالسخاوي، الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين حممدمشس ،املتكلمون ف الرجال، ن
 (.م1990/هـ1410،دارالبشائر،)بريوت:4،طق:عبدالفتاحأبوغدةيقحت
 ،اجلواهر والدرر ف ترمجة مشسالدينأبواخلريحممدبنعبدالرمحنبنحممدالسخاوي ،

،دارابنحزم،)بريوت:ط1يد،إبراهيمابجسعبداجملق:يقحت،شيخ اإلسالم ابن حجر
 م(.1999/ه1419
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 ات الكربىالطبق البصري،بوعبدهللاحممدبنسعدبنمنيعالامشيابلوالءأ ،ابنسعد،
 (.م1968ه/1388،:دارصادر،)بريوت1،طق:إحسانعباسيقحت
 ،الطبقات الكربىالبصري،بوعبدهللاحممدبنسعدبنمنيعالامشيابلوالءأابنسعد

،أهل املدينة ومن بعدهم القسم املتمم لتابعي )املدينة:2،طزايدحممدمنصورحتقيق: ،
 (.م1988ه/1408،مكتبةالعلومواحلكم

 ،أقوال احلافظ ابن حجر فيهم دراسة موازنة الرواة الذين اختلفت  ،عمروبنطهالسقاف
أم،رسالةماجستري،كليةالدعوةوأصولالدين،)السعودية:جامعةمن حرف )ج( إىل )س( 

 (.1422القرى،
 لنيسابوريالسلمي،أبوعبدالرمحنحممدبناحلسنيبنحممدبنموسىبنخالدبنساملا ،

سعدبنعبدهللا:لباحثنيإبشرافوعنايةحتقيق:فريقمنا،سؤاالت السلمي للدارقطين
 (.ـم2006/ه1427شبكةاأللوكة،)،د.ط،احلميدوخالدبنعبدالرمحناجلريسي

 ،سيف ، إبراهيم بن الرواة الذين اختلفت  أقوال احلافظ ابن حجر فيهم دراسة  حممد
)( إىل )ي(موازنة من حرف )م وأصولالدين، الدعوة ماجستري،كلية رسالة السعودية:،

 (.1422جامعةأمالقرى،
 ،تدريب الراوي شرح تقريب  جاللالدينعبدالرمحنبنأَببكر،أبوالفضلالسيوطي

الفارايَبيقحت،يالنواو  حممد نظر قتيبة أبو )،2ط،ق: الكوثر، مكتبة ه/1415بريوت:
 (.م1994

 أبوالفضليالسيوط ظ للذهيب،  رة احلفاكذيل تذ ،جاللالدينعبدالرمحنبنأَببكر،
 ه(.1347د.ط،)دمشق:مطبعةالتوفيق،

  شاهني، أأبابن بن حممد بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن عمر حفص أزداذو بن يوب
،لفيةالدارالس،)الكويت:1،طق:صبحيالسامرائييقحت،اتريخ أمساء الثقات،البغدادي
 م(.1984–ه1404

 ،شاهني بنأبابن عمر حفص أزداذو بن أيوب بن حممد بن أمحد بن عثمان بن أمحد
،1،طقريق:عبدالرحيمحممدأمحدالقشيقحتاتريخ أمساء الضعفاء والكذابي،،البغدادي

 (.م1989هـ/1409د.م:د.ن،)
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 ،شاهني حمأبابن بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن عمر حفص أزداذو بن أيوب بن مد
فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه  العلماء ونقاد احلديث فيهذكر من اختلف ،البغدادي

حتومنهم من قيل فيه قوالن يق، هللاق: عوض بن ططارق ،1( ال، مكتبة تبيةالقاهرة:
 م(.1992/ه1412اإلسالمية،

 ،حتقيق:سامي،ضة الناظرمذكرة أصول الفقه على رو الشنقيطي،حممداألمنيالشنقيطي
 م(.1999ه/1419ة:داراليقني،،)املنصور1العرَب،ط

 ،هللاالشوكاين عبد بن حممد بن علي بن حممد البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن  ،
 :دارالكتاباإلسالمي،د.ت(.د.ط،)بريوت، السابع

 ا العدوي حيدر بن احلسن بن حممد بن احلسن الدين رضي القرشيالصاغاين، لعمري
املأمون،)دمشق:3،طق:جنمعبدالرمحنخلفيقحت،املوضوعاتالصغايناحلنفي، دار

 م(.1985/هـ1405،للتاث
 خان ل،صديق ابن علي بن حسن بن خان صديق حممد الطيب احلسيينأبو هللا طف

الق ن وجي )بريوت1،طاحلطة ف ذكر الصحاح الستة،البخاري الت، الكتب دار ،عليمية:
 (.م1985هـ/1405

 صالحالدي الصفدي، ايبك، األرانؤوط، الواف ابلوفياتكتاب نخليلبن أمحد حتقيق:
 م(.2000ه،1420،)بريوت:دارإحياتالتاثالعرَب،1وتركيمصطفى،ط

 حتقيق: معرفة أنواع علوم احلديث،، عثمانبنعبدالرمحنأبوعمروتقيالديننالصالح،اب
(.م1986-هـ1406،دارالفكر،)دمشق:1،طدينعتنورال

 الرايض:1ط،تذهيب تقريب التهذيببنحممد،طارقعوضهللا،طارقبنعوضهللا(،
 م(.2010ه/1431مكتبةالرشد،

 ،كتاب السنة )ومعه ظالل ،بكرأمحدبنعمروبنالضحاكبنخملدالشيباينأبوابنأَبعاصم
هـ/1400،املكتباإلسالمي،)بريوت:1ط، (بقلم: حممد انصر الدين األلباين اجلنة ف ختريج السنة

 (.م1980
 ،عمان،دارالنفائس،2طمنهج دراسة األسانيد واحلكم عليها،وليدبناحلسن،العاين(،

م(.1999ه/1420
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 ،بوعمريوسفبنعبدهللابنحممدبنعبدالرببنعاصمالنمريالقرطيبأابنعبدالرب،
،)بريوت:داراجليل،1،طق:عليحممدالبجاوييقحت،األصحاباالستيعاب ف معرفة 

 (.م1992-هـ1412
 ،مريالقرطيببوعمريوسفبنعبدهللابنحممدبنعبدالرببنعاصمالنأابنعبدالرب،

مدعبدحموحتقيق:مصطفىبنأمحدالعلوي،سانيداملعاين واألالتمهيد ملا ف املوطأ من 
 (.هـ1387،وزارةعموماألوقافوالشؤوناإلسالمية،)املغرب:1ط،الكبريالبكري

 ،بوعمريوسفبنعبدهللابنحممدبنعبدالرببنعاصمالنمريالقرطيبأابنعبدالرب،
،دارابناجلوزي:الرايض،)1،طأَباألشبالالزهرييحتقيق:،جامع بيان العلم وفضله

 م(.1994ه/1414
  حممود، شاكر املنعم، ابن حجر العسقالين مصنفاته ودراسة ف منهجه وموارده ف  عبد

 م(.1997ه/1417،)بريوت:مؤسسةالرسالة،1،طكتابه اإلصابة
  بالعبداللطيف، )الرايض:2ط،ضوابط اجلرح والتعديل،نحممدبنإبراهيمعبدالعزيز ،

 م(.2007ه/1428العبيكانللنشروالتوزيع،
 الناشر:،)1ط،الثقات،جلي،أبواحلسنأمحدبنعبدهللابنصاحلالعجلىالكوىفالع

 (.م1984/هـ1405،دارالباز
 ،قيق:عادلأمحدعبدحت،الرجال الكامل ف ضعفاءابنعدي،أبوأمحدبنعدياجلرجاين

معوضواملوجود حممد علي سنةو أبو الفتاح طعبد ،1 دار )بريوت: العلميةالكت، ،ب
 (.م1997/ه1418

 ،أبوالفضلزينالدينعبدالرحيمبناحلسنيبنعبدالرمحنبنأَببكربنإبراهيم العراقي ،
شرح التبصرة والتذكرة  )بريوت1،طسنيفحلماهراي،عبداللطيفالميم،،حتقيق: ،:

 (.م2002-هـ1423دارالكتبالعلمية،
 أمحدبنعبدالرحيمبناحلسنيالكرديالرازايينمثاملصري،ينويلالدراقي،أبوزرعةابنالع

حتفة التحصيل ف ذكر رواة املراسيل نوارةيقحت، هللا عبد ق: 1ط، )الرايض: مكتبة،
 م(.1999ه/1420،الرشد
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 ،غرامةق:عمروبنيق،حتاتريخ دمشق،بوالقاسمعليبناحلسنبنهبةهللاأابنعساكر
 (.م1995/هـ1415،دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيعوت:،)بري1،طالعمروي

 اللطيف عبد بن عطاء ، النظر حجرإمعان ابن احلافظ تقريب ،يف
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05389.pdf 

 ق:عبداملعطييق،حتالضعفاء الكبّي ،بنموسىبنمحادأبوجعفرحممدبنعمرو،العقيلي
 (.م1984/هـ1404،داراملكتبةالعلمية،)بريوت:1،طأمنيقلعجي

 ،هللاالعالئي عبد بن بنكيكلدي خليل سعيد أبو الدين ،املختلطي،الدمشقيصالح
،تبةاخلاجنيمك،)القاهرة:1،طالباسطمزيدعليعبدوق:رفعتفوزيعبداملطلبيقحت

 (.م1996-هـ1417
 ،الرواة الذين اختلفت  أقوال احلافظ ابن حجر فيهم دراسة  ،ودعبدالرمحنبنسعالعماج

وأصموازنة من حرف )أ( إىل )ح( الدعوة ماجستري،كلية رسالة )السعودية:، الدين، ول
 (.1421جامعةأمالقرى،

 شذرات  حممدابنالعمادالع كرياحلنبلي،عبداحليبنأمحدبنالفالح،ابنالعماد،أبو
حتف أخبار من ذهب الذهب األرانؤوطيق، حممود طق: د1، )دمشق: ابنكثري،، ار
 (.م1986/هـ1406

  الغزايل حممد بن حممد بن حممد الطوسيالغزايل: حتقيق:،املستصفى من علم األصول،
 م(.2012ه/1433،)بريوت:مؤسسةالرسالة،1حممدسليماناألشقر،ط

 البغدادي ابلوالء األموي واثق بن مرزوق بن قانع بن الباقي عبد احلسني أبو قانع، ،ابن
املصرايتيقحتمعجم الصحابة، سامل بن صالح طق: ،1 املنورة: )املدينة ا، لغرابءمكتبة

 م(.1997ه/1418،األثرية
 ،بيان الوهم   ، مرييالفاسيعليبنحممدبنعبدامللكالكتامياحلأبواحلسنابنالقطان

سعيديقحت،ف كتاب األحكام واإليهام آيت احلسني طق: ،1 )الرايض: طيبة، ،دار
 (.م1997/هـ1418

 ،1طوهام،األ قريب من ا تضمنه كتاب حترير التكشف اإليهام ملماهرايسني،الفحل،
 م(.2006ه/1427)الرايض:دارامليمانللنشروالتوزيع،

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05389.pdf
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  املكي، فهد ابن الامشي، فهد بن حممد بن حممد بن حممد الدين تقي الفضل حلظ  أبو
 ه(.1373د.ط،)دمشق:مطبعةالتوفيق،،بذيل طبقات احلفاظ األحلاظ

 ،سفيان بن يعقوب أبو،املعرفة والتاريخ  الفسوي، جوانيوسف بن سفيان بن يعقوب
حتالفارسي العمرييق، ضياء أكرم طق: ،2 )بريوت، الرسالة، مؤسسة /هـ1401،
 (.م1981

 بريوت:دار1ط،القاموس احمليطالفريوزآابدي،الفريوزآابدي،جمدالدينحممدبنيعقوب(،
 م(.2001ه/1422إحياءالتاثالعرَب،

 ،د.ط،)بريوت:مكتبةاملثىودارإحياءالتاثالعرَب،معجم املؤلفيكحالة،عمررضا،
 د.ت(.

 ،داية واإلرشاد ف معرفة أهل اهلمدبناحلسنيبناحلسن،محدبنحمأبونصرأالكالابذي
 م(.1987ه/1407،داراملعرفة،)بريوت:1،طق:عبدهللاالليثييقحت،ة والسدادالثق

 سؤاالت حممد بن عثمان بن  ،بنجعفرالسعديعليبنعبدهللا،أبواحلسنديينابنامل
حتأيب شيبة لعلي بن املديين هللايق، عبد موفق القادرق: طعبد ،1 )الرايض: مكتبة،

 م(.1984ه/1404،املعارف
 ،مصطفىقق:حممديحت،لعللا،عليبنعبدهللابنجعفرالسعديأبواحلسنابناملديين

 م(.1980ه/1400،سالمياملكتباإل،)بريوت:2،طاألعظمي
 هتذيب الكمال  ،عبدالرمحنبنيوسفالزكيبنيوسفبناحلجاجمجالالديناملزي،أبو

معروفيقحت،ف أمساء الرجال عواد بشار طق: ،1 )بريوت: الرسالة، مؤسسة األوىل،،
 م(.1980/ه1400

  احلسمسلم، انيأبو بن مسلم حلجاج بنكوشاذ ورد بن مسلم النيسابوريالقشريبن ،ي
،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

م1991ه/1412الكتبالعربية،دارإحياء،)بريوت:1ط،ق:حممدفؤادعبدالباقييقحت
.) 
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  مسلم، احلسني أبو احلجاج بن بمسلم ورد بن مسلم بن النيسابورينكوشاذ ،  القشريي
،التمييز  األعظميحتقيق: مصطفى طحممد ،3 )الرايض: الكوثر، مكتبة ه/1410،
 م(.1989

 القشرييالنيسابوريبنمسلمبنوردبنكوشاذسلمبناحلجاجم،أبواحلسنيمسلم،،
القشقرييقحت، الكىن واألمساء أمحد حممد الرحيم عبد اجلامعة،1ط،ق: املنورة: )املدينة

 (.م1984هـ/1404اإلسالمية،
 التنكيل مبا ف أتنيب الكوثري من أابطيل، ، املعلمي،عبدالرمحنبنحيىيبنعليبنحممد

 (.م1986/هـ1406،املكتباإلسالمي)بريوت:،2ط
 ،الرمحناملريابلوالءأبوزكرايحيىيبنمعنيبنعونبنزايدبنبسطامبنعبدابنمعني

ق:أمحدحممدنوريقحت،ابن معي برواية الدوري( )اتريخ  تاريخ برواية الدوريال،البغدادي
 م(.1979/ه1399،لتاثاإلسالميمركزالبحثالعلميوإحياءا،)مكة:1،طسيف

 ،املريابلوالءطامبنعبدالرمحنأبوزكرايحيىيبنمعنيبنعونبنزايدبنبسابنمعني
بن املديين وأيب بكر بن شيبة  عن حيىي بن معي وفيه عن علي  معرفة الرجال،البغدادي

حممدكامل:قيقحت،( حمرز برواية ابنوحممد بن عبد هللا بن منّي وغّيهم  )اتريخ ابن معي 
بديرالقصار وغزوة احلافظ مطيع طوحممد )دمشق1، العربية، اللغة جممع : /هـ1405،
 (.م1985

 ،عبدالرمحناملريابلوالءأبوزكرايحيىيبنمعنيبنعونبنزايدبنبسطامبنابنمعني
)اتريخ ابن معي عثمان بن سعيد الدارمي عن أيب زكرًي حيىي بن معياتريخ ،البغدادي

،برواية الدارمي(  سيفيقحت نور حممد أمحد ق: ، )دمشق: للتاثد.ط، املأمون ،دار
 د.ت(.

 ناملريابلوالءابنمعني،أبوزكرايحيىيبنمعنيبنعونبنزايدبنبسطامبنعبدالرمح
أليب زكرًي حيىي ابن معي سؤاالت ابن اجلنيد،البغدادي سيف، نور حممد طأمحد ،1،

 (.م1988/هـ1408،مكتبةالدار)املدينةاملنورة:
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 ،نزايدبنبسطامبنعبدالرمحناملريابلوالءأبوزكرايحيىيبنمعنيبنعونبابنمعني
أمحد،حتقيقطهمان ابن ىي بن معي ف الرجال رواية من كالم أيب زكرًي حي،البغدادي :

 ،د.ت(.للتاثاراملأموند.ط،)دمشق:د،حممدنورسيف
 بنقليجبنعبدهللاالبكجرياملصرياحلكريمغلطايمغلطاي،أبوعبدهللاعالءالدين

يقحت،ف أمساء الرجال إكمال هتذيب الكمال، احلنفي حممد بن عادل ق: بو نأسامة
 (.م2001/هـ1422،روقاحلديثةللطباعةوالنشر،)القاهرة:الفا1،طإبراهيم

 ،املقصد األرشد  ،إبراهيمبنحممدبنعبدهللابنحممدبرهانالدينأبوإسحاقابنمفلح
عبدالرمحنبنسليمانالعثيمنييق،حتاإلمام أمحدف ذكر أصحاب  )الرايض:1،طق: ،

 (.م1990/ـه1410،مكتبةالرشد
 مثدسياملقدسي،أبوحممدموفقالدينعبدهللابنأمحدبنحممدبنقدامةاجلماعيلياملق

،  للخالل عللالاملنتخب من الدمشقياحلنبلي، ،طارقبنعوضهللابنحممدحتقيق:
 م(.1998ه/1419،:دارالرايةللنشروالتوزيع،)الرايض1ط

 ،عبدحتقيق:،رجال صحيح مسلم،يبنحممدبنإبراهيمأمحدبنعلأبوبكرابنمنجويه
 م(.1986ه/1407،)بريوت:داراملعرفة،1،طهللاالليثي

 ،بريوت:،3ط، لسان العرب مجالالدينحممدبنمكرمبنعلى،أبوالفضلابنمنظور(
 م(.1993/ه1414،دارصادر

 الذين مسع   مشيخة النسائي، ينالنسائي،أبوعبدالرمحنأمحدبنشعيببنعلياخلراسا
،1،طبنعارفالعوينق:حامتيق،حت)وغّي ذلك من الفوائد( ذكر املدلسيمنهم، ومعه: 

 م(.2002/هـ1423،دارعاملالفوائد)مكة:
  أبوعبد بنشعيببنعلياخلراساينالنسائي، ، يالضعفاء واملرتوك، كتاب الرمحنأمحد

 (.هـ1396،ارالوعي،)حلب:د1ط،ق:حممودإبراهيمزايديقحت
 قيق:عبد،حتسنن الصغرىال،النسائي،أبوعبدالرمحنأمحدبنشعيببنعلياخلراساين

 م(.1986/ه1406،مكتباملطبوعاتاإلسالمية،)حلب:2،طالفتاحأبوغدة
 حسنقيق:،حتالسنن الكربى، النسائي،أبوعبدالرمحنأمحدبنشعيببنعلياخلراساين

 (.م2001-هـ1421،مؤسسةالرسالة،)بريوت:1،طعبداملنعمشليب
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 بنعب أمحد نعيم، بنإسحاقبنموسىبنمهراناألصبهاينأبو هللابنأمحد معرفة ،د
هـ1419دارالوطنللنشر،،)الرايض:1،طحتقيق:عادلبنيوسفالعزازيالصحابة،

 .(م1998/
 قق:عبديحت،ذم الكالم وأهله،هللابنحممدبنعلياألنصاريالروي،أبوإمساعيلعبد

 (.م1998/هـ1418،مكتبةالعلومواحلكماملدينةاملنورة:،)1،طالرمحنعبدالعزيزالشبل
 الرواة الذين اختلفت  أقوال احلافظ ابن حجر فيهم دراسة موازنة دعمران،ودادبنتحمم

،رسالةماجستري،كليةحلميد بن جعفر األنصاي(من حرف )ش( إىل هناية ترمجة )عبد ا
 (.1429ى،الدعوةوأصولالدين،)السعودية:جامعةأمالقر

  يعلي، أبو بن احلسنيحممد أبو أ حممداحلسنيبن خلفبن البغداديبن الفراء بن محد
مدية،د.ط،)القاهرة:مطبعةالسنةاحمل،ق:حممدحامدالفقييقحت،طبقات احلنابلة، احلنبلي
 د.ت(.

 ،الغرابء   املصريي واتريخ ريخ ات،أبوسعيدعبدالرمحنبنأمحدبنيونسالصديفابنيونس
 م(.2000،ه1421دارالكتبالعلمية،،)بريوت:1ط، )اتيخ ابن يونس(


