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 شكر وتقدير
الذم يسَّر كأعىاف، ككفقني إلتماـ ىذا البحث، كما تكفيقي إال بو، كلكال فضمو الحمد هلل        

 كًمنَّتيو سبحانو ما كتبت شيئان، فمو الحمد ىك كما أثنى عمى نفسو ال أيحصي ثناءن عميو. 

، الذم نيمت مف -حفظو اهلل  – كأشكر فضيمة الكالد األستاذ الدكتكر نافذ بف حسيف حماد      
منذ التحاقي ببرنامج الدراسات العميا، فأكرمني اهلل بتدريسو لي، ثـ شرَّفني بو مشرفان  ض عممويٍ فى 

بًره كًحٍممو، أسأؿ اهلل أف يبارؾ في عمره  تعالى عمى رسالتي، فحباني بنيصحو كتكجييو، كصى
 كعممو.

شة الرسالة، الفاضميف الذيف تفضال بقبكؿ مناق كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ أيضان إلى أستاذمَّ       
ثرائيا بمالحظاتيـ، كتكجيياتيـ.  كا 

 .  -حفظو اهلل  –الدكتكر: يكسؼ بف عكاد الشرافي      

 .  -حفظو اهلل  –كالدكتكر: أحمد بف إدريس عكدة     

ء، كشكر صرحى عمـو كبنا تعالى كالشكر مكصكؿ لجامعتي اإلسالمية الغرَّاء، أداميا اهلل      
 يا.ألساتذتيا كالعامميف في

لى أمي الحبيبة أبثُّ أبمغ عبارات الشكر كاالمتناف، فكاهلل ما أظفُّ أفَّ شيئان نفعني بعد        كا 
! كما زالت تبذؿ مف أجمي، كتصحبني بدعائيا، كسؤاليا، كرعايتيا لي تكفيؽ اهلل أكثر مف دعائيا

 ٌرىا.حتى أٍتمىمت، كال يجزييا عني إال اهلل، أسألو أف يحفظيا، كيرزقني تماـ ب

ٍرعو، كحسنة  - عميو تترل تعالى رحمات اهلل –كلست أنسى الكالد الحبيب       نما أنا ثمرة زى كا 
مف حسناتو، كرافقتني رعايتو حتى تكفاه اهلل خالؿ دراستي كقد كاف ينتظر نتائجيا بشغؼ، كما 

 أشدَّ افتقادم لو اليكـ، جزاه اهلل عني خير ما يجزم كالدان عف ابنتو. 
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زكجي الغالي، الذم تحمؿ معي  -بإذف اهلل  –أشكر رفيؽ دربي في الدنيا كاآلخرة ك       
لي إتماـ البحث، أسأؿ  تعالى المشاؽَّ، كشدَّ مف عزمي، كبذؿ مالو كجيده ككقتو حتى يسر اهلل

 اهلل أف ييجزؿ لو األجر كالمثكبة، كيرفع درجاتو في الداريف. 

ني بتكجيياتو كنصحو، أسأؿ اهللا كما أنّْي أشكر أخي الحبيب أب          تعالى عبيدة، كقد خصَّ
 منو أخان حبيبان قريبان. ، كأف ال يحرمنيي عممو، كييعزَّ بو كتابو كسنَّة نبيوأف يبارؾ ف

عمى ما قدَّماه مف عكف،  - كالدم زكجي –كأشكر في ىذا المقاـ أيضان كالدم الحبيبيف         
 كحسفً  العمر في عافيةو  عيننا عمى تماـ برىما، كيرزقيما طكؿى أف يحفظيما، كي تعالى أسأؿ اهلل
 عمؿ.

كالشكر مكصكؿ لألىؿ كاألحباب، كلكؿ مف قدـ لي عكنان، أك ذكرني بدعكة أك سؤاؿ،         
، كيرزقني اإلخالص كالقبكؿ. تعالى أسأؿ اهلل  أف يجزييـ عني خير الجزاء، كأف ينفع بما كتبتي
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 رحمن الرحيمبسم اهلل ال

 المقدمة
الحمد هلل الذم أنقذنا بنكر العمـ مف ظممات الجيالة، كىدانا باالستبصار بو عف الكقكع        

 في عماية الضاللة، كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف بالرسالة.

 أما بعد،،        

صمى اهلل – حفظ سنة نبيو تكفؿ بحفظ كتابو، كحفظو لكتابو يشمؿ -جؿ كعال-فإف اهلل       
كلكال اإلسناد لقاؿ مف شاء ما شاء، كلكف "، لذا خصَّ اهلل أمتنا باإلسناد كشرَّفيا بو، -عميو كسمـ

كلقد قيؿ عمف كاف يطمب الحديث، أك يحدّْث بو بال إسناد أنو  (ِ) "(ُ)بقيإذا قيؿ لو مف حدثؾ؟ 
 .(ّ)"خيطيـه كال أًزمَّةكأحاديثو ليس ليا "قى السطح بال سمـ، تير  مثؿ الذمك

 كاةعمـ الجرح كالتعديؿ أك نقد الر كاإلسناد تيعرؼ صحتو كسالمتو بمعرفة أحكاؿ رجالو، ف     
العمماء الكالـ في أحكاؿ  مف أىـ عكامؿ حفظ السنة كمعرفة صحيحيا مف سقيميا، كلذا لـ يعدٌ 

 مف باب الغيبة المحرمة، بؿ جعمكه الزمان لحفظ السنة.  كاةالر 

قاؿ الخطيب: "فكجب بذلؾ النظر في أحكاؿ المحدثيف، كالتفتيش عف أمكر الناقميف،      
 (ْ) "احتياطا لمديف، كحفظا لمشريعة مف تمبيس الممحديف

كاألخبار في ذلؾ كثيرة ليس ىذا مقاميا، كلعمرم إف كجكد األئمة النقاد األجالء الذيف       
لحفظ شريعتو، كلقد أكـر اهلل األمة  - كجؿ عز – بينكا لنا أحكاؿ الركاة ليك تسخير مف اهلل

 كالسنة بيـ، كبما كصؿ إلينا مف مصنفاتيـ في ىذا العمـ الجميؿ. 

                                                           

  أم بقي ساكتان محتاران ال يدرم ما يقكؿ.  (ُ)
  (. َُِ/ٕقاليا عبد اهلل بف المبارؾ، كنقميا عنو الخطيب بسنده في تاريخ بغداد ) (ِ)
  (. َِِ/َُقاليا أحمد بف يسار في سمـ بف سالـ البمخي، انظر: تاريخ بغداد ) (ّ)
 (.ّْالكفاية في قكانيف الركاية )ص (ْ)
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كقد تكجيت ىمتي في ىذا البحث الذم أتقدـ بو لنيؿ درجة الماجستير إلى دراسة منيج      
ليكـ  تب الناقمة عنو،مف خالؿ مصنفاتو كالك في الجرح كالتعديؿ، -رحمو اهلل  – اإلماـ مسمـ كا 

 . )منيج اإلمام مسمم في نقد الرواة( ػػػػػػ:خطة البحث المعنكف ب

 أىمية البحث ودوافع اختياره:

 بيف أئمة ىذا العمـ، الذيف ترككا لألمة ميراثان  -رحمو اهلل تعالى– مكانة اإلماـ مسمـ
 الصنعة. ىذه  فيعظيمان جميالن، كقد أجمع العمماء عمى عمك مرتبتو، كحذقو 

  ،افتقارنا الشديد إلى دراسة مصطمحات األئمة، كتحرير عباراتيـ في الجرح كالتعديؿ
 ، حفظان لمسنة، كاحتياطان لمديف. كاةكدراسة مناىجيـ في نقد الر 

 كقذؼ في مرحمة الماجستير كافؽ مكضكع البحث رغبة لدم في دراستو خالؿ دراستي ،
 تعالى فيو، فعزمت عمى ذلؾ، كمف تكفيؽ اهلل في قمبي ىمةن لمكتابة -عز كجؿ  – اهلل

 األستاذ الفاضؿ مو عمي مشرفي عمى الرسالة، أستاذأنو كاف أكؿ مكضكع طرح
كهلل الحمد  شديدان  ، ففرحت بذلؾ فرحان -حفظو اهلل تعالى  – حماد بف حسيف الدكتكر نافذ

 كالمنة.

 أىداف البحث: 

 بيف عمماء ىذا الفف. -رحمو اهلل تعالى – إظيار مكانة اإلماـ مسمـ 
  كمقارنتيا بأقكاؿ النقاد.كتعديالن  جرحان  كاةجمع أقكالو في الر ، 
  .دراسة مدلكؿ مصطمحاتو في الحكـ عمى الركاة، كمعرفة مراده منيا 
 مف  ، كمعرفة منزلتو-رحمو اهلل تعالى  –عند اإلماـ مسمـ  مجرح كالتعديؿل بكضع مرات

 حيث التشدد كالتساىؿ. 
 في الجرح كالتعديؿ. -رحمو اهلل تعالى – خصائص منيج اإلماـ مسمـ الكقكؼ عمى 
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 الدراسات السابقة: 

كمصطمحاتو في أحكاؿ الرجاؿ جرحان  -رحمو اهلل تعالى – مع كثرة عبارات اإلماـ مسمـ      
أللفاظو التي  مفصمةو  عمميةو  كتعديالن، كالتي تجاكزت مائتي قكؿ، إال أني لـ أقؼ عمى دراسةو 

 كتعديميـ.  يـح منيجو في جرح، كتكضكاةيف معرفتو الكاسعة بأحكاؿ الر بت

ككاف الشيخ مشيكر سمماف قد أفصح عف نيتو في جمع أقكاؿ مسمـ في الجرح كالتعديؿ،     
: كىنالؾ نقكؿ مبثكثة في (ُ)لكنو لـ يفعؿ، كذلؾ في مقدمة تحقيقو لكتاب الطبقات، حيث قاؿ

في كتاب، كضميا إلى كالـ مسمـ المبثكث في كتبو المطبكعة  كتب التراجـ سنعمؿ عمى جمعيا
 تحت عنكاف )معممة اإلماـ مسمـ في الرجاؿ كالركاة(، يسر اهلل لنا ذلؾ".

 حفظو اهلل -الدكتكر نافذ بف حسيف حماد  األستاذ كلـ يكتب في ذلؾ سكل أستاذنا الفاضؿ    
قد الركاة كمعرفة الرجاؿ عند اإلماـ ، فمو بحث منشكر في ىذا المكضكع بعنكاف: "ن-تعالى 

أف نكشؼ  -رحمو اهلل تعالى  – مسمـ بف الحجاج"، كقد أكد في نيايتو أف مف حؽ اإلماـ مسمـ
 أكثر في دراسة مكسعة عف منيجو في نقد الركاة كتعميؿ األحاديث. 

 ما اعتاد عميو الطالب مف طرؽ البحث. خالؿ كقد عممت ذلؾ مف     

 منيج الباحثة:

 وًل: جمع المادة العممية:أ

اعتمدت المنيج االنتقائي في الفصؿ األكؿ، فذكرت عددان مف النماذج التي تبيف معرفة  .ُ
 ماـ مسمـ بأحكاؿ الركاة.اإل

نتيما كؿ المنيج االستقرائي، كضمَّ  فييما أما الفصالف الثاني كالثالث، فقد اعتمدت .ِ
ديالن فيما كقفت عميو، مف خالؿ كتب ـ فييـ اإلماـ مسمـ جرحان أك تعالركاة الذيف تكم

 اإلماـ مسمـ كالكتب الناقمة عنو. 

                                                           

 (. ُِٓالطبقات )ص( ُ)
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 : تخريج األحاديث:ثانياً 

 أك ألحدىما. بالعزك إلييماإذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما أكتفي  .ُ
 حسب ما تقتضيو الدراسة.يجو إذا لـ يكف الحديث في الصحيحيف تكسعت في تخر  .ِ

 : التراجم:لثاً ثا

 دكنؾ بياف المنيج في الفصميف:الفصؿ الثاني يختمؼ عف الثالث، ك كمنيجي في 

 الفصؿ الثاني: منيج إيراد التراجـ في 

رتبت الركاة المعدَّليف ترتيبان أبجديان، إال مف لـ أترجـ ليـ مف الركاة المشيكريف المتفؽ  .ُ
 عمى تكثيقيـ، فقد ذكرتيـ في نياية مبحث التراجـ.

، كبياف خاصة المختمؼ فييـ اإلماـ مسمـعٌدليـ اة الذيف الرك  دراسة أحكاؿ في تتكسع .ِ
 الراجح مف أقكاؿ النقاد فييـ.

مف ليس لو ركاية في الكتب  اعتمدت في تسمية الركاة قكؿ ابف حجر في التقريب، إال .ّ
 الستة فأعتمد تسميتو مف بقية كتب التراجـ.

 ذكرت مف أخرج لمراكم مف أصحاب الكتب الستة. .ْ
 ذكر كتب التراجـ سنة كفاتو.  لراكم في الغالب، إال إذا لـ تى سنة كفاة ا ذكرت .ٓ

 الفصؿ الثالث: منيج إيراد التراجـ في 

كذلؾ الجتماع عددو مف الركاة في كؿ  رتبت الركاة حسب ألفاظ الجرح التي قيمت فييـ، .ُ
فجمعت الركاة المجركحيف بمفظة كاحدة، كرتبتيـ مف األقؿ فاألكثر  لفظة في الغالب،

 ، ثـ رتبت الركاة في المفظة الكاحدة ترتيبان أبجديان. في كؿ لفظة عدادىـحسب أ
تكسعت في دراسة أحكاؿ الركاة الذيف جرحيـ اإلماـ مسمـ، سكل األلفاظ الثالثة األخيرة  .ِ

 فذكرت فييا أقكاؿ ابف حجر، كأقكاؿ البخارم إف كجدت.
مف رجاؿ الكتب الستة، اعتمدت في تسمية الركاة أقكاؿ ابف حجر في التقريب إف كاف  .ّ

 كلـ أذكر سنة كفاة الراكم.
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 ذكرت مف أخرج لمراكم مف أصحاب الكتب الستة إف كاف مف رجاليا. .ْ

 األماكف كالبمداف مف كتب معاجـ البمداف.غريب التعريؼ ب :رابعاً 

 مف مظانيا.  تكىـ في ضبطياضبط األسماء كالكممات المشكمة التي يي  :خامساً 

 عالـ غير المشيكريف، كاستبعاد المشيكريف منيـ. الترجمة لأل :سادساً 

 خطة البحث: 

 كخاتمة.  تمييد كثالثة فصكؿكقد قسمت البحث إلى 

منيج الباحثة ك  كالدراسات السابقة، أىدافو،ك أىمية البحث كدكافع اختياره،  كتشتمؿ عمى :مقدمةال
 كخطة البحث.

 الرواة. تمييد: عصر اإلمام مسمم وترجمتو، ومدخل في عمم نقدال

 كيشتمؿ عمى ثالثة مباحث:     

 كفيو ثالثة مطالب: المبحث األول: عصر اإلمام مسمم،

 المطمب األكؿ: الحياة السياسية. -
 المطمب الثاني: الحياة االجتماعية. -
 المطمب الثالث: الحياة العممية كالثقافية. -

 ة مطالب:ثماني كفيو المبحث الثاني: ترجمة اإلمام مسمم وسيرتو،

 طمب األكؿ: اسمو كنسبو ككنيتو.الم -
 المطمب الثاني: مكلده كنشأتو كمينتو. -
 المطمب الثالث: أخالقو كصفاتو. -
 المطمب الرابع: عقيدتو كمذىبو الفقيي. -
 ، كشيكخو كتالميذه.رحالتو في طمب الحديث: خامسالمطمب ال -
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 : مصنفاتو كآثاره.دسالمطمب السا -
 ؤىـ عميو.: منزلتو بيف العمماء كثناسابعالمطمب ال -
 : كفاتو. ثامفالمطمب ال -

 كفيو ثالثة مطالب:  ،ث الثالث: مدخل في عمم نقد الرواةالمبح

 المطمب األكؿ: تعريؼ النقد لغةن كاصطالحان. -
 المطمب الثاني: نشأة عمـ النقد كتطكره. -
 المطمب الثالث: حكمو كمشركعيتو. -

 الرواة: معرفة اإلمام مسمم بأحوال ولالفصل األ 

 كفيو ستة مباحث:             

 الصحابة. األكؿ: معرفتو ب مبحثال -
 المبحث الثاني: معرفتو بالتابعيف كالمخضرميف مف الركاة.  -
 ـ، كألقابيـ.ككناى ،: معرفتو بأسماء الركاةبحث الثالثالم -
 : معرفتو بالكحداف كالمنفرديف.بحث الرابعالم -
 المبحث الخامس: معرفتو بأكطاف الركاة، كأنسابيـ.  -
 أسرة الراكم كقرابتو. معرفتو ب :سادسطمب الالم -

 معرفة اإلمام مسمم بأحوال الرواة المتعمقة بالتعديل.: لفصل الثانيا

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:     

: تراجم الرواة الذين عدليم مسمم، ومقارنة حكمو فييم بأحكام النقاد، وبيان األول لمبحثا
 الراجح من أقواليم. 

 : طمبافكفيو م إلمام مسمم في تعديل الرواة،منيج ا: الثاني مبحثال

 خصائص اإلماـ مسمـ في التعديؿ.: طمب األكؿالم -
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مراتب ألفاظ التعديؿ عند اإلماـ مسمـ، كمكازنتيا بمراتب ألفاظ األئمة، : طمب الثانيالم -
 كفيو مقصداف:

 مراتب ألفاظ التعديؿ عند األئمة.األكؿ:  قصدالم

 لتعديؿ عند مسمـ.مراتب ألفاظ االثاني:  قصدالم

 معرفة اإلمام مسمم بأحوال الرواة المتعمقة بالتجريح.الثالث:  فصلال

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:      

: تراجم الرواة الذين جرحيم مسمم، ومقارنة حكمو فييم بأحكام النقاد، وبيان األول مبحثال
 الراجح من أقواليم.

 : طمبافكفيو م : منيج اإلمام مسمم في جرح الرواة،الثاني مبحثال

 : خصائص منيج اإلماـ مسمـ في الجرح.األكؿ طمبالم -
مراتب ألفاظ اإلماـ مسمـ في الجرح، كمكازنتيا بمراتب ألفاظ األئمة، الثاني:  طمبالم -

 كفيو مقصداف:
 مراتب ألفاظ الجرح عند األئمة.األكؿ:  قصدالم -       

 رح عند مسمـ.المقصد الثاني: مراتب ألفاظ الج -                

كفييا خالصة ما تكصمت إليو الباحثة مف نتائج، مع أىـ التكصيات لمدارسيف في ىذا  الخاتمة:
 المجاؿ. 

، قائمة فالمعدليف، فيرس الركاة المجرحيالركاة  رسياألحاديث النبكية، ف رسفي الفيارس:
 المصادر كالمراجع، فيرس المكضكعات.
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 تمييدال

 جمتو، ومدخل في عمم نقد الرواةتر عصر اإلمام مسمم، و 

 ويشتمل عمى ثالثة مباحث:          

 عصر اإلمام مسمم.المبحث األول:               

 ترجمة اإلمام مسمم وسيرتو.المبحث الثاني:               

  مدخل في عمم نقد الرواة.المبحث الثالث:               
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 المبحث األول

 عصر اإلمام مسمم

 وفيو ثالثة مطالب:         

 المطمب األول: الحياة السياسية.               

 المطمب الثاني: الحياة الجتماعية.            

 المطمب الثالث: الحياة العممية والثقافية.            
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 األول بحثالم

 عصر اإلمام مسمم
الـ أف يقدمكا بيف يدم دراستيـ لمحة مكجزة جرت عادة الدارسيف لمناىج أحد األئمة األع      

لمظركؼ المحيطة بعصر ىذا اإلماـ، كال شؾ أف لكؿ عصر ما يميزه في شتى مناحي الحياة، 
لذلؾ كاف ال بد مف اإلحاطة بالًحٍقبة الزمنية التي عاشيا اإلماـ مسمـ، كمعرفة ما كاف عميو 

 الناس مف الحالة السياسية كاالجتماعية كالعممية.

كقد شيد اإلماـ مسمـ الثمث األخير مف تاريخ العصر العباسي األكؿ، كالذم بدأ منذ بيكيع       
ىػػ(، كشيد طرفان يسيران جدان ِِّىػػ(، انتياءن بخالفة الكاثؽ عاـ )ُِّأكؿ خمفائو السفاح عاـ )

 ػ(.ىٔٓٔمف العصر العباسي الثاني الذم بدأ بخالفة المتككؿ، كانتيى بسقكط بغداد عاـ )

كتتابع عمى الخالفة أثناء حياتو تسعة مف الخمفاء العباسييف، فقد كلد بعد تكلي المأمكف       
الخالفة ببضع سنكات، كعاصر بعده خالفة المعتصـ كالكاثؽ مف العصر العباسي األكؿ، 
كخالفة المتككؿ كالمنتصر كالمستعيف كالمعتز كالميتدم كطرفان مف خالفة المعتمد مف العصر 

 عباسي الثاني. ال

 ة السياسية: المطمب األول: الحيا     
امتاز العصر العباسي باالستقرار السياسي الذم كاف عامالن أساسيان في نبكغ كثيرو مف       

العمماء، كلـ تفمح الدكؿ التي طرأت عمى دكلة بني العباس كخرجت عمييـ في إزالة ممكيـ، كلـ 
 زؿ التي مرت بيا الدكلة لحنكتيـ كدىائيـ كقكتيـ. يزعزع استقرارىـ بعض الفتف كالنكا

 -عممت الخير -الناس ليا: "كاعمـ  قاؿ ابف طباطبا كاصفان قكة دكلة بني العباس كخضكع      
أف ىذه دكلة مف كبار الدكؿ ساست العالـ سياسة ممزكجة بالديف كالممؾ، فكاف أخيار الناس 

كنيا رىبة أك رغبة، ثـ مكثت فييا الخالفة كالممؾ كصمحاؤىا يطيعكنيا تدينان، كالباقكف يطيع
 (ُ)حدكد ستمائة سنة"

                                                           

 (. َُْالفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسالمية )ص (ُ)
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ت أثـ قاؿ بعد أف ذكر طرفان مف أخبار خركج بعض الدكؿ عمييـ: "فيذه الدكؿ جميعيا طر       
عمى دكلة بني العباس، كلـ تقك نفس أحد عمى إزالة ممكيـ كمحك آثارىـ، ككانت ليـ في نفكس 

 (ُ)يا منزلة أحد آخر مف العالـ"الناس منزلة ال تداني

كالمحدثيف كالقضاة،  ف بيا العمماءى حى كظيرت في عصر المأمكف فتنة خمؽ القرآف التي امتى       
كاستمرت الفتنة في عيد المعتصـ كالكاثؽ حتى تكلى المتككؿ الخالفة ككاف مف خيار الخمفاء، 

نيـ لعمماء أىؿ السنة كتقريبيـ لممعتزلة فقرب أىؿ السنة ككرميـ، كأنكر فعؿ الخمفاء قبمو كامتحا
 (ِ) كأىؿ الضالؿ كالبدع.

كقد كانت خراساف كالتي بيا نيسابكر مسقط رأس اإلماـ مسمـ تابعة لمدكلة العباسية، حيث       
كفي ظؿ ىذه  (ّ)ىػػ( طاىر بف الحسيف مؤسس الدكلة الطاىرية.َِٓكلى المأمكف عمييا عاـ)
نشأ اإلماـ مسمـ، كلـ يتأثر ببعض الفتف التي أيثيرت، كنبغ كرحؿ في  الحياة السياسية المستقرة

 طمب العمـ. 

 المطمب الثاني: الحياة الجتماعية:
ترتبط الحياة االجتماعية ارتباطان كثيقان بالحياة السياسية، فإف ساد االستقرار السياسي عصران      

تماعية في بمد ما: ذكر طبقات مف العصكر تبعو استقرار اجتماعي، كيقصد بالحالة االج
المجتمع في ىذا البمد مف حيث الجنس كالديف، كعالقة كؿ مف ىذه الطبقات بعضيا ببعض، ثـ 

  (ْ) بحث نظاـ األسرة كحياة أفرادىا، كأعيادىـ كمنازليـ كغير ذلؾ مف مظاىر الحياة.

ي كاعتمد الخمفاء كقد ظيرت الدكلة العباسية بمساعدة الفرس، لذا ساد العنصر الفارس     
العباسيكف عمى الفرس فأسندكا إلييـ مناصب الدكلة بخالؼ الدكلة األمكية التي كانت تعتمد 
عمى العنصر العربي، فسادت المنافسة بيف الفرس كالعرب حتى جاء المعتصـ فأبعد الفرس 

ىـ عمى كالعرب كقرب العنصر التركي ألف أمو كانت تركية، فأسند إلييـ مناصب الدكلة، ككال
                                                           

 (.  ُُْالفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسالمية )ص (ُ)
 (. َِٕ/ُْانظر تفاصيؿ الفتنة في البداية كالنياية ) (ِ)
 المصدر نفسو.  (ّ)
 (. ِّّ/ِانظر: تاريخ اإلسالـ، لحسف إبراىيـ حسف ) (ْ)
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األقاليـ كأخرج العرب مف ديكاف العطاء، كقامت الصراعات بيف طبقات المجتمع مف عرب 
 (ُ)كفرس كأتراؾ.

ككاف أىؿ الذمة مف ييكد كنصارل طبقة مف طبقات المجتمع العباسي، كامتاز الخمفاء       
ياـ بشعائرىـ العباسيكف بقدر كبير مف التسامح الديني معيـ، فكانكا يتمتعكف بالحرية في الق
 الدينية، كبمغ مف تسامح بعض الخمفاء العباسييف أف يحضركا أعيادىـ كشعائرىـ.

كساد الكفاؽ بيف المسمميف كأىؿ الذمة، ككانت كؿ طائفة منفصمة عف بعضيا، كاقتصر       
 تغيير الديف عمى الدخكؿ في اإلسالـ، فمـ يجز لمييكد أف يتنصركا كال لمنصارل أف يتيكدكا، كلـ

 (ِ)تكف ليـ أحياء مخصصة.

كانتشر اتخاذ الرقيؽ كككنكا جزءان ال بأس بو مف طبقات المجتمع، كلـ ينظر ليـ خمفاء       
بني العباس نظرة ازدراء بؿ كانكا يفضمكف اإلماء مف غير العرب عمى العربيات الحرائر، ككاف 

 (ّ)كثيران مف أمياتيـ مف الرقيؽ.

العباس فعاشكا حياة ممؤىا البذخ كالترؼ كالرفاىية، كاتسع البنياف، كتدفقت الثركات عمى بني     
كامتألت قصكر الخمفاء كاألمراء كرجاؿ الدكلة بمظاىر الترؼ كمجالس الغناء كالمكسيقى، كرفع 
الخمفاء مف شأف المغنيف، كأقيمت حفالت الغناء التي كاف يشترؾ في بعضيا سيدات الطبقة 

 (ْ)ي.الراقية مف المجتمع العباس

كىذا  (ٓ)كلقد كاف اإلماـ مسمـ مف ذكم الثراء كالغنى، فكاف صاحب تجارة كلو أمالؾ كثركة،   
 بال شؾ مما يعيف عمى تحصيؿ العمـ، كالرحمة في طمبو.

                                                           

 (.  ِّّ/ِاإلسالـ )انظر: تاريخ  (ُ)
 (. ِّْالمصدر نفسو )ص (ِ)
 (. ِّٔالمصدر السابؽ )ص (ّ)
 (. ِّٗالمصدر السابؽ )ص (ْ)
 (. ِِٕ/ّ(، كشذرات الذىب )ّٕٓ/ُانظر: العبر في خبر مف غبر ) (ٓ)
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 المطمب الثالث: الحياة العممية والثقافية: 
ر الذم عاشو في العص ة السياسية كتطكر الحياة االجتماعيةلقد كاف الستقرار الحيا       

كقد عقد ابف خمدكف  عمى الحياة العممية في ذلؾ العصر، انعكاسه كاضحه كجميه  اإلماـ مسمـ
 (ُ)فصالن في مقدمتو بعنكاف: "العمكـ إنما تكثر حيث يكثر العمراف كتعظـ الحضارة"

      ، كجاب طالب العمـ  فحيف ساد اليدكء، ككثرت الفتكحات كالخيرات، قامت أسكاؽ العمـك
 لبالد سعيان إلى نيمو كطمبو، كبرعكا في البحث كالتأليؼ في شتى مجاالت العمكـ.ا

"كانتشرت الثقافة اإلسالمية في ىذا العصر انتشاران يدعك إلى اإلعجاب، بفضؿ الترجمة         
مف المغات األجنبية كخاصة مف اليكنانية كالفارسية كاليندية إلى العربية، كنضج ممكات 

سيـ في البحث كالتأليؼ، كتشجيع الخمفاء كالسالطيف كاألمراء كرجاؿ العمـ كاألدب، المسمميف أنف
      (ِ)ككثرة العمراف كاتساع أفؽ الفكر اإلسالمي بارتحاؿ المسمميف في مشارؽ األرض كمغاربيا"

، كتطكيرىا كترجمتيا، فقاؿ سيد أمير عمي: "يعتبر عصر المأمكف ألمع  كاىتـ الخمفاء بالعمـك
في التاريخ العربي، كيسمى بحؽ عصر اإلسالـ الذىبي، فالذم ال ريب فيو أف السنكات عصر 

العشريف التي قضاىا في خالفة المسمميف قد تركت آثاران خالدة لتطكر المسمميف العقمي في 
جميع الحقكؿ الفكرية، ذلؾ أف منجزاتيـ لـ تقتصر عمى أم فرع معيف مف فركع العمـ كاألدب، 

 (ّ)احية مف عالـ الفكر كالعقؿ، فازدىرت الفمسفة كالرياضيات كعمـ الفمؾ كالطب"بؿ شممت كؿ ن
ترعرع اإلماـ مسمـ، كاشتغؿ ـ، ففي ظالؿ ىذه البيئة العممية الثقافية التي قامت فييا أسكاؽ العم

 بالعمـ طمبان كتصنيفان. 

 

 

 
                                                           

 (.  ْٖٓالمقدمة )ص (ُ)
 (. ّّٗ/ّتاريخ اإلسالـ ) (ِ)
 (.  ِْٔمختصر تاريخ العرب )ص (ّ)
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 المبحث الثاني

 ترجمة اإلمام مسمم وسيرتو

 مطالب: ثمانية كفيو    

 المطمب األكؿ: اسمو كنسبو ككنيتو. -
 المطمب الثاني: مكلده كنشأتو كمينتو. -
 كصفاتو. الثالث: أخالقوالمطمب  -
 المطمب الرابع: عقيدتو كمذىبو الفقيي. -
 شيكخو كتالميذه.رحالتو في طمب العمـ، ك المطمب الخامس:  -
 : مصنفاتو كآثاره.دسالمطمب السا -
 ناؤىـ عميو.: منزلتو بيف العمماء كثسابعالمطمب ال -
 : كفاتو. ثامفالمطمب ال -
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 المبحث الثاني

 (ُ)ترجمة اإلمام مسمم وسيرتو

 المطمب األول: اسمو ونسبو وكنيتو:
ٍرد بف كي ػػػػػاج بف مسػػػػػالحافظ أبك الحسيف مسمـ بف الحجَّ اـ ػػػػػػػىك اإلم   (ّ)يرمػػػػػالقيشى  (ِ)اذػػػػػػػشى كٍ مـ بف كى

 
                                                           

 و في الكتب التالية: انظر ترجمت (ُ)
المنتخب مف كتاب اإلرشاد، (، ك ِّٖ/ُكالفيرست، البف النديـ ) (،ُِٖ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )      

(،  ّّٕ/ُ(، كطبقات الحنابمة، البف أبي يعمى )ُُِ/ُٓكتاريخ بغداد، لمخطيب )(، ِٖٓ/ّلمخميمي )
(، كجامع األصكؿ، ُُٕ/ُِخ الممكؾ كاألمـ، البف الجكزم )كالمنتظـ في تاري(، َّٓ/ْكاألنساب، لمسمعاني )

(، كتيذيب األسماء كالمغات، ْْٖ/ُكالتقييد لمعرفة ركاة السنف كاألسانيد، البف نقطة )(، ُٕٖ/ُالبف األثير )
(، كالعبر في ُْٗ/ٓ(، ككفيات األعياف، البف خمكاف )ْٗٗ/ِٕ(، كتيذيب الكماؿ، لممزم )ٖٗ/ِلمنككم )

(، كسير أعالـ النبالء، لمذىبي َّْ/ٔ(، كتاريخ اإلسالـ، لمذىبي )ّٕٓ/ُغبر، لمذىبي )تاريخ مف 
كماؿ تيذيب الكماؿ، لمغمطام )ٕٓٓ/ُِ) (، كمرآة ُٓٓ/ُْ(، كالبداية كالنياية، البف كثير )ُٗٔ/ُُ(، كا 

في أخبار  (، كشذرات الذىبِْٔ(، كطبقات الحفاظ، لمسيكطي )صُِٗ/ِالجناف كعبرة اليقظاف، لميافعي )
(، كمقدمة منة المنعـ في شرح صحيح مسمـ، لصفي الرحمف المباركفكرم َِٕ/ّمف ذىب، البف العماد )

(، كمقدمة تحقيؽ كتاب التمييز ّّ(، كاإلماـ مسمـ بف الحجاج، حياتو كصحيحو، لمحمكد فاخكرم )صُِ/ُ)
 (.  ّٗشيكر سمماف، )ص(، كمقدمة تحقيؽ كتاب الطبقات، لمٓٔلمسمـ، لعبد القادر المحمدم، )ص

 (.  ُْٗ/ٓكفيات األعياف )(، ك َُٕ/ُُكجاء اسمو مطكالن ىكذا في: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ِ)
 يرة يينسب إلييا كثير مف العمماء.، قبيمة كبر بف كعب بف ربيعة بف عامر بف صعصعةيٍ شى إلى قي نسبة  (ّ)

 (. ّٕ/ّ(، كالمباب )َُٓ/ْانظر: االنساب )
( في َّٓ/ْؿ الحديث عمى أنو مف بني قيشىير مف أنفيًسيـ، لكف السمعاني ذكره في األنساب )كأغمب أى      

(: فمعمو مف مكالي قيشىٍير. كأكرد التًُّجيبي في ٖٓٓ/ُِالمنتسبيف إلى بني قشير كالء، كقاؿ الذىبي في السير )
ي عمرك ابف الصالح، رحمو اهلل تعالى ينا عف الحافظ أبكّْ ري ( ما يؤيد ىذا القكؿ، فقاؿ مينبيان: ّٗبرنامجو )ص

الحديث يقكلكف فيو القشيرم مف أىؿ  ان يرم مف أنفسيـ، ككذلؾ رأيت كثير أنو ذكر مسممنا ىذا فقاؿ فيو: القش
، كأخبرنا العالمة النسابة شرؼ الديف أبك محمد التكني، أعجكبة زمانو في حفظ األنساب بقراءتي عميو في ان مطمق

تو إثر حديث كقع لو مصافحة لمسمـ رحمو اهلل تعالى، قاؿ فيو: " لكأني شافيت فيو بعض تخاريجو كمجمكعا
.                                                                   بف كعبزني العامرم القشيرم، مكلي قشير اإلماـ الناقد أبا الحسيف مسمـ بف الحجاج المصرم القيسي اليكا

ؿ شرؼ الد انتيى يف في نسب قيشير حتى كصؿ إلى نزار بف معد بف عدناف، ثـ عقَّب التُّجيبي قائالن: ثـ فصَّ
 .الباب، كاهلل تعالى أعمـ بالصكابكالـ الشرؼ التكني، كقاؿ فيو مكلي قشير حسبما تقدـ كىك حجة في ىذا 

 الييـ. قمت أيضان: اهلل أعمـ بالصكاب، قد يككف مف بني قيشير مف أنفسيـ، كقد يككف مف مك 
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 (ُ)النيسابكرم.

 مولده، ونشأتو، ومينتو:مب الثاني: المط
قاؿ بعض الناس: كلد سنة أربع : (ِ)قاؿ الذىبيف، اختيمؼ في سنة مكلد اإلماـ مسمـ       

  كمائتيف كما أظنو إال كلد قبؿ ذلؾ.
ه، كأجمعكا مكلده كال تقدير عمر  كلـ أر أحدان مف الحفاظ يضبط: (ّ)اف، فقاؿكى مّْ أما ابف خى         

ككاف شيخنا تقي الديف أبك عمرك عثماف المعركؼ بابف الصالح يذكر  ،د المائتيفأنو كلد بع
مكلده، كغالب ظني أنو قاؿ: سنة اثنتيف كمائتيف، ثـ كشفت ما قالو ابف الصالح فإذا ىك في 

" تصنيؼ الحاكـ أبي عبد اهلل بف البيع رف كتاب "عمماء األمصاسنة ست كمائتيف، نقؿ ذلؾ م
ظ، ككقعت عمى الكتاب الذم نقؿ منو، كممكت النسخة التي نقؿ منيا أيضان، النيسابكرم الحاف

ف مسمـ بف الحجاج أمت إلي كممكتيا، كصكرة ما قالو بككانت ممكو، كبيعت في تركتو ككص
تكفي بنيسابكر لخمس بقيف مف شير رجب الفرد سنة إحدل كستيف كمائتيف، كىك ابف خمس 

 .تيف، كاهلل أعمـست كمائكخمسيف سنة، فتككف كالدتو في سنة 
، التي قاؿ فييا ياقكت: كىي (ْ)كقد نشأ اإلماـ مسمـ في نيسابكر، دار السنة كالعكالي       

مدينة عظيمة ذات فضائؿ جسيمة، معدف الفضالء، كمنبع العمماء، كلـ أر فيما طكفت مف 
 (ٓ)البالد مدينة كانت مثميا.

كالجاه كالثراء، حيث كاف أبكه مف المشايخ، كما  ككانت نشأتو في بيت مف بيكت العمـ       
بٌزازان، اف كك (ٔ).ككاف أبكه الحجاج بف مسمـ مف مشيخة أبي رضي اهلل عنيماقاؿ الفراء: 
 حدث في خافيككاف مسمـ  .(ٖ)كاتي سٍ كمعاشو مف ضياعو بأي  (ٕ)،كلو أمالؾ كثركة ،صاحب تجارة

 .عمامتو بيف كتفيو، يرخي طرؼ ، ككاف تاـ القامة، أبيض الرأس كالمحيةتجارتو
 

                                                           

 (. َٓٓ/ٓنسبة إلى نيسابكر كىي أحسف مدينة، كأجمعيا لمخيرات بخراساف. انظر: األنساب ) (ُ)
 (. ُّْ/ٔتاريخ اإلسالـ ) (ِ)
 (. ُٓٗ/ٓكفيات األعياف ) (ّ)
 (. ِٕقالو الذىبي في األمصار ذكات اآلثار )ص (ْ)
 (. ُّّ/ٓمعجـ البمداف ) (ٓ)
 (. ٖٗ/ٖٓتاريخ دمشؽ ) (ٔ)
كماؿ تيذيب الكماؿ )ّٕٓ/ُر: العبر في تاريخ مف غبر )انظ (ٕ)  (. ُٗٔ/ُُ(، كا 
 (. ُٕٓ/ُكىي ككرة مف نكاحي نيسابكر، معناىا بمسانيـ: المضحاة المشرقة. انظر: معجـ البمداف ) (ٖ)
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 المطمب الثالث: أخالقو وصفاتو.
تكشؼ لنا ترجمة اإلماـ مسمـ رغـ قمة ما كصؿ إلينا مف أخباره عف عظيـ أخالقو        

 :(ِ)، كمف أىـ ما ميزه مف كريـ الصفات(ُ)كصفاتو، "ككانت مناقبو مشيكره، كسيرتو مشككرة"
و بيف يديو يسألو في تكاضعو مع شيخو البخارم، ككقكفجميان كيظير ىذا  التواضع:أوًل:       

 (ّ)سؤاؿ الصبي المتعمـ.
كقاؿ: "دعني  ء إلى البخارم فقبَّؿ بيف عينيوجا ان محمد بف حمدكف بف رستـ أٌف مسمم كنقؿ      

 (ْ)، كطبيب الحديث في عممو"أستاذ األستاذيف، كسيد المحدثيف أقبؿ رجميؾ يا
لـ   بالتجارة، كأنعـ عميو باألمالؾ كالثركة، تعالى فمٌما أكرمو اهلل د والسخاء:ثانيًا: الجو       

 (ٓ)."محسف نيسابكر"يبخؿ بيا بؿ كاف كما نيقؿ 
كيتضح ىذا في مكقفو مع شيخو البخارم بعد الكحشة  ثالثًا: الشجاعة والجرأة في الحق:     

 التي حدثت بينو كبيف الٌذىمي.
محمد بف يحيى الذىمي بسببو؛ عف البخارم حتى أكحش ما بينو كبيف يناضؿ  ككاف مسمـ      
لما استكطف محمد بف إسماعيؿ البخارم نيسابكر، أكثر مسمـ بف الحجاج االختالؼ نو حيث إ

لناس مف ا الذُّىمي كمنع (ٔ)،ما كقع في مسألة المفظإليو، فمما كقع بيف محمد بف يحيى كالبخارم 
نيسابكر في تمؾ المحنة، قطعو أكثر الناس غير مسمـ، فإنو لـ خرج مف االختالؼ إليو حتى 

                                                           

 (.  ُِٗ/ِقالو اليافعي في مرآة الجناف ) (ُ)
 (. ٔٔانظر: مقدمة تحقيؽ المحمدم لمتمييز )ص (ِ)
 (. َٕ/ُ(، كتيذيب األسماء كالمغات )ُّٓ/ِتاريخ بغداد ) انظر: (ّ)
 (.ِّْ/ُِ( كسير أعالـ النبالء )ٖٔ/ِٓانظر: تاريخ دمشؽ ) (ْ)
 (. ّٕٓ/ُانظر: العبر في تاريخ مف غبر ) (ٓ)
قكا في ذلؾ، فصار طائفة افتر أىؿ الحديث قد (: كاف ِِٔ/ُقاؿ ابف تيمية في درء تعارض العقؿ كالنقؿ) (ٔ)

يقكلكف: لفظنا بالقرآف غير مخمكؽ كمرادىـ أف القرآف المسمكع غير مخمكؽ، كليس مراده صكت العبد، كما منيـ 
 يذكر ذلؾ عف أبي حاتـ الرازم، كمحمد بف داكد المصيصي، كطكائؼ غير ىؤالء.

قكؿ: كفي أتباع ىؤالء مف قد يدخؿ صكت العبد أك فعمو في ذلؾ أك يقؼ فيو، ففيـ ذلؾ بعض األئمة، فصار ي
أفعاؿ العباد أصكاتيـ مخمكقة، ردان ليؤالء، كما فعؿ البخارم كمحمد بف نصر المركزم كغيرىما مف أىؿ العمـ 

 كالسنة.
  فكس، حصؿ بسبب ذلؾ نكع مف الفرقةكصار يحصؿ بسبب كثرة الخكض في ذلؾ ألفاظ مشتركة، كأىكاء لمن

 خارم ػػػـك مع البػػػػذلؾ ما ىك معركؼ، كصار ق كالفتنة، كحصؿ بيف البخارم كبيف محمد بف يحيى الذىمي في
 كغيرىما.  نحكه، كقـك عميو كأبي زرعة كأبي حاتـ الرازييفك كمسمـ بف الحجاج 
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يتخمؼ عف زيارتو، فمما كاف يكـ مجمس محمد بف يحيى، قىاؿى في آخر مجمسو: أال مف قىاؿى 
س الناس ؤك ـ الرداء فكؽ عمامتو كقاـ عمى ر بالمفظ فال يحؿ لو أف يحضر مجمسنا، فأخذ مسم

نو كبعث بو عمى ظير حماؿ إلى باب محمد بف كخرج مف مجمسو، كجمع كؿ ما كاف كتب م
 (ُ)يحيى، فاستحكمت بذلؾ الكحشة، كتخمؼ عنو كعف زيارتو.

كاعمـ أف ": (ِ)كقد قاؿ فيو النككم رابعًا: سعة العمم، والحرص عمى طمب الحديث:       
قاف مسممنا، رحمو اهلل، أحد أعالـ أئمة ىذا الشأف، ككبار المبرزيف فيو، كأىؿ الحفظ كاإلت
د أىؿ كالرحاليف فى طمبو إلى أئمة األقطار كالبمداف، كالمعترؼ لو بالتقدـ فيو بال خالؼ عن

  اف". الحذؽ كالعرف

كىك يبحث عف حديث  -رحمو اهلل–كليس مف شيء أدؿَّ عمى حرصو مف أنو قد تكفي      
 ذيكر لو في المجمس فمـ يعرفو كما سيأتي في كفاتو.

ما ركاه الخطيب بسنده إلى أحمد بف حمدكف  مى تحصيؿ العمـع كمف مظاىر حرصو       
حيث قاؿ: كنا عند البخارم فقرأ عميو إنساف حديث  الحافظ في قصة حديث كفارة المجمس

حجاج بف محمد عف ابف جريج عف مكسى بف عقبة قاؿ حدثني سييؿ بف أبي صالح عف أبيو 
يقكؿ: سبحانؾ الميـ كبحمدؾ، أشيد أف ال  عف أبي ىريرة قاؿ: "كفارة المجمس إذا قاـ العبد أف

إلو إال أنت، أستغفرؾ كأتكب إليؾ" فقاؿ لو مسمـ: في الدنيا أحسف مف ىذا الحديث! ابف جريج 
عف مكسى بف عقبة عف سييؿ، يعرؼ بيذا اإلسناد حديثان؟ قاؿ البخارم: ال، إال أنو معمكؿ، 

، فإف ىذا حديث جميؿ و. قاؿ: استر ما ستر اهللفقاؿ مسمـ: ال إلو إال اهلل كارتعد، قاؿ: أخبرني ب
عف حجاج بف محمد عف ابف جريج. فألح عميو كقبؿ رأسو، ككاد أف يبكي مسمـ،  ركاه الخمؽ

فقاؿ أبك عبد اهلل: اكتب إف كاف ال بد: حدثنا مكسى بف إسماعيؿ قاؿ حدثنا كىيب قاؿ حدثني 
 هلل: كفارة المجمس.مكسى بف عقبة عف عكف بف عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسكؿ ا

  (ّ)فقاؿ لو مسمـ: ال يبغضؾ إال حاسد، كأشيد أف ليس في الدنيا مثمؾ.

                                                           

 (. ُِٓ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (ُ)
 (. ُٗ/ِتيذيب األسماء كالمغات ) (ِ)
 (، كنقموٗٔ/ِٓفي تاريخو)(، كابف عساكر ُٔٗ/ّ(، كأخرجو الخميمي في اإلرشاد)َّٓ/ِتاريخ بغداد ) (ّ)

 ( مختصران.َٕ/ُالنككم في تيذيب األسماء كالمغات )
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 المطمب الرابع: عقيدتو ومذىبو الفقيي.
كقد ذكره ابف تيمية عند حديثو عف فإنو إماـ مف أئمة أىؿ السنة كالجماعة،  أما عقيدتو،       

: ككؿ ىؤالء مف أىؿ السنة (ُ)ثـ قاؿالخالؼ في مسألة المفظ مع غيره مف أىؿ الحديث، 
 كالحديث، كىـ مف أصحاب أحمد بف حنبؿ.

عرؼ قكلو في السنة مف سياؽ يي : (ِ)كقاؿ ابف القيـ في بياف قكؿ مسمـ في السنة       
األحاديث التي ذكرىا كلـ يتأكليا، كلـ يذكر ليا التراجـ كما فعؿ البخارم كلكف سردىا بال أبكاب 

مف أحاديث  جـ مف ذكره لمشيء مع نظيره، فذكر في كتاب اإليماف كثيران كلكف تعرؼ الترا
 (ّ)،الصفات كحديث اإلتياف يكـ القيامة كما فيو مف التجمي ككالـ الرب لعباده كرؤيتيـ إياه

 ع كاألرضيف عمىػػػػات عمى إصباك ػػػػػػػػػػػػػػػإف اهلل يمسؾ السم: ر حديثػػػػػكذك (ْ)،جاريةكذكر حديث ال
 

                                                           

 (. ِّٔ/ُدرء تعارض العقؿ كالنقؿ ) (ُ)
 (. ُِْ/ِاجتماع الجيكش اإلسالمية ) (ِ)
أىفَّ نىاسنا قىاليكا ، عف أبي ىريرة ِٗٗأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف، باب معرفة طريؽ الرؤية، ح (ّ)

ًة؟ فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل ًلرىسيك  بَّنىا يىٍكـى اٍلًقيىامى مَّـى: يىا رىسيكؿى اهلًل ، ىىٍؿ نىرىل رى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّـى: ًؿ اهلًل صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى
ًر لىٍيمىةى اٍلبىٍدًر؟» ٍؤيىًة اٍلقىمى كفى ًفي ري ارُّ كفى ًفي الشٍَّمًس لىٍيسى ديكنىيىا : »قىاليكا: الى يىا رىسيكؿى اهلًل، قىاؿى « ىىٍؿ تيضى ارُّ ىىٍؿ تيضى

؟ ابه ًة فى « سىحى ٍكنىوي، كىذىًلؾى يىٍجمىعي اهللي النَّاسى يىٍكـى اٍلًقيىامى ـٍ تىرى : " فىًإنَّكي ٍف كىافى يىٍعبيدي قىاليكا: الى يىا رىسيكؿى اهلًل، قىاؿى : مى يىقيكؿي
ٍف كىافى  ٍف كىافى يىٍعبيدي اٍلقىمىرى اٍلقىمىرى  شىٍيئنا فىٍميىتًَّبٍعوي، فىيىتًَّبعي مى يىتًَّبعي مى ، كى ٍف كىافى يىٍعبيدي يىٍعبيدي الشٍَّمسى الشٍَّمسى يىتًَّبعي مى ، كى

،  ..." إلى آخر الحديث، كالحديث طكيؿ.  الطَّكىاًغيتى الطَّكىاًغيتى
كاضع الصالة، باب تحريـ كيقصد حديث معاكية بف الحكـ السُّممي، كقد أخرجو مسمـ في كتاب المساجد كم (ْ)

دو ، كالحديث طكيؿ، كالشاىد منو قكؿ معاكية: ّٕٓالكالـ في الصالة، ح اًريىةه تىٍرعىى غىنىمنا ًلي ًقبىؿى أيحي كىانىٍت ًلي جى
ؿه مً  نىًميىا، كىأىنىا رىجي كَّاًنيًَّة، فىاطَّمىٍعتي ذىاتى يىٍكـو فىًإذىا الذّْيبي قىٍد ذىىىبى ًبشىاةو ًمٍف غى ، كىاٍلجى ا يىٍأسىفيكفى ، آسىؼي كىمى ـى ٍف بىًني آدى

: يىا  ، قيٍمتي مىيَّ ـى ذىًلؾى عى مَّـى فىعىظَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كَّةن، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى اهلًل صى كىٍكتييىا صى  أىفىالى أيٍعًتقييىا؟ رىسيكؿى اهللً لىًكنّْي صى
 : :  "؟أىٍيفى اهللي "يىا: تىٍيتيوي ًبيىا، فىقىاؿى لى فىأى "اٍئًتًني ًبيىا"قىاؿى اًء، قىاؿى ٍف أىنىا؟»قىالىٍت: ًفي السَّمى : قىالىتٍ « مى : أىٍنتى رىسيكؿي اهلًل، قىاؿى

 ". ًتٍقيىا، فىًإنَّيىا ميٍؤًمنىةه أىعٍ "
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كحديث حتى  (ّ)كأحاديث الرؤية، (ِ)و بيديو،ييأخذ الجبار سماكاتو كأرض :كحديث (ُ)،عإصب
عف يميف المقسطكف عند اهلل تعالى عمى منابر مف نكر  كحديث: (ْ)يضع الجبار فييا قدمو،
ا مف كغيرى (ٔ).أمنكني كأنا أميف مف في السماءأال تكحديث:  (ٓ)،الرحمف ككمتا يديو يميف

 . غير مؤكؿ ليا بيا محتجان  أحاديث الصفات

                                                           

اءى ، عف عبد اهلل بف مسعكد ِٖٕٔحأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار،  (ُ) : جى قىاؿى
ٍبره ًإلىى ا مَّدي أىٍك يىا أىبىا اٍلقىاًسـً ًإفَّ اهللى تىعىالىى ييٍمًسؾي السَّ حى : يىا ميحى ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًة لنًَّبيّْ صى مىاكىاًت يىٍكـى اٍلًقيىامى

، كىاٍلمىاءى كى  مىى ًإٍصبىعو رى عى ، كىاٍلًجبىاؿى كىالشَّجى مىى ًإٍصبىعو ، كىاأٍلىرىًضيفى عى مىى ًإٍصبىعو ٍمؽً عى سىاًئرى اٍلخى ، كى مىى ًإٍصبىعو   الثَّرىل عى
مىى مَّ  عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًحؾى رىسيكؿي اهلًل صى ، فىضى ًمؾي ، أىنىا اٍلمى ًمؾي : أىنىا اٍلمى ، فىيىقيكؿي ، ثيَـّ يىييزُّىيفَّ ا قىاؿى ًإٍصبىعو بنا ًممَّ ـى تىعىجُّ

، ٍبري ا "لىوي، ثيَـّ قىرىأى: تىٍصًديقنا  اٍلحى مى ٍطًكيَّاته ًبيىًميًنًو كى ًة كىالسَّمىكىاتي مى تيوي يىٍكـى اٍلًقيىامى ًميعنا قىٍبضى ؽَّ قىٍدًرًه كىاأٍلىٍرضي جى كا اهللى حى قىدىري
انىوي  ا ييٍشًركيكفى سيٍبحى تىعىالىى عىمَّ  ". كى

أبيو ، عف عبد العزيز بف حاـز عف ِٖٖٕأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار، ح (ِ)
مى عف عبيد اهلل بف مقسـ عف عبد اهلل بف عمر  ، عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : رىأىٍيتي رىسيكؿى اهلًل صى : قىاؿى ى اٍلًمٍنبىًر كىىيكى يىقيكؿي

، سىمى " ؿَّ ، عىزَّ كىجى بَّاري ذي اٍلجى ًضيًو ًبيىدىٍيويىٍأخي الرحمف عف  "، كلو متابع عند مسمـ مف حديث يعقكب بف عبداكىاًتًو كىأىرى
 أبي حاـز بنحكه، كشاىد مف حديث أبي ىريرة بنحكه.

عف عبد اهلل بف قيس  َُٖكأخرجيا مسمـ في كتاب اإليماف، باب إثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة، منيا ح (ّ)
مَّى ا ًف النًَّبيّْ صى مَّـى قىاؿى عى سى مىٍيًو كى ا ": هللي عى مى ةو آًنيىتيييمىا، كى نَّتىاًف ًمٍف ًفضَّ ا ًفيًيمىا، جى مى ا، كى نَّتىاًف ًمٍف ذىىىبو آًنيىتيييمى ًفيًيمىا، كىجى

ـٍ  بًّْي كا ًإلىى رى بىٍيفى أىٍف يىٍنظيري ا بىٍيفى اٍلقىٍكـً كى مى ٍدفو ًإالَّ ًردىاءي اٍلًكٍبًريىاًء عى كى نًَّة عى  ". مىى كىٍجًيًو ًفي جى

مىٍيًو كى  ُُٖكمنيا حديث صييب ح مَّى اهللي عى ًف النًَّبيّْ صى : يىقيكؿي اهللي عى نَّةى، قىاؿى نًَّة اٍلجى ؿى أىٍىؿي اٍلجى : " ًإذىا دىخى مَّـى قىاؿى سى
نَّةى  ـٍ تيٍدًخٍمنىا اٍلجى ـٍ تيبىيٍّْض كيجيكىىنىا؟ أىلى : أىلى ؟ فىيىقيكليكفى ـٍ تىعىالىى: تيًريديكفى شىٍيئنا أىًزيديكي : تىبىارىؾى كى نىا ًمفى النَّاًر؟ قىاؿى تينىجّْ ، كى

ـٍ عى فىيىٍكًشؼي  بًّْي ـٍ ًمفى النَّظىًر ًإلىى رى ا أيٍعطيكا شىٍيئنا أىحىبَّ ًإلىٍيًي ، فىمى ابى ؿَّ "اٍلًحجى  .زَّ كىجى
أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، باب النار يدخميا الجباركف، كالجنة يدخميا  (ْ)

مَّى أ، عف أنس بف مالؾ ِْٖٖالضعفاء، ح : ىىٍؿ ًمٍف فَّ نىًبيَّ اهلًل صى ـي تىقيكؿي يىنَّ : " الى تىزىاؿي جى ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى اهللي عى
ييٍزكىل بى  ًتؾى كى : قىٍط قىٍط، كىًعزَّ تىعىالىى، قىدىمىوي فىتىقيكؿي عى ًفييىا رىبُّ اٍلًعزًَّة، تىبىارىؾى كى تَّى يىضى ، حى ًزيدو يىا ًإلىى بىٍعضو مى  ."ٍعضي

 .ِْٖٔفي نفس الكتاب كالباب، ح كلو شاىد مف حديث أبي ىريرة مطكالن 
أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب اإلمارة، باب فضيمة اإلماـ العادؿ، كعقكبة الجائر، كالحث عمى الرفؽ  (ٓ)

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ، عف عف عبد اهلل بف عمرك ُِٕٖبالرعية، ح مَّـى سى مىٍيًو كى مى "مَّى اهللي عى ى ًإفَّ اٍلميٍقًسًطيفى ًعٍندى اهلًل عى
ٍكمً  ، الًَّذيفى يىٍعًدليكفى ًفي حي ًكٍمتىا يىدىٍيًو يىًميفه ، كى ؿَّ ٍف يىًميًف الرٍَّحمىًف عىزَّ كىجى ، عى نىاًبرى ًمٍف نيكرو ليكامى ا كى مى ـٍ كى ـٍ كىأىٍىًميًي  ". ًي

 لنبي ، عف أبي سػػػػعيد الخدرم أف أَُْأخرجو مسمـ في كتاب الزكاة، باب ذكر الخػػػػػػكارج كصفاتيـ، ح (ٔ)
بىري السَّمىاءً قاؿ: " اًء، يىٍأًتيًني خى ٍف ًفي السَّمى بىاح أىالى تىٍأمىنيكًني؟ كىأىنىا أىًميفي مى مىسىاءن  ان ػػػصى  "، كالحديث طكيؿ فيو قصػػػة،كى

 كقد اكتفيت بمكضع الشاىد. 
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فال شؾ أنو مف أىؿ الفقو، كيتضح ىذا مف خالؿ استيعاب  أما مذىبو الفقيي،        
كقاؿ ابف  (ُ)صحيحو لألحكاـ الفقيية، كقد ذكره ابف النديـ في أخبار فقياء أصحاب الحديث.

 : ثقة حافظ إماـ مصنؼ عالـ بالفقو.(ِ)حجر
لمذاىب، كما فعؿ ابف أبي يعمى حيف ترجـ لو في طبقات كقد نسبو بعضيـ لبعض ا       
ـ جامع كجعمو الدىمكم متفردان لمذىب الشافعي، فقاؿ: كأما مسمـ، كالعباس األصَّ  (ّ)الحنابمة،

ككذلؾ  (ْ)مسند الشافعي، كالذيف ذكرناىـ بعده، فيـ متفردكف لمذىب الشافعي يناضمكف دكنو.
 (ٔ)القنكجي.ك  (ٓ)نسبو إلى الشافعية حاجي خميفة،

كيرل ابف تيمية أنو عمى مذىب أىؿ الحديث، ليس مقمدان ألحد العمماء، كال ىك مف األئمة      
 (ٕ)المجتيديف عمى اإلطالؽ، بؿ يميؿ إلى قكؿ أئمة الحديث كالشافعي كأحمد، كغيرىـ.

مذاىب ألحد ال ان لنا أف ننسب اإلماـ مسمم فالذم يتبيف مف الكالـ السابؽ أنو ال يصحُّ     
 إذا كافؽ ما كصؿ إليو باالستدالؿ. األربعة، كقد يميؿ ألحد المذاىب 

 :شيوخو وتالميذهرحالتو في طمب الحديث، و المطمب الخامس: 
يا، ككاف شيكخفي طمب الحديث، كالسماع مف  (ٖ)ه خراسافبالدلقد جاب اإلماـ مسمـ         

ف كقتيا في سفَّ الثانية عشرة، كمف شيكخو أكؿ سماع لو سنة مائتيف كثمانية عشرة، أم أنَّو كا
سمع ، ك  - كىك أكؿ مف سمع منو -الذيف سمع منيـ بنيسابكر، يحيى بف يحيى النيسابكرم 

                                                           

 (. ِِٖ/ُالفيرست ) (ُ)
 (. ّٖٗتقريب التيذيب )ص (ِ)
 (. ّٕٕ/ُطبقات الحنابمة ) (ّ)
 (. ٖٔإلنصاؼ في بياف أسباب االختالؼ )صا (ْ)
 (. ٓٓٓ/ُانظر: كشؼ الظنكف ) (ٓ)
 (. ُٖٗالحطة في ذكر الصحاح الستة )ص (ٔ)
 ( مجيبان عمى سؤاؿ حكؿ مذاىب أصحاب الكتب الستة.ّٗ/َِقالو في مجمكع الفتاكل ) (ٕ)
 ك.كىي بالد كاسعة، تشتمؿ عمى أميات مف البالد، منيا نيسابكر كىراة كمر  (ٖ)

  (.َّٓ/ِانظر: معجـ البمداف )
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براىيـ فييا كذلؾ مف إسحاؽ بف راىكيو ، كقتيبة بف سعيد، كسمع بالرم مف محمد بف ميراف، كا 
 (ُ)بف مكسى الفراء.

ىذه الرحالت جممةن كبيرةن مف مركيات شيكخو، كتخرج كقد سمع اإلماـ مسمـ خالؿ          
بمدرستيـ الحديثية، فنضج عممو، كتكسعت مداركو، فاتجو إلى الرحمة الخارجية، ككاف ذلؾ في 
سف مبكرة، حيث ذىب إلى الحج في سنة عشريف كمائتيف كىك أمرد، أم كعمره إذ ذاؾ أربعة 

 اء القاطنيف بيا، كالكافديف عمييا.عشر عامان ألداء فريضة الحج، كلمسماع مف العمم
كقد سمع بمكة مف القعنبي كىك أكبر شيكخو، كمف سعيد بف منصكر، كسمع بالمدينة         

 (ِ)مف إسماعيؿ بف أبي أكيس.
كلعؿ مسممان لـ يرحؿ إال بعد أف اكتممت فنكنو، كصمب عكده، كنضج عممو، شيئان،         

 (ّ)ئيا، ثـ إف الرحمة كانت مف لكاـز طمب الحديث كسماعو.كاستنفذ ما في بمدتو كما لدل عمما
 (ْ)فرحؿ كجمع كصنَّؼ كأكسع.

زيف فيو، كأىؿ الحفظ رَّ بى أحد أعالـ أئمة ىذا الشأف، ككبار المي فقد كاف اإلماـ مسمـ         
ؼ عند حاليف فى طمبو إلى أئمة األقطار كالبمداف، كالمعترؼ لو بالتقدـ فيو بال خالكاإلتقاف كالرَّ 

 .(ٓ)أىؿ الحذؽ كالعرفاف
كذكرت كتب التراجـ أنو رحؿ إلى العراؽ، كزار أىـ مراكزىا العممية، فذىب إلى بمخ       

. كرحؿ إلى الككفة كسمع فييا مف عمر بف (ٔ)كالبصرة مع أحمد بف سممة رفيقو في الرحمة
بغداد غير مرة،  كقدـ (ٕ)كرحؿ إلى بغداد، كسمع فييا مف أحمد بف حنبؿ، حفص بف غياث،

كحدث بيا، فركل عنو مف أىميا: يحيى بف صاعد، كمحمد بف مخمد، كآخر قدكمو بغداد كاف 

                                                           

 (. ٖٓ/ٖٓانظر: تاريخ دمشؽ ) (ُ)
 (، كمقدمة تحقيؽ الطبقػػػػػػػػػػػات، لمشيكر ُُٕ/ُِ) (، كالمنتظـ، البف الجكزمُُِ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (ِ)

 (. ٔٗسمماف )ص
 (. ّٗانظر: اإلماـ مسمـ بف الحجاج كصحيحو، لمحمكد فاخكرم )ص (ّ)
 (. ٖٓ/ٖٓعساكر في تاريخ دمشؽ ) قالو ابف (ْ)
 (. ُٗ/ّانظر: تيذيب األسماء كالمغات، لمنككم ) (ٓ)
 (، في ترجمة أحمد بف سممة. ُٔٓ/ِانظر: تذكرة الحفاظ، لمذىبي ) (ٔ)
 (. ُُٕ/ُِانظر: المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، البف الجكزم ) (ٕ)
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كرحؿ إلى مصر، كسمع بيا مف عمرك بف سكاد كحرممة بف  (ُ)في سنة تسع كخمسيف كمائتيف.
 .(ِ)يحيى

كي، كلـ سى كٍ سَّ ابف عساكر في ترجمة مسمـ أنو سمع بدمشؽ مف محمد بف خالد الكر ذك        
، ىذا فيككف قد دخؿ دمشؽ مجتازان  إف صحَّ  كتعقبو الذىبي قائالن: (ّ)،يذكر أنو سمع مف غيره

 (ْ)كلـ يمكنو المقاـ، أك مرض بيا كلـ يتمكف مف السماع عمى شيكخيا.
كلـ يقتصر تىطكاؼ مسمـ في البالد عمى الطمب، بؿ كاف يجمس مع العمماء، كيتذاكر        

كنا عند أبي  أنو قاؿ: قريش محمد بف جمعة يأبركل ابف عساكر بسنده عف الحديث معيـ، ف
 (ٓ).زرعة الرازم فجاء مسمـ بف الحجاج فسمـ عميو كجمس ساعة كتذاكرا

 :(ٔ)كقاؿ مشيكر سمماف: كيمكف تقسيـ رحالتو إلى قسميف       
ؿ الحديث، األكؿ: كتمثمو رحمة التحصيؿ كالطمب، التي كاف ىمو فييا منصبان عمى تحصي

كالتثبت فيو، كالبحث عف أحكاؿ ركاتو، كمركياتيـ، كرحالتو في داخؿ بالده، كرحالتو إلى 
نما ذكرت فقط سماعو مف عممائيا.  الحجاز كالشاـ كمصر، فمـ تذكر المصادر أنو حدث بيا، كا 

اديث الثاني: كتمثمو مرحمة العطاء كاألستاذية، كيظير ذلؾ مف خالؿ مذاكرتو العمماء في األح
سماعيـ، كنشر العمـ الذم حٌصمو بينيـ.   كعمميا، كتحديث الناس، كا 

كركل اإلماـ مسمـ عف شيكخ كثير غير الذيف ذكرتيـ، كركل عنو كذلؾ عدده كبير مف      
التالميذ أشيرىـ كأكثرىـ مالزمة لو مكي بف عبداف، كمنيـ: الترمذم، كأبك حاتـ الرازم كابنو 

ف خزيمة، كغيرىـ ممف ذكرىـ مف ترجمكا لإلماـ مسمـ، فانظرىـ في عبد الرحمف، كأبك بكر ب
 مكاضع ترجمتو المشار إلييا سابقان.

 

                                                           

 (. ُِِ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (ُ)
 (. ُٗ/ّب األسماء كالمغات، لمنككم )انظر: تيذي (ِ)
 (. ٖٓ/ٖٓتاريخ دمشؽ ) (ّ)
 (. ِّْ/ٔتاريخ اإلسالـ ) (ْ)
 (. ّٗ/ٖٓتاريخ دمشؽ ) (ٓ)
 (. َُُانظر: مقدمة تحقيؽ الطبقات )ص (ٔ)
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 :: مصنفاتو وآثارهدسالمطمب السا
ييعدُّ اإلماـ مسمـ مف المحدثيف الذيف صنَّفكا في معظـ فنكف كعمكـ الحديث، كقد نقؿ لنا       

صؿ إلينا ما ىك إال جزء يسيره منيا، كاألكثر مفقكد، العمماء كثيران مف أسماء كتبو، لكف الذم ك 
 أما المكجكد المطبكع مف مصنفاتو، فيي: 

  طبعة بيت األفكار الدكلية باعتناء صييب  - فيما أعمـ -الصحيح، كأفضؿ طبعاتو
 الكرمي. 

  التمييز، كالمطبكع منو جزء مف الكتاب األصمي، كطيبع أكثر مف مرة، لعؿَّ أفضميا الطبعة
 ي بتحقيؽ عبد القادر مصطفى المحمدم.الت

  الطبقات، كحققو الشيخ مشيكر حسف في مجمديف، كفييا ترجمة كافية لإلماـ مسمـ، كفكائد
 ميمة. 

 .الكنى كاألسماء، كحققو عبد الرحيـ القشقرم في مجمديف 
 .المنفردات كالكحداف، حققو عبد الغفار البندارم في مجمد كاحد 
 كحققتو سكينة الشيابي. اعة مف التابعيف كغيرىـ،رجاؿ عركة بف الزبير كجم 

خكة كاألخكات، أفراد الشامييف، األقراف، انتخاب مسمـ عمى أبي أحمد : اإل(ُ)أما المفقكدة، فيي
الفراء، االنتفاع بأىب السباع، أكالد الصحابة، أكىاـ المحدثيف، التاريخ، تفصيؿ السنف، الجامع 

لحسيف، ركاة االعتبار، سؤاالتو أحمد بف حنبؿ، العمؿ، حديث الكبير عمى األبكاب، ذكر أكالد ا
عمرك بف شعيب، المخضرمكف، مسند حديث مالؾ، المسند الكبير عمى الرجاؿ، مشايخ الثكرم، 

 مشايخ شعبة، مشايخ مالؾ، كمعرفة ركاة األخبار. 
 
 

                                                           

سياب، في مكاضع َُُكقد ذكرىا جميعيا مشيكر سمماف في مقدمة تحقيقو لمطبقات )ص (ُ)  (، بتفصيؿ كا 
 ؼ في أسمائيا إف كيجد، كأقكاؿ العمماء فييا، كغير ذلؾ مف التفاصيؿ.ذكرىا كاالختال
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 :منزلتو بين العمماء وثناؤىم عميو: سابعالمطمب ال
لثناء عمى اإلماـ مسمـ بأبمغ عبارات الثناء، كىك أشير مف أف تيذكر أكثر العمماء مف ا      

كأحد األئمة الحفاظ  (ّ)أحد أركاف الحديث، (ِ)،ثقة، مف أئمة المحدثيف (ُ)يؿ القدر،جمفضائمو، 
، اإلماـ الميبىرز، كالمصنؼ المميز.(ْ)كأعالـ المحدثيف

(ٓ) 

أممى عمينا إسحاؽ بف منصكر سنة  :تمميبخط أبي عمرك المسكاف أنو قرأ مّْ ركل ابف خى      
مسمـ بف الحجاج ينتخب عميو كأنا أستممي فنظر إسحاؽ بف منصكر  ،إحدل كخمسيف كمئتيف

   (ٔ).بقاؾ اهلل لممسمميفألف يعدـ الخير ما  :إلى مسمـ فقاؿ

 ، كعدَّه(ٕ): أم رجؿ كاف ىذا؟كممةن بالفارسية تعني ،راىكيوإسحاؽ بف كقاؿ فيو شيخو      
م كمسمـ بف حفاظ الدنيا أربعة أبك زرعة بالرَّ  :(ٖ)محمد بف بشار أحد حفاظ الدنيا األربعة، فقاؿ

  .الحجاج بنيسابكر كعبد اهلل بف عبد الرحمف الرازم بسمرقند كمحمد بف إسماعيؿ ببخارل

مـ إنما أخرجت مدينتنا ىذه مف رجاؿ العمـ ثالثة محمد بف يحيى كمس: (ٗ)كقاؿ ابف األخـر    
براىيـ بف أبي طالب   .بف الحجاج كا 

مامتو، كعمك مرتبتو، كحذقو فكأجمعكا عمى جاللتو      ىذه الصنعة، كتقدمو فييا،  ي، كا 
مامتو، ككرعو، كحذقو، كقعكده فكتضمعو منيا، كمف أكبر الدالئؿ عمى جاللتو،  عمـك  يكا 

كتاب قبمو كال بعده مف  يجد فيا، كتابو الصحيح الذل لـ يك الحديث، كاضطالعو منيا، كتفننو في
 ي نقصاف، كاالحتراز مف التحكيؿ فحيسف الترتيب، كتمخيص طرؽ الحديث بغير زيادة كال

                                                           

 (. ِٖٓ/ّقالو الخميمي في المنتخب مف كتاب اإلرشاد ) (ُ)
 (. َُٕ/ُُقالو مسممة بف قاسـ، فيما نقمو عنو مغمطام في إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ِ)
 (. ّٕٓ/ُانظر: العبر في تاريخ مف غبر، لمذىبي ) (ّ)
 (. ُْٗ/ٓكفيات األعياف، البف خمكاف ) انظر: (ْ)
 (. ٖٓ/ٖٓقالو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ ) (ٓ)
 (. ُْٗ/ٓكفيات األعياف ) (ٔ)
 (. ِّْ/ٔتاريخ اإلسالـ )(، ك َٔٓ/ِٕ(، كتيذيب الكماؿ )ُِّ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (ٕ)
 (.ٖٗ/ٖٓانظر: تاريخ دمشؽ ) (ٖ)
 (. ّّْ/ٔاإلسالـ )تاريخ (، ك ُٗ/ٖٓانظر: تاريخ دمشؽ ) (ٗ)
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متف أك  يألفاظ الركاة مف اختالؼ ف يمف غير زيادة، كتنبييو عمى ما ف األسانيد عند اتفاقيا
كغير ذلؾ مما  لمدلسيفعمى الركايات المصرحة بسماع ا التنبيوحرؼ، كاعتنائو بي إسناد كلك ف

 (ُ).كتابو يىك معركؼ ف

أما كالميـ في معرفتو بعمـ الجرح كالتعديؿ، فقد ذكره الذىبي في الطبقة الخامسة ممف يعتمد 
كذكره  (ّ)كعٌده السخاكم ضمف جماعة مف المتكمميف في الرجاؿ، (ِ)قكليـ في الجرح كالتعديؿ،

م فيمف انتقدكا الحديث كحرركه، كنبيكا عمى ضعفاء ابف السيد البىطىٍميكسي مع ابف معيف كالبخار 
 (ْ)المحدثيف كالمتيميف بالكذب.

  :: وفاتوثامنالمطمب ال

تكفي مسمـ بف الحجاج عشية يكـ األحد، كدفف يكـ االثنيف لخمس بقيف مف رجب سنة        
 (ٔ)كقاؿ الذىبي: كقبره مشيكر بنيسابكر كييزار. (ٓ)إحدل كستيف كمائتيف.

كم عف رفيقوأ       قد ألبي الحسيف مسمـ بف : عي أنو قاؿ أحمد بف سممة ما سبب كفاتو، فري
الحجاج مجمس لممذاكرة، فذكر لو حديث لـ يعرفو، فانصرؼ إلى منزلو، كأكقد السراج، كقاؿ 
لمف في الدار ال يدخمف أحد منكـ ىذا البيت، فقيؿ لو: أىديت لنا سمة فييا تمر، فقاؿ: قدمكىا 

ىا إليو، فكاف يطمب الحديث كيأخذ تمرة تمرة يمضغيا، فأصبح كقد فنى التمر ككجد إلي، فقدمك 
 (ٕ)الثقة مف أصحابنا أنو منيا مات. الحديث، قاؿ محمد بف عبد اهلل: زادني

نَّو لـ إً  كقاؿ في مكضع آخر (ٖ)ه.ابو مف جية البنات في دار رأيت مف أعقكقاؿ الحاكـ:      
 (ٗ)يعقب ذكران.

                                                           

 (. َٗ/ِقالو النككم في تيذيب األسماء كالمغات ) (ُ)
 (. ُّٗذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص (ِ)
 (.  ِّٓاإلعالف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ )ص (ّ)
 (. ُّٔاإلنصاؼ في التنبيو عمى األسباب التي أكجبت االختالؼ )ص (ْ)
 (.ْْٗ/ُ(، كالتقييد لمعرفة السنف كاألسانيد )ْٗ/ٖٓتاريخ دمشؽ )(، ك ُِٓ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (ٓ)
 (. ّْٕ/ٔتاريخ اإلسالـ ) (ٔ)
 (.ْٗ/ٖٓتاريخ دمشؽ )(، ك ُِٓ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (ٕ)
 ( نقالن عف تاريخ نيسابكر.ُٗٔ/ُُإكماؿ تيذيب الكماؿ )(. ّْْ/ٔانظر: تاريخ اإلسالـ ) (ٖ)
 (. ُٓمعرفة عمـك الحديث )ص (ٗ)
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 حث الثالثالمب

 مدخل في عمم نقد الرواة

 وفيو ثالثة مطالب:         

 المطمب األكؿ: تعريؼ النقد لغةن كاصطالحان.          
 المطمب الثاني: نشأة عمـ النقد كتطكره.      
 المطمب الثالث: حكمو كمشركعيتو.      
       

 
 

 



 

28 
 

 المبحث الثالث

 مدخل في عمم نقد الرواة

 ريف النقد لغًة واصطالحاً المطمب األول: تع
 أوًل: تعريف النقد لغًة:

خراج الزيؼ منيا،(ُ)جاء في لساف الميزاف       كقد نىقىدىا  : النَّقد كالتَّنقاد تمييز الدراىـ، كا 
 ينقيدىا نقدان، كنقدت الدراىـ كانتقدتيا إذا أخرجت منيا الزيؼ.

لؾ، كتقكؿ العرب: ما زاؿ فالف ينقد كنقد الدرىـ أف يكشؼ عف حالو في جكدتو أك غير ذ     
 (ِ)الشيء إذا لـ يزؿ ينظر إليو.
 ثانيًا: تعريف النقد اصطالحًا:

كنقد الركاة ىك "أف نميز بيف عدكؿ الناقمة كالركاة، كثقاتيـ كأىؿ الحفظ كالثبت كاإلتقاف      
 (ّ)منيـ، كبيف أىؿ الغفمة كالكىـ، كسكء الحفظ كالكذب."

ؼ المغكم باالصطالحي كاضحة جدان، فكما أف نقد الدرىـ يكشؼ عف حالو كعالقة التعري     
مف جكدة أك زيؼ، فإف الناقد لمرجاؿ يكشؼ عف أحكاليـ مف ضعؼ، كتكثيؽ، أك جرح كتعديؿ، 

أشبو األشياء بعمـ الحديث معرفة الصرؼ كنقد الدنانير ك  ،يحدثو اهلل في القمب"كىك عمـ 
ىـ بمكف كال مس كال طراكة كال دنس كال نقش كال صفة لدينار كالدر فإنو ال يعرؼ جكدة ا ،كالدراىـ

نما يعرفو الناقد عند المعاينة ،تعكد إلى صغر أك كبر كال إلى ضيؽ أك سعة فيعرؼ البيرج  ،كا 
بعد ككذلؾ تمييز الحديث فإنو عمـ يخمقو اهلل تعالى في القمكب  ،كالزائؼ كالخالص كالمغشكش
 (ْ)و."ء بطكؿ الممارسة لو كاالعتنا

ىك ما ييعرؼ بعمـ الجرح كالتعديؿ، كجب لزامان، أف نيعرج عمى تعريؼ  كبما أف نقد الركاة     
 كؿٍّ مف الجرح كالتعديؿ لغةن كاصطالحان.

 

                                                           

(ُ) (ّ/ِْٓ .) 
 (. ْٕٔ/ٓمقاييس المغة ) (ِ)
 (. ٓانظر: تقدمة الجرح كالتعديؿ )ص (ّ)
 (. ِٓٓ/ِقالو الخطيب في: الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع ) (ْ)
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 واصطالحًا: تعريف الجرح لغةً 
رحو يجرحو جرحان، أم أثَّر فيو بالسالح، كجَّرحو أكثر فيو ذلؾ، كاالسـ  التعريف المغوي: جى

 (ُ)رح بالضـ.الجي 
: كصؼ متى التحؽ بالراكم كالشاىد سقط (ِ)عرَّفو ابف األثير بقكلوالتعريف الصطالحي: 

 االعتبار بقكلو، كبطؿ العمؿ بو.
  ىك الطعف في ركاة الحديث بما يسمب عدالتيـ أك ضبطيـ.: (ّ)بقكلو ماحيكعٌرفو الدكتكر السَّ 

 تعريف العدالة لغًة واصطالحًا:
عدؿ الحاكـ في الحكـ ك  ،النفكس أنو مستقيـ، كىك ضد الجكرؿ: ما قاـ في دٍ لعى االتعديل لغة: 

 (ْ).دكؿمف قكـ عي  كىك عادؿه  ،عدالن  يعدؿي 
 (ٓ)ىك كصؼ متى التحؽ بالراكم اعتيبر قكلو، كأخذ بو كما عرفو ابف األثير.التعديل اصطالحًا: 

 .: الحكـ عمى الراكم بأنو عدؿ ضابط(ٔ)ماحي بقكلوكعرفو السَّ 
  (ٕ)كالمرقاة الكبيرة منو. كعمـ الجرح كالتعديؿ ىك ثمرة عمـ الحديث،

عمـ يبحث فيو عف جرح الركاة كتعديميـ، بألفاظ مخصكصة، : ىك (ٖ)كعرفو حاجي خميفة بقكلو
 كعف مراتب تمؾ األلفاظ.

 :المطمب الثاني: نشأة عمم النقد وتطوره
ذا أردنا البحث ال بد لكؿ عمـ مف العمـك مف تطكر في نش         أتو حتى يستكم عمى سكقو، كا 

قد نبَّو إلى ذلؾ في قكلو  - كجؿ عز –عف منشأ عمـ الجرح كالتعديؿ، كنقد الركاة، فإف اهلل 

                                                           

 (. ُٖٔ/ُ(. كمجمؿ المغة )ِِْ/ِانظر: لساف العرب ) (ُ)
 (. ُِٔ/ُجامع األصكؿ ) (ِ)
 (. ِٖيث )صالمنيج الحديث في عمـك الحد (ّ)
 (. َّْ/ُُانظر: لساف العرب ) (ْ)
 (. ُِٔ/ُجامع األصكؿ ) (ٓ)
 (. ٓٓالمنيج الحديث في عمـك الحديث )ص (ٔ)
 (. ِٓانظر: معرفة عمـك الحديث )ص (ٕ)
 (.  ِٖٓ/ُكشؼ الظنكف ) (ٖ)
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يىالىةو فىتيٍصًبحي "تعالى:  ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىإو فىتىبىيَّنيكا أىٍف تيًصيبيكا قىٍكمنا ًبجى اءىكي مىى مىا يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإٍف جى كا عى
 (ُ)"فىعىٍمتيـٍ نىاًدًميفى 

كمف ىنا يتضح أف القرآف الكريـ قد أشار بأسمكبو الخاص إلى مرحمة مف مراحؿ النقد،       
 (ِ)كىك الفحص، كقد استعمؿ أيضان الخطكة الثانية، كىي إصدار الحكـ.

ا العمـ، فكاف ىك مف كضع المبنات األكلى ليذ -صمى اهلل عميو كسمـ–ثـ كاف النبي       
ٍيرىةى  كمثالو ما ركاه أبيك -رضي اهلل عنيـ–يتثبت مف صحة بعض األخبار، كيسأؿ صحابتو   ىيرى

رىًت الصَّ  رىؼى ًمفى اٍثنىتىٍيًف، فىقىاؿى لىوي ذيك اليىدىٍيًف: أىقىصي مَّـى اٍنصى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى الىةي، أى
: نىًسيتى يىا رىسيك  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دىؽى ذيك اليىدىٍيفً »ؿى المًَّو؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى : « أىصى فىقىاؿى النَّاسي

، ثيَـّ كىبَّ  مَّـى يىٍيًف، ثيَـّ سى مَّى اٍثنىتىٍيًف أيٍخرى ، فىصى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى رىسيكؿي المًَّو صى ، فىقىا ـٍ دى ًمثٍ نىعى ، فىسىجى ؿى رى
ؿى  كًدًه أىٍك أىٍطكى  (ّ).سيجي

في التكثيؽ  -صمى اهلل عميو كسمـ–منيج نبييـ  -رضي اهلل عنيـ–كتبع الصحابة        
كالتثبت، فكانكا يراجعكنو إذا شكُّكا في شيء، كمثاؿ ذلؾ: ما جاء عف جابر بف عبد اهلل في 

ًميّّ ًمفى د منو: كالحديث طكيؿ، كمكضع الشاى -صمى اهلل عميو كسمـ–حديث حجة النبي  ـى عى قىًد كى
دى فىاًطمىةى  ، فىكىجى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف ًببيٍدًف النًَّبيّْ صى ٍنيىا-اٍليىمى لىًبسىٍت ًثيىابنا  -رىًضيى اهللي عى ، كى ؿَّ ًممٍَّف حى

ًني  مىٍييىا، فىقىالىٍت: ًإفَّ أىًبي أىمىرى مىٍت، فىأىٍنكىرى ذىًلؾى عى ًبيغنا، كىاٍكتىحى ًميّّ يىقيكؿي، صى : فىكىافى عى ًبيىذىا، قىاؿى
نىعىٍت، مي  مىى فىاًطمىةى ًلمًَّذم صى رّْشنا عى مَّـى ميحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍستىٍفًتينا ًباٍلًعرىاًؽ: فىذىىىٍبتي ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى

ٍنوي، فىأىخٍ  مَّـى ًفيمىا ذىكىرىٍت عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : بىٍرتيوي أىنّْي أىٍنكىرٍ ًلرىسيكًؿ اهلًل صى مىٍييىا، فىقىاؿى دىقىٍت تي ذىًلؾى عى صى
دىقىتٍ   (ْ).صى

الذىبي  فَّ خمفاؤه عمى نيجو في التثبت، حتى إسار  -صمى اهلل عميو كسمـ–ثـ لما مات النبي 
: كىك أكؿ مف احتاط في قبكؿ األخبار. ثـ جاء بحديث الجدة دليالن (ٓ)قاؿ في أبي بكر الصديؽ

ةى كركل ىذا الحديث عمى ذلؾ،  ؛  قىًبيصى دَّةي ًإلىى أىًبي بىٍكرو الصّْ فٍبًف ذيؤىٍيبو اءىًت اٍلجى : جى دّْيًؽ تىٍسأىليوي قىاؿى

                                                           

 (. ٔسكرة الحجرات )آية (ُ)
 (.ْٓ حافظ )صالنقد عند المحدثيف، نشأتو كمنيجو، لمدكتكر عبد اهللانظر:  (ِ)
 كأخرجو مسمـ في . ُْٕأخرجو البخارم، كتاب األذاف، باب ىؿ يأخذ اإلماـ إذا شؾ بقكؿ الناس، ح (ّ)

 . ّٕٓصحيحو كتاب الصالة، باب السيك في الصالة، ح
 . ُْٕ، ح-صمى اهلل عميو كسمـ–أخرجو مسمـ، كتاب الحج، باب حجة النبي  (ْ)

 (. ٕ: منيج النقد عند المحدثيف، لألعظمي )صكلمزيد مف األمثمة كالتبياف، انظر
 (. ٗ/ُتذكرة الحفاظ ) (ٓ)
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ًمٍمتي لىًؾ ًفي سينًَّة رىسيكًؿ اهلًل ، اًميرىاثىيى  مىا عى ا لىًؾ ًفي ًكتىاًب اهلًل شىٍيءه. كى : مى صمى -فىقىاؿى لىيىا أىبيك بىٍكرو
تَّى أىٍسأىؿى النَّاسى فىارٍ  ،ئان شىيٍ  -اهلل عميو كسمـ ٍرتي  ،فىسىأىؿى النَّاسى ، ًجًعي حى فىقىاؿى اٍلميًغيرىةي ٍبفي شيٍعبىةى: حىضى
؟فىقىاؿى أىبي ، أىٍعطىاىىا السُّديسى  -صمى اهلل عميو كسمـ-رىسيكؿى اهلًل  ٍيريؾى : ىىٍؿ مىعىؾى غى مَّدي  ك بىٍكرو ـى ميحى فىقىا

اًرمُّ ا ا قىاؿى اٍلميًغيرىةي ، فىقىاؿى مً ٍبفي مىٍسمىمىةى اأٍلىٍنصى دّْيؽي. ٍثؿى مى فىأىٍنفىذىهي لىيىا أىبيك بىٍكرو الصّْ
(ُ) 

مخافة الكذب يطمب البينة مف الصحابة عمى ما يركيو   -رضي اهلل عنو  – كقد كاف عمر     
صمى –فيركم عف النبي  أحده  بعد الصحابة لئال يجيء -صمى اهلل عميو كسمـ–عمى رسكؿ اهلل 

في استحالؼ مف  -رضي اهلل عنو–كتبعو عمي بف أبي طالب  (ِ)ما لـ يقمو. -هلل عميو كسمـا
تكقيان كحرصان عمى حديث رسكؿ اهلل، فكانا أكؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ–يحدث عف رسكؿ اهلل 

 (ّ)مف فتشا عف الرجاؿ في الركاية، كبحثا عف النقؿ في األخبار ثـ تبعيـ الناس عمى ذلؾ.
: ثـ أخذ مسمكيـ، كاستفَّ بسنتيـ، كاىتدل بيدييـ فيما استنكا مف التيقظ في (ْ)بف حبافقاؿ ا    

كأبك  الركايات جماعة مف أىؿ المدينة مف سادات التابعيف. كذكر منيـ: سعيد بف المسيب،
 سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ، كخارجة بف زيد بف ثابت، كغيرىـ.

الصحابة، كالتابعيف، كتابعييـ  مف مف تبيف كذبو كقد ذكر ابف عدم مف استجاز تكذيب    
 (ٓ)حتى زمانو.

فيذه لمحة مكجزة لنشأة عمـ النقد، كالكالـ فيو مبسكط في كتب أخرل، كاألمثمة في ذلؾ      
 كثيرة جدان.

                                                           

 كالمفظ لو، كأخرجو أبك داكد بنحكه، كتاب الفرائػػػػػػػػػػػض، باب في الجدة،  ُُٕٖأخرجو مالؾ في المكطأ، ح (ُ)
 في سننو،، كابف ماجة ََُِ، كالترمذم في سننو، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، حِْٖٗح

 . ِِْٕكتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، ح
 (. ّٕ/ُانظر: المجركحيف ) (ِ)
 المصدر نفسو.  (ّ)
 المصدر السابؽ. (ْ)
 (، كما بعدىا. ُُٕ/ُانظر: الكامؿ ) (ٓ)
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 المطمب الثالث: أىميتو ومشروعيتو:
ف قبكؿ الركايات أك ردّْىا إفَّ الناظر كالمتأمؿ في عمـ الجرح كالتعديؿ، كما يترتب عميو م      

مف خالؿ حفظ السنة النبكية التي تعدُّ أحكاميا يدرؾ أىمية ىذا العمـ، كدكره في حفظ الشريعة 
 ثاني مصدر لمتشريع.

لما كاف أكثر األحكاـ ال سبيؿ إلى معرفتو إال مف جية النقؿ لـز النظر في حاؿ الناقميف ك       
ال عدؿ عنو كالتمس معرفة الحكـ  ،عدالتو جازت ركايتو فمف ثبتت ،كالبحث عف عدالة الراكيف كا 

 (ُ).مف جية غيره ألف األخبار حكميا حكـ الشيادات في أنيا ال تقبؿ إال عف الثقات
نما ألزمكا أنفسيـ الكشؼ عف : (ِ)كقد نبَّو اإلماـ مسمـ في صحيحو إلى أىمية ىذا العمـ كا 

بذلؾ حيف سئمكا لما فيو مف عظيـ الخطر، إذ معايب ركاة الحديث، كناقمي األخبار، كأفتكا 
األخبار في أمر الديف إنما تأتي بتحميؿ، أك تحريـ، أك أمر، أك نيي، أك ترغيب، أك ترىيب، 
فإذا كاف الراكم ليا ليس بمعدف لمصدؽ كاألمانة، ثـ أقدـ عمى الركاية عنو مف قد عرفو، كلـ 

لعكاـ المسمميف، إذ ال يؤمف  عمو ذلؾ، غاشان يبيف ما فيو لغيره ممف جيؿ معرفتو كاف آثما بف
عمى بعض مف سمع تمؾ األخبار أف يستعمميا، أك يستعمؿ بعضيا كلعميا، أك أكثرىا أكاذيب ال 

طر إلى نقؿ أصؿ ليا، مع أف األخبار الصحاح مف ركاية الثقات كأىؿ القناعة أكثر مف أف يض
 .مف ليس بثقة كال مقنع

صمى اهلل عميو  -ثابت عف رسكؿ اهلل  كتعديالن  كالـ في الرجاؿ جرحان كال: (ّ)قاؿ القنكجي      
ثـ عف كثير مف الصحابة كالتابعيف فمف بعدىـ جكز ذلؾ تكرعا كصكنا لمشريعة ال  -كسمـ 

طعنا في الناس ككما جاز الجرح في الشيكد جاز في الركاة كالتثبت في أمر الديف أكلى مف 
 .ا افترضكا عمى أنفسيـ الكالـ في ذلؾالتثبت في الحقكؽ كاألمكاؿ فميذ

 كقد ثبت (ْ)"،لمديف، كحفظا لمشريعة مف تمبيس الممحديف احتياطان فالكالـ في الركاة مشركع "    
رضكاف –كتبعو عمى ذلؾ الصحابة كالتابعكف كأتباعيـ  -صمى اهلل عميو كسمـ–عف النبي  ذلؾ

 اهلل عمييـ أجمعيف. 
 
 

                                                           

  (.ََِ/ِجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع )ال (ُ)
 (. ُّمقدمة )صال (ِ)
 (. ّٕٓأبجد العمـك )ص (ّ)
 (. ّْ)ص الكفاية (ْ)
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 ولالفصل األ 

  م مسمم بأحوال الرواةمعرفة اإلما 

 ة مباحث: كيشتمؿ عمى ست
 بالصحابة.األكؿ: معرفتو  المبحث     
 معرفتو بالتابعيف كالمخضرميف مف الركاة.الثاني:  بحثالم     
 معرفتو بأسماء الركاة، ككناىـ، كألقابيـ. الثالث: بحثالم     
 معرفتو بالكحداف كالمنفرديف.  الرابع: بحثالم     
 معرفتو بأكطاف الركاة، كأنسابيـ. : مسالخا بحثمال     
 فتو بأسرة الراكم كقرابتو.معر المبحث السادس:      
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 الفصل األول

 معرفة اإلمام مسمم بأحوال الرواة

، كاف تأليؼالأجمع العمماء عمى عظمتو كعبقريتو في  ال شؾ أف إمامان كاإلماـ مسمـ،  
بأحكاؿ الركاة، سكاء أحكاليـ الزمانية التاريخية كمعرفتو  رةكبي كمعرفةو  فائقة، عمى درايةو 

أك أحكاليـ االسمية  بالصحابة، كطبقات الركاة، كاإلخكة كاألخكات، كاألبناء كاآلباء كالمكالي.
كما يمحؽ بيا مف معرفة الكنى، كاأللقاب، كالمتفؽ كالمفترؽ، أك أحكاليـ األخرل كالمذىبية 

 كغيرىا.

كمعرفتو كاضحةن كجميةن مف خالؿ التجكؿ الماتع في مصنفاتو، كقد ظيرت خبرتو  
 ة.رفة اإلماـ مسمـ بأحكاؿ الركاما تبيف لي باالستقراء مف مع فصؿكسأعرض في ىذا ال
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 المبحث األول

 معرفتو بالصحابة 
ان مف إفَّ لمكقكؼ عمى معرفة الصحابة أىمية عظيمة نبَّو إلييا العمماء، كأفردكا ليا نكع

 أنكاع عمـك الحديث في كتب المصطمح، كما ذلؾ إال لعظيـ مكانة ىذا العمـ. 
ف كاف الصحابة (ُ)قاؿ ابف عبد البر قد كيفينا البحث عف  -رضي اهلل عنيـ–: كنحف كا 

أحكاليـ، إلجماع أىؿ الحؽ مف المسمميف، كىـ أىؿ السنة كالجماعة عمى أنيـ كميـ عدكؿ، 
يـ كالبحث عف سيرىـ كأحكاليـ لييتدل بيدييـ، فيـ مف سمؾ سبيمو، فكاجب الكقكؼ عمى أسمائ

كاقتدل بو، كأقؿ ما في ذلؾ معرفة المرسؿ مف المسند، كىك عمـ جميؿ ال ييعذر أحد يينسب إلى 
–عمـ الحديث بجيمو، كال خالؼ عممتو بيف العمماء أف الكقكؼ عمى معرفة أصحاب رسكؿ اهلل 

 عمـ الخاصة، كأرفع عمـ أىؿ الخبر، كبو ساد أىؿ السير. مف أككد -صمى اهلل عميو كسمـ

 بمن لو صحبة: معرفتو
كمف عناية اإلماـ مسمـ بيذا العمـ، كمعرفتو بو أنو صنؼ كتابان خاصان بطبقات الصحابة 

في سائر  -صمى اهلل عميو كسمـ–كالتابعيف، كعدَّ فيو كثيران مف الصحابة الذيف رككا عف النبي 
كىكا عف رسكؿ اهلل (ِ)مفتتحان كتابوالبمداف، كقاؿ  مف  -صمى اهلل عميو كسمـ–: ذكر تسمية مف رى

، أك نأم دار. ثـ ذكر  الرجاؿ الذيف صحبكه، كمف ركىكا عنو ممف رآه كلـ يصحبو لًصغر سفٍّ
 . -صمى اهلل عميو كسمـ–في كؿ مدينة مف سكف فييا مف الصحابة الذيف رككا عف رسكؿ اهلل 

ية بالصحابة في كتابو الكنى كاألسماء، فأثبت الصحبة في ثنايا تراجمو كاف لو أيضان عنا
لمائة كسبعة عشر صحابيان بعبارات متنكعة، كأكثر ما كاف يستخدـ في ذلؾ قكلو: لو صحبة، 

 حيث قاليا في مائة كثالثة كأربعيف راكيان. 

عشريف راكيان، كقاليا في خمسة ك  -صمى اهلل عميو كسمـ–كقد يقكؿ: شيد بدران مع النبي 
منيـ كبار الصحابة الذيف استفاضت شيرتيـ، مثؿ الخمفاء األربعة دكف عثماف فمـ ييشر 

 لصحبتو، كعبد الرحمف بف عكؼ، كسعد بف معاذ كأبي بف كعب كغيرىـ. 
                                                           

 (. ُٗ/َُاالستيعاب في معرفة األصحاب ) (1)
 (. ُُْالطبقات )ص (2)
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كمف األكصاؼ التي استعمميا أيضان في إثبات الصحبة قكلو: صاحب النبي، أك رسكؿ 
، كمف عباراتو أيضان قكلو: (ْ)، أك مكاله(ّ)، أك مؤذنو(ِ)، أك كاتبو-صمى اهلل عميو كسمـ– (ُ)اهلل
صمى اهلل –النبي  (ٕ)، أك عف-صمى اهلل عميو كسمـ–النبي، أك رسكؿ اهلل  (ٔ)أك سمع (ٓ)رأل

 صمى اهلل عميو كسمـ. –، أم ركل عف النبي -عميو كسمـ

ٍيًيبة كقد يجمع بيف كصفيف، كقكلو في كؿٍّ مف أبي ميكى
: مكلى رسكؿ (ٗ)كأبي عىًسيب، (ٖ)

 : مؤذف رسكؿ اهلل، لو صحبة.(َُ)اهلل، لو صحبة، كقكلو في أبي محذكرة

كفي كتابو: رجاؿ عركة بف الزبير، كاف ينص أيضان عمى صحبة بعضيـ خالؿ ذكره       
: رجاؿ ابف (ُُ)لطبقات أحد األئمة، فيبدأ بذكر مف ركل عنو مف الصحابة، كمف ذلؾ قكلو

م مف أصحاب النبي، مف رآه كأدركو. كذكر منيـ عبد اهلل بف عمر بف الخطاب، شياب الزىر 
 كأنس بف مالؾ كغيرىـ. 

 
                                                           

 كقاليا في خمسة عشر مف أصحاب رسكؿ اهلل، انظر عمى سبيؿ المثاؿ التراجـ التالية مف األسماء كالكنى:  (1)
 ، كغيرىا.َّٕٗ، ُُٕٓ، ُُٔٓ، َْٖ، ّّٕ، ِْٓ، ُٕٔ

 (. َُِّ(، كمعاكية بف أبي سفياف، ترجمة رقـ)ُِٗٔرجمة رقـ)قاليا في اثنيف، كىما زيد بف ثابت، ت (2)
 (، كأبك محذكرة سمرة بف ًمٍعبر، ترجػػػػػػػمة رقػػػػػػػػػـُْٕٔقاليا أيضان في اثنيف ىما: بالؿ بف رياح، ترجمة رقـ) (3)
(ّّّٗ  .) 
 ، َُِٓ، ُٕٓٔ، ُُٕٗ، ُُّّ، ْٔٗكقاليا في ستة مكاضع مف الكنى كاألسماء، انظرىا: ترجمة رقـ  (4)

َّّْ. 
 . ٕٔٗ، ِٕٓ،ُِٕكذكرىا في ثالثة مكاضع مف الكنى كاألسماء، انظر: ترجمة رقـ  (5)
 كأثبت بيا صحبة ستة عشر مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، انظر بعضيـ في التراجـ التالية  (6)

 .ِّٖٖ، َُِِ، ُٕٗٓ، َُْٔ، ْٖٔترجمة رقـ 
، انظر مكاضػػػػػػػع قكلو في األسمػػػػػاء كالكنى: ترجمة رقـ كقاؿ ذلؾ في سبعة ن (7)  ، َُٕٓ، ُّٖٔ، ُٕٓٓفرو

ِٕٓٗ ،ِٕٖٓ ،ّْٖٓ ،ُّْٓ  . 
 (. ِٕٖ/ِالكنى كاألسماء ) (8)
 (. ٓٓٔ/ُالمصدر السابؽ ) (9)
 (.ِٕٖ/ِالمصدر نفسو ) (10)
 (. ُِٖرجاؿ عركة بف الزبير )ص (11)
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 معرفتو بمن ألبيو صحبة:
 – ذكر خالؿ سرده لرجاؿ الزىرم الذيف ركل عنيـ، نفران مف أبناء أصحاب رسكؿ اهلل      

 -صمى اهلل عميو كسمـ  – بيكعددان مف أبناء أصحاب الن (ُ)مف قريش، -صمى اهلل عميو كسمـ 
 كييفيـ منو بال شؾ أف آلبائيـ صحبة. (ِ)مف األنصار،

عمرك بف شعيب، كسعيد بف المسيب، كأبك عبيدة بف عبد اهلل بف  :كذكر مف النفر األكؿ      
ٍمعة. كمف األنصار أبك أمامة بف سيؿ بف حنيؼ، كخارجة بف زيد بف ثابت، كابف أبي نممة  :زى

  (ّ)ركل عف أبيو. األنصارم كقد
 معرفتو بمن لجده صحبة: 

سَّمى بعضان ممف يركل عف أبيو عف جده، كجدُّه لو صحبة، كذكر منيـ: سالـ بف عبد اهلل       
بف عمر بف الخطاب، عبيد اهلل بف عاصـ بف عمر بف الخطاب، عبد الرحمف بف أباف بف ا

ف يحيى بف طمحة بف عبيد اهلل، سعد بف عثماف، عامر بف عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ، بالؿ ب
  (ْ)إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ.
 معرفتو بمن ليس ألبيو صحبة:

قاؿ أثناء تعداده لرجاؿ الزىرم: كمف قريش مف ليس آلبائو صحبة، كذكر منيـ: عمر بف      
 (ٓ)عبد العزيز بف مركاف، كيحيى بف سعيد بف العاص، كعمر بف محمد بف جبير بف مطعـ.

 من صحابتو الذين رووا عنو:  -صمى اهلل عميو وسمم  – معرفتو بمن مات قبل النبي
فظ عنو الحديث عف(ٔ)كقد سمَّى اإلماـ مسمـ ستةن مف الصحابة قاؿ فييـ          : ممف حي

رسكؿ اهلل كأصحابو ممف ىمؾ قبمو. كىـ: جعفر بف أبي طالب كابف ركاحة كزيد بف ثابت، كقيتؿ 
          مؤتة. كسعيد بف معاذ، كسييؿ بف البيضاء، كالبيضاء أمو نيسب إلييا،ثالثتيـ يـك 

 كأبك سممة بف عبد األسد.
 

                                                           

 (. ُِٗرجاؿ عركة بف الزبير )ص (1)
 (.  َُّالمصدر نفسو )ص (2)
 أم أنو ممف ركل عف أبيو، كأبكه لو صحبة. (3)
 (. ُّّرجاؿ عركة بف الزبير )ص (4)
 (. َُّالمصدر نفسو )ص (5)
 (. ِِٓالطبقات )ص (6)
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  معرفتو بالصحابيات من النساء:
مسمـ في طبقاتو أسماء الصحابيات مف النساء بعد انتيائو مف ذكر الصحابة  كقد عدَّ      

 ي سكنكا فييا.الرجاؿ، كرتبيـ كما رٌتب الرجاؿ حسب بمدانيـ الت

مف أىؿ المدينة،  -صمى اهلل عميو كسمـ– كبدأ بتسمية النساء الالتي ركيف عف رسكؿ اهلل    
كاف عمى دراية بأحكاليف، حيث يذكر أثناء التسمية بعض القرابة، كمف  ان كيتضح أف اإلماـ مسمم

ٍيعة بنت مالؾ بف سناف، أخت أبي سعيد الخدرم األمثمة عمى ذلؾ قكلو: فيرى
، أينىٍيسة، عمة (ُ)

يف األٍحمىسية، جدة يحيى بف حيصيف(ِ)خبيب بف عبد الرحمف ، أـ حراـ بنت ممحاف، (ّ)، أـ حيصى
 (ْ)خالة أنس بف مالؾ.

كيذكر االسـ أحيانان إف كانت الصحابية قد اشتييرت بكنيتيا، كمثاؿ ذلؾ قكلو: أـ شىريؾ  
يمة، كاسميا الغيمىٍيصاء. أـ سيميـ بنت ممحاف، (ٓ)األنصارية، كاسميا غيزى

(ٔ)   

كقد يذكر الصحابية، كيشكؾ في سماعيا مف النبي، كما في أـ عبد اهلل امرأة أبي مكسى      
كلـ ييذكر أنيا سمعت مف  -صمى اهلل عميو كسمـ–: ركت عف النبي (ٕ)األشعرم، قاؿ مسمـ

 صمى اهلل عميو كسمـ. –النبي 

 

 

 
 

                                                           

 (. ُِّالطبقات ) (1)
 (. ُِْالمصدر نفسو )ص (2)
 (. ُِٗالمصدر السابؽ )ص (3)
 (. ُِِالمصدر السابؽ )ص (4)
 (.  ُِّالسابؽ )ص المصدر (5)
 (.  ُِِالمصدر السابؽ )ص (6)
 (. ُِٗالمصدر السابؽ )ص (7)
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 المبحث الثاني

 مخضرمين من الرواةالتابعين، والمعرفتو ب
 التابعين: ب أوًل: معرفتو

: ىذا كمعرفة الصحابة أصؿ (ُ)كىك عمـ ميـ مف أنكاع عمكـ الحديث، قاؿ ابف الصالح        
 أصيؿ ييرجع إليو في معرفة المسند كالمرسؿ.

كمف معرفتو بالتابعيف أنو ألٌؼ كتاب الطبقات، كىك يخص طبقات الصحابة كالتابعيف        
: ذكر تابعي (ِ)ذكرت في معرفتو بالصحابة، كقاؿ بعد انتيائو مف طبقات الصحابةكما 

كبمدانيـ، كأكؿ ما نبدأ بذكره منيـ مف قيؿ إنو كلد في  طبقاتيـ كأزمانيـأصحاب رسكؿ اهلل عمى 
 كبعضيـ سٌماه النبي باسمو الذم ىك اسمو. -صمى اهلل عميو كسمـ– (ّ)حياة النبي

عيف حسب بمدانيـ التي سكنكا فييا، ثـ جعؿ أىؿ كؿ بمد في طبقات، فذكر فقد رتَّب التاب     
طبقتيف لتابعي أىؿ المدينة، كثالث طبقات لكؿٍّ مف تابعي أىؿ مكة، كأىؿ الككفة، كأىؿ 
البصرة، كأىؿ الشاـ، كطبقتيف ألىؿ مصر، كطبقة كاحدةن لتابعي أىؿ الطائؼ، كاليمف، ككاسط، 

 مامة.كناحية الجزيرة، كأىؿ الي

                                                           

 (. َِّ/ُمعرفة أنكاع عمـك الحديث )( ُ)
 (. ِِٕالطبقات )ص( ِ)
 مف أكالد الصحابة مف التابعيف، كتبعو في  -صمى اهلل عميو كسمـ–عدَّ اإلماـ مسمـ مف كلد في حياة النبي ( ّ)

 (َٖٓ/ُ(، كتعقبو البمقيني في محاسف االصطالح)َّّ/ُفة أنكاع عمـك الحديث)ذلؾ ابف الصالح في معر 
 بكالـ طكيؿ خمص فيو إلى أنيـ معدكدكف في الصحابة، كليس في التابعيف. 

 (: لكف الكاقؼ عمى مقصد مسمـ مف كتابو، كأنو ِٓكقاؿ مشيكر سمماف في مقدمة تحقيقو لطبقات مسمـ )ص
، إذ مف رأل رسكؿ اهلل صغيران كلـ يسمع منوكضعو خدمة لعمـ ركاية الحدي  ث يعمـ أفَّ التعقب ىذا ليس ذا باؿو

 شيئان، كلـ يرًك إال عف صحابة رسكؿ اهلل، فيك بيذا االعتبار مف التابعيف.
 (: صحابي، كىك مف حيث ِٖ/ُكقد قاؿ ابف حجر في عائذ اهلل بف عبد اهلل أبك إدريس الخكالني في الفتح )

 كبير. الركاية تابعي
 كأبك إدريس ذكره ابف الصالح في التابعيف، ككذلؾ مسمـ ذكره في الطبقة األكلى مف التابعيف مف أىؿ الشػػػػػاـ، 

 كتعقبيـ البمقيني فعٌده في الصحابة، ككأف ابف حجر في قكلو ىذا يجمع بيف الرأييف، كاهلل أعمـ.
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، (ُ)كقد نقؿ المصنفكف أقكاؿ مسمـ كاعتمدكىا في بياف طبقات التابعيف، كالخطيب     
 ، كغيرىـ. (ٔ)، كالسخاكم(ٓ)، كابف حجر(ْ)، كمغمطام(ّ)،  كالمزم(ِ)كالنككم

 المخضرمين: ب ثانيًا: معرفتو
مسمـ المفقكدة، كمف عنايتو بالمخضرميف أنَّو صنؼ كتابان يخصُّيـ، لكنو في عداد كتب        

رفة عمكـ الحديث، كتبعو مف ألَّؼ ، كنقؿ منو الحاكـ في مع(ٕ)كقد ذكره العمماء في مصنفاتيـ
 بعده في المصطمح.

: (ٖ)بأنَّو فقد عرَّؼ اإلماـ مسمـ المخضـر مف الركاة فيما قرأه الحاكـ بخطو، كنقمو عنو       
–كلكنو صحب الصحابة بعد النبي  -كسمـ صمى اهلل عميو–مف أدرؾ الجاىمية، كلـ يمؽى النبي 

 . -صمى اهلل عميو كسمـ

 سعد بف إياس :(ٗ)كبمغ ما عدَّه مسمـ مف المخضرميف عشريف رجالن كما نقؿ الحاكـ، كىـ      
ير بف عمرك، كيقاؿ أسير بف يسك  شريح بف ىانئ الحارثي،، ك سكيد بف غفمة الكندمك  ،الشيباني

 ،األسكد بف ىالؿ المحاربيك ، األسكد بف يزيد النخعيك  ،عمرك، كعمرك بف ميمكف األكدم
بف عكؼ األحمسي، ك مسعكد بف ؿ يٍ بى شي ك ، كعبد خير بف يزيد الخيكاني كالمعركر بف سكيد،

مالؾ بف عمير، كأبك عثماف النيدم، كأبك رجاء العطاردم كاسمو عمراف بف تميـ، حراش، ك 

                                                           

 (، ِّْ/ُ(، )ُْٖ/ُ: )انظر المكاضع التالية في مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ( ُ)
 (. ْٖ/ِانظر: تيذيب األسماء كالمغات )( ِ)
 (،ٗٔ/ُٗانظر: تيذيب الكماؿ ) (ّ)
 (، كغيرىا مف المكاضع. ُٗ/ِ(، )ِّْ/ُ(، )ِِّ/ُانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ )( ْ)
 (، كغيرىا، كنقؿ عنو أيضان في التيذيب. ْٕ/ٓ(، )ِّْ/ْ(، )ِّّ/ُانظر: اإلصابة )( ٓ)
 (، كغيرىاُْْ/ُ(، )ِْٕ/ُ(، )ُِِ/ُ(، )ُٕٔ/ُر: التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة  )انظ( ٔ)

 مف المكاضع.
 (، كالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، البف الجػػكزم َُ/ُانظر: المنياج شرح صحيح مسمـ، لمنػػػػػػػػككم ) (7)
 (. ِْٖذكر الصحاح الستة، لمقنكجي )ص (، كالحطة فيِّْ/ِ(، كىدية العارفيف، لمبغدادم )ُِٕ/ُِ)
 (. ْْمعرفة عمـك الحديث )ص (8)
 (، كلـ يذكر العشريف رجالن، كاستدرؾ عميو َّْ/ُالمصدر نفسو، كانظر: معرفة أنكاع عمـك الحديث ) (9)

 اقي في التقييػػد( فأتميـ عشريف نقالن عف الحػػػػػػاكـ. كأتميـ كذلؾ العػػػػػػر ُّٓالبمقيني في محاسف االصػػػػطالح )
 (، كزاد عمييـ عشريف نفسان. ِّْ/ُكاإليضاح )
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، كثمامة بف حزف خالد بف عمير العدكمارة، ك ربيعة بف زر ك ، كأبك رافع الصائغ، بف قيسغنيـ ك 
 . القشيرم، كجبير بف نفير الحضرمي

، -صمى اهلل عميو كسمـ–كيرل مسمـ أنو ال ييشترط في الميخضـر أف ييسمـ في حياة النبي        
كالجاىمية، لكنو أسمـ بعد كفاتو ييعدُّ مف المخضرميف،  -صمى اهلل عميو كسمـ– بؿ لك أدرؾ النبي

بير أسمـ في خالفة الصديؽ.كالد بىير بف نيفير في المخضرميف، كجي  (ُ)ليؿ عمى ذلؾ أنو عدَّ جي

كيرل كذلؾ أف إدراؾ الجاىمية يعني أف يدرؾ قكمو عمى الكفر قبؿ فتح مكة، فإنو لما      
فيتحت مكة بادر الناس إلى اإلسالـ، كزالت مظاىر الجاىمية، كليس زمف الجاىمية ما كاف قبؿ 

ذكر في المخضرميف أيسىٍير بف  ان ، كيدؿ عمى ذلؾ أفَّ مسمم -صمى اهلل عميو كسمـ–النبي بعثة 
لد بعد البعثة، ككاف قد مضى مف عمره أقؿ مف عشر سنيف لما مات النبي  –عمرك، كقد كي

  (ِ)، فأدرؾ بعضان مف زمف الجاىمية في قكمو.-صمى اهلل عميو كسمـ

 

 

 

 
                                                           

 (. ِٕٓ/ِ(، كالشذا الفياح )ِّّ/ُانظر: التقييد كاإليضاح ) (1)
 حتى  -صمى اهلل عميو كسمـ–كلـ ييصرّْح مسػػػػػػػمـ بذلؾ، لكف العراقي تساءؿ في كجكب إسالـ الرجؿ زمػػػػػػف النبي 

 ػػػػػو ال يجب ذلؾ، كاستدؿ عمى ذلؾ بفعؿ مسمـ، كقد استدلمت بذلؾ عمى رأم مسػػػػػػػػػػػػػمـييسمى مخضرمػػػػان، فرأل أن
 مسمـ، كالرأم يؤخذ مف الفعؿ حتى لك لـ يصرح الفاعؿ بذلؾ، كاهلل أعمـ. 

 (.  ِّْ/ُانظر: التقييد كاإليضاح ) (2)
نما استيدؿ عمى ذلؾ مف فعم  و، كقد ردَّ العػػػػراقي قكؿ النككم في شرحػػػػػو كاألمر فيو كسابقو لـ يصرح بو مسمـ، كا 

 عمى مقدمة صحيح مسمـ، حيف قاؿ: "كىذا أبك عثماف النيدم، كأبك رافع الصائغ، كىمػػػػػا ممف أدرؾ الجاىميػػػػػػػػػػة
 : أما قكلػػػػػػػو: ( قائػػػػػػالن ُّٖ/ُكصحبا أصحاب رسكؿ اهلل كنقال عنيـ األخبار..." ففسَّر النككم ذلؾ في شرحػػػػػػػػو )

 أدرؾ الجاىمية فمعناه كانا رجميف قبؿ بعثة رسكؿ اهلل، كالجاىمية ما قبؿ بعثة رسكؿ اهلل.
 فتعقبو العراقي كرأل أفَّ المقصكد مف إدراؾ الجاىمية إدراؾ زمنيا قبؿ فتح مكة، كليس قبؿ البعثة، مستدالن بفعؿ 

 مسمـ. 
 (. ِٖٓ/ِ)كقاؿ مثمو األبناسي في الشذا الفياح 
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 المبحث الثالث

 وألقابيم لرواة وكناىممعرفتو بأسماء ا 

كىذه مف العمكـ الميمة التي ال يجب أف تخفى عمى المشتغميف بعمـ الحديث، قاؿ محمد       
دكف كنيتو أك  قد يككف لمراكم اسـ ككنية، أك اسـ كلقب، كربما اشتير باسمو: (ُ)أبك زىك

نكع عناية تامة، العكس، أك اشتير بمقبو دكف اسمو أك العكس، كقد عني الحفاظ ببياف ىذا ال
فتكممكا عمى كؿ صنؼ، كدكنكا ذلؾ في مؤلفات خاصة، كفائدة التنبيو عمى أف الراكم، اشتير 
باسـ كذا ككنيتو كذا، أك العكس أك اشتير بمقب كذا، كاسمو كذا أك العكس، أال يظف مف ال 

 يقؼ عمى معرفة لو بذلؾ، أنيما شخصاف كربما ذكر الراكم بيما معا في اإلسناد، فيظف مف ال
حقيقة األمر، أنيما رجالف، كقد يجره ذلؾ إلى تضعيؼ الثقة، كتكثيؽ الضعيؼ كفي ىذا مف 

 .فيو الخطر ما

  أوًل: معرفتو باألسماء والكنى:
كالمراد بيذا العمـ بياف أسماء ذكم الكنى، ككنى ذكم األسماء، "كىذا فف مطمكب لـ يزؿ         

"كفائدة ضبطو األمف مف ظفّْ تعدد  (ِ) كيتحفظكنو، كيتطارحكنو."أىؿ العمـ بالحديث ييعنىكف بو، 
 (ّ) المكنى في مكضع، كالمسمى في مكضع آخر." الراكم الكاحد

كقد كاف لإلماـ مسمـ نصيب في خدمة ىذا العمـ فصٌنؼ فيو كتابان مستقالن، كسمو بػػػ        
مف الرجاؿ. كبيف أيضان في كتابو  )الكنى كاألسماء(. ذكر فيو الكنى لما يقرب مف أربعة آالؼ

الطبقات كثيران مف أسماء المشتيريف بكناىـ، ككنى المشتيريف بأسمائيـ، كلـ يٍخؿي كتابو 
المنفردات كالكحداف مف معرفتو بيذا العمـ أيضان، كيتبيف لنا طكؿ باع اإلماـ مسمـ في ىذا العمـ 

 بما يمي:
 لرواة المختمف في تسميتيم:رفتو بامع

يع، كقاؿ شعبة: زيد ثى يذكر االختالؼ أحيانان، ثـ يذكر الراجح عنده، كمثالو: زيد بف يي قد       
  (ْ)بف أثيؿ، كاألكؿ أحفظ.ا

                                                           

 (. ْٖٔالحديث كالمحدثكف )ص( ُ)
 (. َّّ/ُقالو ابف الصالح في معرفة أنكاع عمـك الحديث )( ِ)
 (.  ُُِ/ْقالو السخاكم في فتح المغيث )( ّ)
 (.  ُّٕالمنفردات كالكحداف )ص (ْ)
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لـ يرك عنو إال عبد اهلل بف الحارث مكلى أـ  ،غزية بف الحارث: (ُ)كمنو أيضان قكلو         
كأما سعيد  .زيد بف خصيفةسممة ىكذا في ركاية عمرك بف الحارث عف سعيد بف أبي ىالؿ عف 

 ،بف سممة بف أبي الحساـ فقاؿ عف يزيد بف خصيفة عف عبد اهلل بف رافع عف غزية بف الحارثا
 .كاألكؿ أحفظيما عندنا

كقد يذكر االختالؼ في اسـ الراكم دكف أف يبيف الراجح عنده، كقد ييصَّرح بعدـ معرفتو         
اء: أبك العيشىرىاء الدارمي، كاختمفكا في اسـ أبك العشراء، بأصكب األقكاؿ، كما قاؿ في أبي العيشىرى 

فقاؿ بعضيـ: اسمو سىيَّار بف بىٍرز، كقاؿ بعضيـ: ابف بىٍمز، كقد قيؿ أيضان: اسمو أسامة بف 
 (ِ)مالؾ بف ًقٍيًطـ، كاهلل أعمـ.

       : عبد الرحمف بف ىضَّاض، كذلؾ قاؿ حماد بف سممة، كقاؿ بعضيـ: (ّ)ككقكلو      
الزبير عف عبد الرحمف بف اليضاب عبد الرحمف بف اليٍضيىاض، كقاؿ جبير بف كاقد: عف أبي 

بف أخي أبي ىريرة، كقاؿ ابف جريج عف أبي الزبير عف عبد الرحمف بف صامت ابف عـ أبي 
 ىريرة، كاهلل أعمـ أييـ الحافظ لمصكاب.

ٍعصعة بف زيد قالو شعبة        كالثكرم، كقاؿ اسرائيؿ: صعصعة  كمف األمثمة أيضان قكلو: صى
ندم، في ركاية كمثمو أيضان: سعد بف ًسناف الكً  (ْ)بف يزيد، كقاؿ شريؾ: صعصعة بف معاكية.ا

الميث، كقاؿ عمرك بف الحارث: عف يزيد عف سناف بف سعد، كقاؿ ابف إسحاؽ: سناف بف 
 (ٓ)سعيد.

 بيَّن من ُعرف بأكثر من كنية:
 لكنى، كيذكر الرجؿ أحيانان في مكضع كاحد مع اإلشارة لكنيتيو،كذكر عددان منيـ في كتابو ا 
 (ٔ)كمثاؿ ذلؾ قكلو: أبك محمد حمراف بف عبد العزيز، كيقاؿ أبك عبد اهلل كيقاؿ أبك الحكـ.      

ير، كيكنى أبا عتيؽ، كقد قيؿ أيضان أبك يحيى  .(ٕ)كقاؿ في الطبقات: أيسيد بف حيضى
     

                                                           

 (. ٖٓالمنفردات كالكحداف )ص (ُ)
 (. ُٕٖالطبقات )ص (ِ)
 (. ُُِالمنفردات كالكحداف )ص (ّ)
 (. ُّّالمصدر نفسو )ص (ْ)
 (. َِٕالمصدر السابؽ )ص (ٓ)
 (. َّٕ/ِالكنى كاألسماء ) (ٔ)
 (. ُْٔالطبقات )ص (ٕ)
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، كمف (ُ)مكضعيف، كيقدـ الكنية التي اشتير بيا عمى األخرل كقد يذكر صاحب الكنية في 
 األمثمة عمى ذلؾ قكلو:

، ثـ ذكره في مكضع آخر (ِ)أبك إسحاؽ قبيصة بف ذؤيب الخزاعي، كيقاؿ لو أبك سعيد       
كأبك القاسـ  (ّ)، كيقاؿ أبك إسحاؽ.نية فقاؿ: أبك سعيد قبيصة بف ذؤيبقدَّـ فيو الكنية الثا

ثـ قاؿ أبك محمد الضحاؾ بف مزاحـ، كيقاؿ أبك  (ْ)مزاحـ، كيقاؿ أبك محمد، الضحاؾ بف
  (ٓ)القاسـ.

 تسميتو لمن اشتير بكنيتو، ومن أمثمة ذلك: 
ٍبر،      أبك ذر الغفارم، كاسمو جندب بف جنادة، كقيؿ بيرى

كأبك أيكب األنصارم كاسمو خالد  (ٔ)
رقي،  (ٕ)بف زيد بف كيمىيب،ا  (ٖ)كاسمو عبيد بف زيد كيقاؿ أيضان زيد بف صامت،كأبك عيَّاش الزُّ

 .(ٗ)كأبك كاقد الميثي كاسمو الحارث بف عكؼ
 ذكره الكنية لمن اشتير باسمو، ومن أمثمة ذلك:

 (ُُ)كصييب بف سناف يكنى أبا يحيى، (َُ)،عمرك بف نفيؿ، ييٍكنى أبا األعكرسعيد بف زيد بف 
 .(ُِ)كالًمسكر بف مخرمة، يكنى أبا عبد الرحمف

 
 
 
 

                                                           

 (.  ِّ/ُذكر منيجو في ذلؾ محقؽ كتاب الكنى في مقدمة تحقيقو ) (ُ)
 (. ّْ/ُالكنى كاألسماء )( ِ)
 (. ّْٓ/ُالمصدر نفسو )( ّ)
 (. ٕٖٔ/ِالمصدر السابؽ )( ْ)
 (. ِْٕ/ِر السابؽ )المصد (ٓ)
 (. ُْٓالطبقات )ص (ٔ)
 (.ُْٔالمصدر نفسو )ص (ٕ)
 (.ُْٗالمصدر السابؽ )ص (ٖ)
 (. َُٓالمصدر السابؽ )ص (ٗ)
 (. ُْْالطبقات )ص (َُ)
 (. ُْٓالمصدر نفسو )ص (ُُ)
 (.ُٓٓالمصدر السابؽ )ص (ُِ)
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 معرفتو بمن وافقت كنيتو اسم أبيو، وممن ذكرىم:
فاؼ       فىاؼ العىنىزم، أبك خي نش بف المعتمر أبك المعتمر(ُ)نىاجية بف خي ، كبياف بف (ِ)، كحى

         كالقاسـ بف عبد الرحمف، (ْ)كسيميـ بف عامر، أبك عامر، (ّ)ًبشر، أبك بشر األحمسي،
 (ٓ)الرحمف مكلى بني يزيد.عبدأبك 

 من الصحابة: اكنية زوجي امعرفتو بمن وافقت كنيتي
ٍيد الساعدم،      مى ميد امرأة أبي حي كذكر منيـ: أـ حي

 (ٕ)ليمى األنصارم، كأـ ليمى امرأة أبي  (ٔ)
 (ٗ)، كأـ ذر امرأة أبي ذر.(ٖ)كأـ الدَّرداء زكجة أبي الدرداء

 :- صمى اهلل عميو وسمم –معرفتو بمن سمَّاه، أو كنَّاه النبي 
صمى اهلل عميو كسمـ، –كمف لطيؼ معرفة اإلماـ مسمـ باألسماء معرفتو بمف سماه النبي       

اصية السدكسي، كاسمو زىٍحـ بف معبد، فسماه النبي بشيران،  كأبك (َُ)كذكر منيـ: بشير بف الخىصى
نىٍيؼ، سماه النبي أسعد، نبي ، كيكسؼ بف عبد اهلل بف سالـ، سماه ال(ُُ)أمامة بف سيؿ بف حي

        ،  كعبد الرحمف بف أبي سيٍبرة، كاف اسمو في الجاىمية عزيز فسماه النبي (ُِ)يكسؼ،
اـ، (ُّ)عبد الرحمف. ، إبراىيـ بف صالح بف عبد اهلل، كاسـ صالح الذم نعرؼ: نعيـ بف النَّحَّ
ىانئ  -صمى اهلل عميو كسمـ–كممف كنَّاه النبي  (ُْ)صالحان. -صمى اهلل عميو كسمـ–سماه النبي 

                                                           

 (.َّّ)صالطبقات  (ُ)
 (.ََّالمصدر نفسو )ص (ِ)
 (. ِّٖالمصدر السابؽ )ص (ّ)
 (. ّٖٔالمصدر السابؽ )ص (ْ)
 (. َّٕالمصدر السابؽ )ص (ٓ)
 (. ُِْالمصدر السابؽ ) (ٔ)
 (. ُِٗالمصدر السابؽ )ص (ٕ)
 (. ِِّالمصدر السابؽ )ص (ٖ)
 (. ُِٕالمنفردات كالكحداف )ص (ٗ)
 (.ُْٖالطبقات )ص (َُ)
 (.ِِٕالطبقات )ص (ُُ)
 (. ِِٖالمصدر نفسو )ص (ُِ)
 (.  ِّف )صالمنفردات كالكحدا (ُّ)
 (. َِٕالمصدر نفسو )ص (ُْ)
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كاف يكنى في الجاىمية أبا الحكـ، فكناه النبي بأكبر كلده، أبا  بف يزيد، قاؿ مسمـ: كىانئ
   (ُ)شريح.

 ثانيًا: معرفتو باأللقاب: 

كىك بال شؾ عمـ ال تخفى أىميتو عمى الدارسيف، كال يسمـ الجاىؿ بو مف الكقكع في      
مو يظنيا أسامي، كأف يجعؿ مف ذكر باسكمف ال يعرفيا يكشؾ أف : (ِ)قاؿ ابف الصالحالخطأ، 

 .في مكضع كبمقبو في مكضع شخصيف

كمف األلقاب ما ال يجكز التعريؼ بو كىك ما يكرىو الممَّقب، كمنيا ما يجكز التعريؼ بو     
كىك ما ال يكرىو الممقب، كقد كاف عند اإلماـ مسمـ دراية بألقاب الركاة ظيرت في مصنفاتو، 

 ية الراكم، كمف األمثمة التي ذكرىا عمى األلقاب:فيك يذكرىا أثناء تسم

الييٍمب أبك قبيصة بف اليمب، كاسمو يزيد بف قينافة كالييمب لقب.     
كـ بف عمرك  (ّ) كالحى

كميرَّة بف شىراحيؿ،  (ٓ)كعبد اهلل بف الحارث بف نكفؿ، لقبو بىبَّة، (ْ)الغفارم، يقاؿ لو الحكـ األقرع،
رك بف عطية التيمي، يقاؿ لو الميسبّْح.، كعم(ٔ)كىك مرة الطىيّْب

(ٕ)  

                                                           

 (.   ِٓ)ص المنفردات كالكحداف (ُ)
 (.ّّٖ/ُمعرفة أنكاع عمـك الحديث ) (ِ)
 (.ُٖٕالطبقات )ص (ّ)

 عمى  -صمى اهلل عميو كسمـ–كىك أقرع، فمسح النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ–كليقب بذلؾ ألنو كفد إلى النبي 
 رأسو فنبت شعره.
 (. ِّْ/ٔ(، كاإلصابة في تمييز الصحابة )ِّ/ٔكبرل )انظر: الطبقات ال

 (. ُّٖالطبقات )ص (ْ)
 (. ُِٕالمصدر نفسو )ص (ٓ)
 (. َُٓالمصدر السابؽ )ص (ٔ)

 (. ْْٔ/ٓكلقب بالطيب لكثرة عبادتو، كما قاؿ ابف حباف في الثقات )
 (. َّٓالطبقات )ص (ٕ)



 

47 
 

 المبحث الرابع

  معرفتو بالوحدان والمنفردين 

كمعرفة الكحداف تعني معرفة مف لـ يرًك عنو إال راكو كاحد، كفائدتو معرفة المجيكؿ إف         
كر ، كقد صنَّؼ اإلماـ مسمـ في ىذا الفف كتاب )المنفردات كالكحداف(، فذ(ُ)لـ يكف صحابيان 

جماعة مف الركاة ممف لـ يرًك عنيـ إال راكو كاحد، فبدأ بالرجاؿ مف الصحابة ثـ الصحابيات ثـ 
التابعيف، ثـ ذكر جماعة مف الركاة المشيكريف تفرد كؿ كاحد منيـ بالركاية عف مجمكعة مف 

 الركاة كسردىـ.

 ومن األمثمة عمى معرفتو بالوحدان، قولو: 
ككعب  (ِ)حمراء الزىرم، لـ يرًك عنو إال أبك سممة بف عبد الرحمف،عبد اهلل بف عدم بف ال      

كقدامة بف عبد اهلل الًكالبي، لـ يرك  (ّ)بف عياض، لـ يرك عنو إال جبير بف نفير الحضرمي،ا
 كغيرىـ كثير ممف ذكرىـ في كتابو. (ْ)عنو إال أيمف بف نابؿ،

حاد مف التابعيف، أـ عالء األنصارية، كمف النساء الصحابيات الالتي لـ يرك عنيف إال اآل     
ٍيتة امرأة م (ٓ)لـ يرك عنيا إال خارجة بف زيد بف ثابت، مى ف بني ليث، لـ يرك عنيا إال كالصُّ

     كأنيسة عمة خبيب بف عبد الرحمف، لـ يرك عنيا إال  (ٔ)اهلل بف عبد اهلل بف عمر،عبيد
 خبيب بف عبد الرحمف. 

 ين تفردوا بالرواية عن جماعة:ة الذومن أمثمة ما ذكره من الروا

بىيح، كسفياف  بف امحمد بف سيريف، كسرد مف تفرد عنيـ، كمنيـ: أبك مريـ الحنفي، إياس بف ضي
يزيد األكدم، كأبك الدَّيمـ، محمد بف الديمـ، كأخكه يحيى بف سيريف، كاليذيؿ بف عبد الرحمف كىك 

 غرابة في أف يتفرد عنيـ. كاألخيراف مف قرابتو فال (ٕ)ابف حفصة بنت سيريف.

                                                           

 (. ّٕٗ/ِانظر: تدريب الراكم شرح تقريب النككام ) (ُ)
 (. ْٓالمنفردات كالكحداف )ص (ِ)
 (. ْٔالمصدر نفسو )ص (ّ)
 (. ٖٔالمصدر السابؽ )ص (ْ)
 (. ٖٗالمصدر السابؽ )ص (ٓ)
 (. ُٗالمصدر السابؽ )ص (ٔ)
 (.َُٕالمصدر السابؽ )ص (ٕ)
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كسميماف بف ميراف األعمش، كمف الذيف تفرد بالركاية عنيـ: عبد الرحمف بف أبي زياد الككفي، 
 (ُ)كيعقكب بف عمر، كالحكـ بف الكليد، كمحمد بف زيد القرشي، كغيرىـ.

الركاة  كمف منيجو أف يذكر أحيانان عدد األحاديث التي تفرد بيا الراكم، كما فعؿ في         
كىـ كيثير، كمثالو قكؿ مسمـ: كعبد الرحمف بف العداء، قاؿ  (ِ)الذيف تفرد شعبة بالركاية عنيـ،
كعتَّاب مكلى بني ىرمز  (ْ)كسميماف العطار بصرم حديثيف، (ّ)شعبة: حدثني بكاسط حديثان،

 . (ٓ)كاسطي ثالثة أحاديث

كاحد، كييعقب بذكر قكؿ آخر يخالؼ قكلو كقد يذكر أحد الركاة الذيف لـ يرك عنو إال راكو        
 بذكر أكثر مف راكو قد ركل عف ىذا الشخص، كدكنؾ األمثمة حتى يتَّضح األمر:

، لـ يرك عنو إال سميماف بف يسار، غير أف يحيى بف (ٕ): سممة بف صخر(ٔ)قاؿ مسمـ -     
 (ٖ)مف امرأتو.أبي كثير قاؿ عف أبي سممة كمحمد بف عبد الرحمف أف سمماف بف صخر ظاىر 

                                                           

 (. َُٓالمنفردات كالكحداف )ص (ُ)
 (. ِِّالمصدر نفسو )ص (ِ)
 (. ِّّالمصدر السابؽ )ص (ّ)
 (. ِّْلسابؽ )صالمصدر ا (ْ)
 (. ِّٔالمصدر السابؽ )ص (ٓ)
 (. ِٔالمصدر السابؽ )ص (ٔ)
 سممة بف صخر بف سمماف األنصارم الخزرجي البياضي، كيقاؿ لو: سمماف، كسممة أصح، كىك صحابي  (ٕ)

 ظاىر مف امرأتو، كقاؿ البغكم: ال أعمـ لو حديثان مسندان غيره.
 (.   ّٕ/ِيذيب )(، كتيذيب التََْانظر: تقريب التيذيب )ص

مَّدي ٍبفي عىٍبًد الرٍَّحمى  (  مف طريؽ يحيى بف أبي كثيرََُِأخرجو الترمذم )ح (ٖ) ميحى مىمىةى، كى دَّثىنىا أىبيك سى : حى  ًف ػػػػػػػقىاؿى
مىٍيوً ا عىؿى اٍمرىأىتىوي عى ةى جى دى بىًني بىيىاضى ، أىحى اًرمَّ ٍخرو األىٍنصى ٍممىافى ٍبفى صى ، أىفَّ سى تَّى يىٍمًضيى  ٍبًف ثىٍكبىافى ًو حى  رمضاف كىظىٍيًر أيمّْ

مىٍييىا لىٍيالن، فىأىتىى رىسي  قىعى عى افى كى ى ًنٍصؼه ًمٍف رىمىضى ، فىذىكىرى ذىًلؾى لػػػػػػػػػػػفىمىمَّا مىضى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  و فقػػػػػػػاؿ لوكؿى اهلًل صى
: أى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيًف ميتىتىاًبعرىسيكؿي اهلًل صى ـٍ شىٍيرى : فىصي : الى أىًجديىىا، قىاؿى قىبىةن، قىاؿى : الى ػػػػػػػػػػػقى  ٍيًف،ػػػػػػػػػى ٍعًتٍؽ رى  أٍستىطيعاؿى

: أىٍطعً  :قىاؿى كـٍ ًستّْيفى ًمٍسًكيننا، قىاؿى ـى ًلفىٍركىةى ٍبًف عىٍمرو مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ؽذىًلؾى العىر ًو ػػ: أىٍعطً الى أىًجدي، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى
ـى ًستّْيفى  ا ًإٍطعىا اعن ا، أىٍك ًستَّةى عىشىرى صى اعن ٍمسىةى عىشىرى صى ذي خى  ًمٍسكينان. كىىيكى ًمٍكتىؿه يىٍأخي

 (، ثالثتيـ مف طريؽ سميمػػػػاف بف َِِٔ(، كابف ماجو )حُِِّ(، كأبك داكد )ِّٗٗكأخرجو الترمذم كذلؾ )ح
 كقاؿ الترمذم: حديث حسف. يسار عف سممة بف صخر بنحكه،
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  أم أنو ركل عف ابف صخر غير سميماف، أبك سممة بف عبد الرحمف، كمحمد بف          
 (ُ)عبد الرحمف بف ثكباف.

غير  ،لـ يرك عنو إال عبد الممؾ بف عمير ،(ّ)رظيعطية القي : (ِ)كمثالو أيضان قكؿ مسمـ -     
كنت يـك  :في مسجد الككفة يقكؿ رأيت رجالن  :بف عيينة ركل عف بف أبي نجيح عف مجاىداأف 

 .ديث عطية القرظي كاهلل أعمـقاؿ سفياف يركف أنو يريد ح (ْ) .حكـ سعد في بني قريظة

أم أف عبد الممؾ بف عمير لـ يتفرد عف عطية، بؿ ركل عنو أيضان مجاىد كما قاؿ        
 سفياف بف عيينة.

 

 

 

 

 

                                                           

 كذكر ابف حجػػػػػػػػر خمسة نفرو رككا عنو، كىـ سعػػػػػػػػػيد بف المسػػػػػيب، كسماؾ بف عبد الرحمػػػػػػف غير الثالثػػػػػة  (ُ)
 المذككريف.

 (. ّٕ/ِانظر: تيذيب التيذيب )
 (. ّٕالمنفردات كالكحداف )ص (ِ)
 كىك ىذا الحديث، كركل عنو عبد الممؾ بف عمير، كمجػػػػػػػػػػػػاىد بف صحابي صغير لو حديث ركاه األربعة،  (ّ)

 (.ُُٔ/ّ(، كتيذيب التيذيب )ُٖٔجبر، ككثير بف السَّائب. انظر: تقريب التيذيب )ص
ٍكـً ( عف عبد الممؾ بف عمير عف عطية القيرىظي أنو قاؿ: "َّّْكالحديث أخرجو النسائي )ح (ْ) كيٍنتي يىٍكـى حي

، فىيىا أىنىا ذىا بىٍيفى أىٍظييًركيـٍ  سىٍعدو ًفي ، فىاٍستيٍبًقيتي ـٍ يىًجديكًني أىٍنبىتُّ ، فىمى ا، فىشىكُّكا ًفيَّ من ٍيظىةى غيالى "، كأبك داكد بىًني قيرى
(، ثالثتيـ مف طريؽ عبد الممؾ بف عمير، كالنسائي في ُِْٓ) (، كابف ماجوُْٖٓ(، كالترمذم )حَْْْ)

مجاىد، كالىما )عبد الممؾ كمجاىد(  ابف جريج عف ابف أبي نىًجيح عف ؽ( مف طريٖٓٔٓالسنف الكبرل )ح
 عف عطية بنحكه.  
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 المبحث الخامس

 معرفتو بأوطان الرواة وأنسابيم

 ل: معرفتو بأوطانيم: أو 

 لصالح مف أنكاع عمكـ الحديث، كاألصؿ أفكىك عمـ ميـ، كاف آخر ما ذكره ابف ا       
كالمدف، أضاعكا أنسابيـ كانتسبكا إلى العرب تنتسب إلى قبائميا، فمما جاء اإلسالـ كسكنكا القرل 

خ الراكم، فربما اشتبو معرفة شيكتترتب عمى معرفة ىذا العمـ فكائد ميمة، منيا  (ُ)األكطاف،
، كمنيا أنو يتبيف بمعرفتيا الراكم المدلس، كما في (ِ)و غالبان يُّ ه تعيف بمدً بغيره، فإذا عرفنا بمدى 
 (ّ)السند مف إرساؿ خفي.

نو رتَّب تجمَّت في كتابو الطبقات، حيث أ اأما معرفة اإلماـ مسمـ بأكطاف الركاة فإني       
سكنكىا كاستقركا بيا، سكاء الصحابة منيـ أك التابعيف، كىذا يدؿ  الركاة فيو حسب بمدانيـ التي

نو ذكر فيو ألفيف كمائتيف كستة كأربعيف راكيان مف يمة عمى درايتو بيذا الفف، خاصة إداللة عظ
 . (ْ)الصحابة كالتابعيف، "فكاد أف يستكعب كؿَّ مف لو ركاية في الصدر األكؿ"

ثـ مكة، فالطائؼ، فالككفة، فالبصرة، فالشاـ، فمصر،  فذكر الصحابة مف أىؿ المدينة،     
 فاليمف، فالرقة، فاليمامة، ثـ مف سكف بمدانا شتى كأىؿ البكادم.

، فسمى النساء مف أىؿ حابيات حسب بمدانيفَّ كقد انفرد اإلماـ مسمـ بذكر النساء الص      
 المدينة، ثـ مكة، فالككفة فالبصرة فالشاـ. 

ر التابعيف، فجمع في ترتيبيـ بيف أزمانيـ كبمدانيـ، فرتَّب أىؿ كؿ بمد عمى كأتبع ذلؾ بذك      
 طبقات ذكرتيا في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.

                                                           

 (.َْْمعرفة أنكاع عمـك الحديث )ص (ُ)
 (. ٕٔٔ/ِانظر: الباعث الحثيث شرح اختصار عمـك الحديث ) (ِ)
 (. ْٗٔانظر: الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث، لمحمد أبك شيبة )ص (ّ)
 (، كىك بحث لمدكتكر نافذ حماد. ٗمحدثيف)صعمـ طبقات ال (ْ)
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: (ُ)قاؿ مشيكر سمماف مبينان أىمية ىذا الترتيب عند اإلماـ مسمـ، كغرضو مف ذلؾ       
أكليا إلى آخرىا، كذلؾ ألف عنصر المكاف ىك المحكر األكحد الذم تدخؿ في بناء الطبقات مف 

غرض اإلماـ مسمـ مف كتابو ىذا الكقكؼ بطالب العمـ عمى منابع الحديث مف مراكزه المتفرقة 
عمى كجو عمى رقعة العالـ اإلسالمي بحدكده المترامية، كذلؾ لحصر المصادر األكلى، ك 

نيـ، كىي قائمة ، ألف مدار اإلسناد عمييـ كعمى حصكؿ المقيا بيالخصكص الصحابة كالتابعكف
 عمى التكاجد في البمد الكاحد.

فكاف ييعرؼ أحيانان بمكطف الراكم  كظيرت معرفتو ببمداف الركاة في مصنفاتو األخرل،       
كمغيرة بف  (ِ)يى بف أبي كثير، كاف يسكف اليمامة، كأصمو بصرم.يحأثناء ذكره، مثؿ قكلو: 
 (ْ) النصر شامي. كمسمـ بف عبد اهلل، أبك (ّ)مسمـ األزرقي ككفي،

، كحاضر بف (ٓ)كقد ال يقؼ عمى بمد الراكم، كمثالو: فضيؿ بف رشيد ال يكقؼ عمى بمده      
كقد يشؾ فيقكؿ: أبك العنبس عف أبي  (ٔ)المياجر أبك عيسى الباىمي ال يكقؼ عمى بالده.

 .(ٖ)، كأبك الضحاؾ عف أبي ىريرة كأنو مدني(ٕ)الشعثاء كأنو بصرم

 باألنساب: معرفتوثانيًا: 

إليو الراكم ضركرية لتمييزه عف غيره، إال أف بعض الركاة قد  كمعرفة األب الذم ينتسب"       
يينسب إلى غير أبيو، فالحاجة لمعرفة ىؤالء حاقة، كتسمية آبائيـ ىامة جدان، لدفع التعدد عند 

 (ٗ)"تسميتيـ إلى آبائيـ.

                                                           

 (. ّٖمقدمة تحقيقو لكتاب الطبقات )ص (ُ)
 (. ُٖٓالمنفردات كالكحداف )ص (ِ)
 (. ِّٔالمصدر نفسو )ص (ّ)
 (. ِّٕالمصدر السابؽ )ص (ْ)
 (. ِّٕالمصدر السابؽ )ص (ٓ)
 (. ِّٗالمصدر السابؽ )ص (ٔ)
 (. ِّٗالمصدر السابؽ )ص (ٕ)
 (. ِّٗلسابؽ )صالمصدر ا (ٖ)
 (. ُِٕمنيج النقد في عمـك الحديث، نكر الديف عتر )ص (ٗ)
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ير آبائيـ، فذكرىـ مبينان نسبتيـ، كىذا ما تبيف لي كقد بيَّف اإلماـ مسمـ بعض مف نيسبكا لغ       
 باستقراء كتبو:

 إلى أمو، وىم: أوًل: معرفتو بمن ُنسب

، (ُ)أميمة ابنة رقيقة، أميا تنسب إلييا، كىي أميمة بنت عبد بف بجاد التيمية، تيـ قريش       
السدكسي، كالخصاصية كبشير بف الخىصاصية  (ِ)عبد اهلل بف مالؾ بف بيحينة، كبحينة ىي أمو،

كشيرىحبيؿ بف حسىنة،  (ّ)بشيران، -صمى اهلل عميو كسمـ–ىي أمو، كىك زىحـ بف مىعبد سماه النبي 
كسيييؿ بف البيضاء، البيضاء  (ْ)كحسنة أمو نيسب إلييا، كىك شيرحبيؿ بف عبد اهلل بف المطاع،

ى الحسف بف عمي، كمرجانة كسعيد بف مىٍرجانة مكل (ٓ)ىي أمو نسب إلييا، كىك سييؿ بف دىٍعد،
 (ٔ) أمو نيسب إلييا فيما بمغنا.

 معرفتو بمن ُنسب إلى رجل غير أبيو: :ثانياً 

: كالًمٍقداد بف عمرك الًكٍندم، كىك المقداد بف األسكد، إنما نيسب إلى األسكد (ٕ)قاؿ مسمـ       
 بف عبد يغكث، ألنو كاف قد تبناه. ا

 

 

 

 

                                                           

 (. ِٗالمنفردات كالكحداف )ص (ُ)
 (. ُّٓالطبقات )ص (ِ)
 (. ُْٖالمصدر نفسو )ص (ّ)
 (. َُٗالمصدر السابؽ )ص (ْ)
 (. ِِٓالمصدر السابؽ )ص (ٓ)
 (. ِْٓالمصدر السابؽ )ص (ٔ)
 (.ُْٓالمصدر السابؽ )ص (ٕ)
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 المبحث السادس

 لراوي وقرابتوأسرة امعرفتو ب

كاف عمى دراية  لناظر في مصنفات اإلماـ مسمـ خاصة كتابو الطبقات، يدرؾ أنَّواإف      
بصمة القرابة بيف الركاة، فيعرؼ اإلخكة كاألخكات، كاألبناء كاآلباء، كالجد كالجدة، كالعـ كاسعة 

 كالعمة، كالخاؿ كالخالة، كاإلخكة مف جية األـ، كغير ذلؾ. 

 و باإلخوة واألخوات: أوًل: معرفت

كىك عمـ لطيؼ، يجب االىتماـ بو لمدارسيف حتى ال ييظف بمف ليس بأخ أخان إذا اشتركا      
في اسـ األب، كقد أفرده اإلماـ مسمـ بالتصنيؼ ألىميتو، لكف كتابو في عداد الكتب المفقكدة، 

 .(ُ)كقد ذكره حاجي خميفة، كسماه: األخكة

 بو الطبقات بيذا العمـ، فبيف كثيران مف األخكة، كمف أمثمة ذلؾ:كاعتنى أيضان في كتا      

صمى اهلل عميو – حنظمة بف الربيع كاتب النبي منيا:ىي كثيرة أذكر أمثمة لالثنين من اإلخوة، و 
كسيؿ بف  (ّ)كزيد بف ثابت األنصارم، كأخكه يزيد بف ثابت، (ِ)، كأخكه رباح بف الربيع، -كسمـ

نيؼ، كأخكه عثماف ب  (ْ)ف حنيؼ.حي

عبد الرحمف بف كعب بف مالؾ، كعبيد اهلل بف كعب بف مالؾ، أمثمة لإلخوة الثالثة، ومنيا: 
أخكه إسحاؽ بف يسار، كأخكىما كأيضان: مكسى بف يسار، ك  (ٓ)كمعبد بف كعب بف مالؾ.

 (ٔ)الرحمف بف يسار.عبد

 

                                                           

 (. ُّٕٖ/ِكشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ) (ُ)
 (.َُٓالطبقات )ص (ِ)
 المصدر نفسو. (ّ)
 (. ُِٕالمصدر السابؽ )ص (ْ)
 (. ِّٖالمصدر السابؽ )ص (ٓ)
 (. ِٖٓالمصدر السابؽ ) (ٔ)
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يىي بف ي أمثمة لإلخوة األربعة، ومنيا: عمى، كعكرمة بف يعمى، صفكاف بف يعمى بف أمية، كحي
كمنيا: يزيد بف البراء بف عازب، كالربيع بف البراء، كعبيد بف البراء،  (ُ)كأبك حبيب بف يعمى.

 (ِ)كلكط بف البراء.

إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة، كعبد اهلل بف عبد اهلل بف أبي  أمثمة لإلخوة الخمسة، ومنيا:
سم عقكب بف عبد اهلل بف أبي طمحة، كعمرك بف كي اعيؿ بف عبد اهلل بف أبي طمحة،طمحة، كا 

 (ّ)عبد اهلل بف أبي طمحة.

عبد الرحمف بف أبي بكرة، كعبد العزيز بف أبي بكرة، كعبيد اهلل بف  ة، ومنيا:أمثمة لإلخوة الست
كَّاد بف أبي بكرة. أبي بكرة، كمسمـ بف أبي بكرة، كعبد اهلل بف أبي بكرة، كرى
(ْ)  

مف تفرد عمرك بف دينار ذكر منفردات كالكحداف في ىذا الفف، قكلو في كمما جاء في ال       
 (ٓ)بالركاية عنيـ: عطاء بف حنيف، كمحمد بف حنيف مكلى آؿ عباس، كليس بأخي عطاء.

فينبو اإلماـ مسمـ في ىذا المثاؿ طالب الحديث أف عطاء كمحمد ليسا بأخكيف، حتى ال        
 معرفتو كعنايتو. يمتبس عميو األمر، كىذا مف دقيؽ 

كأبك بكر بف أبي زىير ىك أخك عبد اهلل الجدلي كمف معرفتو باإلخكة غير األشقاء، قكلو:        
 .(ٔ)ألمو كاسـ أبي عبد اهلل الجدلي عبد بف عبد

 ثانيًا: معرفتو باألبناء واآلباء:

 (ٕ)السائب. السائب بف خالد األنصارم، كابنو خالد بفكمف األمثمة عمى ذلؾ، قكلو:        
كًحماس  (ُ)حجاج األسممي كىك كالد حجاج بف الحجاج. (ٖ)كأبك عمرة أبك عبد الرحمف بف عمرة.

                                                           

 (. ِٗٔالطبقات )ص (ُ)
 (. ُّْالمصدر نفسو )ص (ِ)
 (.  ِِٔالمصدر السابؽ )ص (ّ)
 (.  ّّٗصالمصدر السابؽ ) (ْ)
 (. ُُٕالمنفردات كالكحداف )ص (ٓ)
 (. ّْالمصدر نفسو )ص (ٔ)
 (. ُّٓالطبقات )ص (ٕ)
 (. ُْٓالمصدر نفسو )ص (ٖ)
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كعبد الرحمف  (ّ)كأبك مركاف األسممي كالد عطاء بف أبي مركاف. (ِ)أبك أبي عمرك بف ًحماس.
نما أردت ضرب األمثمة فقط.  (ْ)كالد إسماعيؿ السُّدم.  كغير ذلؾ كثير، كا 

 : معرفتو بالجد والجدة، والعم والعمة، والخال والخالة، وأبناء العم:ثالثاً 

 (ٓ)عمرك بف عكؼ بف ًممحة المزني، كىك جد كثير بف عبد اهلل المزني. أمثمة الجد والجدة:
ٍيدة القشيرم، جد بىٍيز بف  (ٔ)كشىيباف أبك يحيى، كىك جد أبي ىيبيرة يحيى بف عباد. كمعاكية بف حى

 (ٕ)حكيـ.

ككىٍبشة جدة عبد الرحمف بف أبي  (ٖ)قؿ األسدية، كىي جدة يكسؼ بف عبد اهلل بف سالـ.أـ مىعٍ 
 (َُ) كقىٍيمة كيقاؿ العىٍنبرية، كىي جدة عبد اهلل بف حساف. (ٗ)عمرة.

أبك عامر األشعرم، كاسمو عيبيد بف كىب، كىك عـ أبي مكسى  أمثمة العم والعمة:
مىيـ بف ىرمز، كىك عـ عبد اهلل بف مسمـ بف كسي  (ُِ)كقيس بف عبد عـ الشعبي. (ُُ)األشعرم.
ندب. (ُّ)ىيرمز. كصعصعة بف معاكية عـ  (ُْ)كعثماف بف ًجحاش، ابف أخي سىميرة بف جي

 (ُٓ) األحنؼ بف قيس.

                                                                                                                                                                     

 (. ُٔٓالطبقات )ص (ُ)
 (.ِّّالمصدر نفسو )ص (ِ)
 (. ِّّالمصدر السابؽ )ص (ّ)
 (. ُّٔالمصدر السابؽ )ص (ْ)
 (. َُٔالمصدر السابؽ )ص (ٓ)
 (. ُٕٔصالمصدر السابؽ ) (ٔ)
 (. ُْٖالمصدر السابؽ )ص (ٕ)
 (. ُِْالمصدر السابؽ )ص (ٖ)
 (. ُِٓالمصدر السابؽ )ص (ٗ)
 (. ُِِالمصدر السابؽ )ص (َُ)
 (. َِِالمصدر السابؽ )ص (ُُ)
 (.  ِٖٗالمصدر السابؽ )ص (ُِ)
 (. ِْٕالمصدر السابؽ )ص (ُّ)
 (. ّْٗالمصدر السابؽ )ص (ُْ)
 (. َُٔالمنفردات كالكحداف )ص (ُٓ)
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بىيب بف عبد الرحمف.  كعبد الرحمف بف السائب الياللي، ابف أخي ميمكنة زكج  (ُ)أينىٍيسة عمة خي
 (ِ).-صمى اهلل عميو كسمـ–النبي 

 (ّ)أبك بيردة بف ًنيار، كاسمو ىانئ بف نيار، كىك خاؿ البراء بف عازب. أمثمة الخال والخالة:
كعبد الرحمف بف أبي حبيب خاؿ كائؿ بف  (ْ) كعبد اهلل بف الحارث ابف أخت ابف سيريف.

 (ٓ)داكد.

 (ٔ)أـ حراـ بنت ممحاف خالة أنس بف مالؾ.

كعبد الرحمف بف صامت  (ٕ)ي، ابف عـ أسامة بف زيد.ًعياض بف ًصٍيرم الكمب أمثمة أبناء العم:
 (ٖ)ابف عـ أبي ىريرة.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ُِْالطبقات )ص (ُ)
 (. ّْٕالمصدر نفسو )ص (ِ)
 (. ُْٗالمصدر السابؽ )ص (ّ)
 (. ُّْالمصدر السابؽ )ص (ْ)
 (. َّٓالمصدر السابؽ )ص (ٓ)
 (. ُِِالمصدر السابؽ )ص (ٔ)
 (. ُِِالمصدر السابؽ )ص (ٕ)
 (. ِْٖالمصدر السابؽ )ص (ٖ)
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 صل الثانيالف

 معرفة اإلمام مسمم بأحوال الرواة المتعمقة بالتعديل

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:     

تراجـ الركاة الذيف عدليـ مسمـ، كمقارنة حكمو  األول: لمبحثا         
 اف الراجح مف أقكاليـ. فييـ بأحكاـ النقاد، كبي

، كفيو ةالركامنيج اإلماـ مسمـ في تعديؿ  الثاني: مبحثال         
  مطمباف: 

 نيج اإلماـ مسمـ في التعديؿ.المطمب األكؿ: خصائص م        

ب ألفاظ التعديؿ عند اإلماـ مسمـ، المطمب الثاني: مرات       
 كمكازنتيا بمراتب ألفاظ األئمة.
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 ولالمبحث األ 

تراجم الرواة الذين عّدليم مسمم، ومقارنة حكمو فييم بأحكام النقاد، وبيان الراجح  
 من أقواليم

تنكعت عبارات اإلماـ مسمـ في تعديمو لمرجاؿ، كتباينت درجاتيا كمراتبيا، فنراه تارة         
ه في الثقات مف يطمؽ القكؿ بالتكثيؽ كأحيانان يكرره، كقد يكثؽ الراكم تكثيقان نسبيان، أك يذكر 

أصحاب أحد األئمة، أك ينقؿ تكثيؽ غيره مف النقاد، كما أنو بالغ في الثناء عمى عددو مف أئمة 
 الحديث.
راكيان،  ستة كسبعيفماـ مسمـ في تكثيقيـ كقد بمغ عدد الركاة الذيف كقفت عمى أقكاؿو لإل      

عمى إمامتيـ، بؿ ىـ ممف تيعتمد بعضيـ مف أئمة أىؿ الحديث الذيف استفاضت شيرتيـ، كاتًُّفؽ 
 .كأحمد أقكاليـ في الجرح كالتعديؿ، كالبخارم، كالشافعي، كمالؾ،

كسأدرس في ىذا المبحث أحكاؿ الركاة الذيف كثقيـ مسمـ، مقارنةن أقكالو بأقكاؿ النقاد، أما      
 اؿ مسمـ فييـ. األئمة الذيف ال حاجة لدراسة أحكاليـ فسيأتي ذكرىـ في ختاـ المبحث مع ذكر أقك 

ليؾ دراسة أحكاؿ الركاة حسب ترتيب أسمائيـ ىجائيان:          كا 
 
، وسابوري، روى لو النسائي وابن ماجأحمد بن األزىر بن َمِنْيع أبو األزىر العْبدي الني(ٔ) 

 ىــ(:ٖٕٙ)ت

 .(ُ)قاؿ مكي بف عبداف: سألت مسمـ بف الحجاج عف أبي األزىر فقاؿ: اكتب عنوقول مسمم: 

كىك راكم الحكاية عف مسمـ: كىذا رىٍسـ مسمـ في الثقات ،اؿ الحاكـ أبك عبداهلل معقبان ق
(ِ.) 

باألمر بالكتابة عنو، فقد  -كىك مف أقرانو– مسممان  كافؽ محمد بف يحيى الذىمي أقوال النقاد:
ركل الخطيب بسنده إلى محمد بف عبد اهلل النيسابكرم أنو قاؿ: قرأت بخط أبي عمرك 

ي: سألت محمد بف يحيى، عف أبي األزىر أحمد بف األزىر، فقاؿ: أبك األزىر مف أىؿ المستمم
 (ّ)الصدؽ كاألمانة نرل أف ييٍكتب عنو، قاليا مرتيف.

                                                           

 (.ِٗ/ُٕ) (، كتاريخ دمشؽَٕ/ٓاريخ بغداد )تانظر:  (ُ)
 ، كلـ يذكر الخطيب كال ابف عساكر تعقيب الحاكـ.(ِٖٓ/ُتيذيب الكماؿ )انظر:  (ِ)
 (. َٕ/ٓتاريخ بغداد ) (ّ)
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: ىك بإجماعيـ ثقة، كنقؿ ابف عساكر عف ابف شاىيف أنو قاؿ: ثقة (ُ)كقاؿ الحاكـ ابف البيع
، كصالح (ٔ): ال بأس بو، كقاؿ أبك حاتـ(ٓ)قاني، كالبر (ْ)، كالدارقطني(ّ)، كقاؿ النسائي(ِ)نبيؿ
كقاؿ  (َُ)الناس، حسف الحديث،(ٗ): كتب )عف((ٖ): صدكؽ، كقاؿ أحمد بف سيَّار(ٕ)جزرة
: رحـ اهلل أبا األزىر كاف مف أحسف مشايخنا حديثان، كذكره ابف (ُِ)بف أبي طالب (ُُ)إبراىيـ

 .(ُّ)يخطئ :كقاؿ ،حباف في الثقات

: قيؿ لي كأنا أكتب الحديث في بمدم: لـ ال ترحؿ إلى العراؽ؟ فقمت: كما (ُْ)كقاؿ ابف الشٍَّرقي
الحديث ثالثة: محمد بف يحيى الذىمي، كأبك األزىر أحمد  (ُٓ)(بنادرة)أصنع بالعراؽ كعندنا مف 

 . (ُ)بف األزىر، كأحمد بف يكسؼ السممي، فاستغنينا بيـ عف أىؿ العراؽا

                                                           

 (، بعد ركايتو لمحديث الذم ركاه أبك األزىر في فضػػػػػػػائؿ عمي كنقمكه ُّٖ/ّالمستدرؾ عمى الصحيحيف ) (ُ)
 عميو، كسيأتي تفصيؿ ذلؾ في الترجمة.

 .منو المطبكع كلـ أجده في  عف األفراد البف شاىيف،(، نقالن ُّ/ُٕ) يخ دمشؽ،تار  (ِ)
 (.ٕٗتسمية مشايخ النسائي، مف زيادات الشريؼ حاتـ العكني في الممحؽ األكؿ لمكتاب، )ص (ّ)
 (. ٖٖسؤاالت السممي لمدارقطني )ص (ْ)
 (.ُٕ/ُ) ماؿإكماؿ تيذيب الكانظر:  (ٓ)
 (.ُْ/ِ) الجرح كالتعديؿ (ٔ)
 (.ُّ/ُٕ) تاريخ دمشؽر: انظ (ٕ)
 ىػ(.ِٖٔ)ت كرٍ سف الفقيو إماـ أىؿ الحديث في مى أحمد بف سيَّار بف أيكب أبك الح (ٖ)

 (.ُّ/ُٕ(. كتاريخ دمشؽ البف عساكر )َّٔ/ٓانظر ترجمتو في: تاريخ بغداد لمخطيب )
  اإلكماؿ ا كردت فيػػػػػػىكذا في المطبكع مف تاريخ دمشؽ، كالصكاب: )عنو( كما ىك كاضح مف السياؽ ككم (ٗ)
 ، كاهلل أعمـ. (ُٕ/ُ) لمغمطام 
 (.ُّ/ُٕ) ؽيخ دمشتار انظر:  (َُ)
 انوػػػػػػػػػابكر في زمػػػػػػػػػبنيس اؽ النيسابكرم مف أئمة المحدثيفػػػػػػػػػالب محمد بف نكح أبك إسحػػػػػػػإبراىيـ بف أبي ط (ُُ)

 (. ِّٖ)ص (، كطبقات الحفاظ، لمسيكطيَُٗ/ٔ)ق(. انظر ترجمتو في تاريخ اإلسالـ، لمذىبي ِٓٗ)ت
 (. ِٖٓ/ُانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ُِ)
(ُّ) (ٖ/ّْ.) 
 ىػػ(.ِّٓحافظ خراساف، كىك تمميذ مسمـ )ت رقيمد بف الحسف، أبك حامد ابف الشَّ أحمد بف مح (ُْ)

 (.ِْٖ/ٕ(، كالكافي بالكفيات، لمصفدم )ّٕ/ُٓانظر ترجمتو في: سير أعالـ النبالء، لمذىبي )
 كىي لفظة أعجمية، كتعني في ىذا السياؽ المكثر مف الحديث كحافظو الذم يفرقو عمى غيره. (ُٓ)

 (، كتدريب َُِ(، كالمنيؿ الركم، البف جماعة )صُّْانظر: معرفة أنكاع عمـك الحديث، البف الصالح )ص
 =              لمحدثيف.(، كذكره ثالثتيـ في معرض الحديث عف معرفة ألقاب آٖٕ/ِالراكم، لمسيكطي )
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كنقؿ ابف منده عف بعض أصحاب ابف خزيمة: أنو  لما كبر، فربما لقف،  كقد كؼ بصره
كاف يكتب في كتابو: حدثنا أبك األزىر مف أصمو، كحدثنا أبك األزىر تمقينان،  -يعني ابف خزيمة–

: ما حدث مف (ّ). كقاؿ أبك أحمد الحاكـ(ِ)كذلؾ أنو قد كاف كبر فربما يمقف ما يخشى عميو
 أصؿ كتابو فيك أصح.

: كىك محدث عصره، كلعؿ  -بتصرؼ– فيما نقمو عنو مغمطام كقاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل
متكىمان يتكىـ أف أبا األزىر فيو ليف لقكؿ أبي بكر بف إسحاؽ: حدثنا أبك األزىر، ككتبتو مف 
كتابو، كليس كما يتكىـ، ألف أبا األزىر كؼ بصره ككاف ال يحفظ حديثو، فربما قرئ عميو في 

 .(ْ)سماعو منو ليذه العمةالكقت بعد الكقت فنقؿ ابف إسحاؽ 
: صدكؽ كاف يحفظ ثـ كبر (ٓ)كلعؿ ابف حجر أنزلو عف مرتبة الثقة ليذا السبب، فقاؿ فيو

 فصار كتابو أثبت مف حفظو.
، لكنو كثقو في مكاضع (ٔ)أما الذىبي فقد اعتمد قكؿ أبي حاتـ كصالح جزرة بأنو صدكؽ

: اإلماـ الحافظ الثبت (ٖ)اؿ في السير، كق(ٕ)أخرل مف كتبو، فأطمؽ القكؿ بتكثيقو في مكضع
 : كىك ثقة بال تردد.(ٗ)محدث خراساف في زمانو، كقاؿ في مكضع آخر مف السير

 

                                                                                                                                                                     

 (: "ىذه النسبة إلى مف يككف مكثران مف شيء يشترم منو مف ىك أسفؿ َُْ/ُكقاؿ السمعاني في األنساب )= 
 منو ثـ يبيع ما يشترم منو مف غيره". الن منو أك أخؼ حاالن كأقؿ ما

 (.َٕ/ٓ) تاريخ بغداد (ُ)
  .(ِٗفتح الباب في الكنى كاأللقاب )ص (ِ)
 (.ُّ/ُٕ) دمشؽتاريخ  انظر: (ّ)
 (.ُٓ/ُ) ؿإكماؿ تيذيب الكما (ْ)
 (.ٖٓتقريب التيذيب )ص (ٓ)
 (: شبيو بصكرة ُّٖ/ُ(، كلعمو ذكر ذلؾ ردان عمى ابف عدم الذم قاؿ عنو في الكامؿ )ُٖٗ/ُالكاشؼ ) (ٔ)

 ما قاؿ أبك حػػػػػاتـػػػػػػػػك (، ثـ قاؿ مػػػػػعقبان: بؿ ىكِٖ/ُأىؿ الصدؽ عند الناس، فقد نقؿ الذىبي قكلو في الميزاف)
 صدكؽ، فتكثيؽ الذىبي لو في مكاضع أخرل يدؿ عمى أنو يراه ثقة، كاهلل أعمـ.  

 (. ٕٗ/ِتذكرة الحفاظ ) (ٕ)
(ٖ) (ُِ/ّّٔ .) 
(ٗ) (ُِ/ّْٔ .) 
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ركاه عف عبد الرزاؽ عف معمر في فضائؿ عمي لكنو تكبع عميو،  (ُ)كقد نقمكا عميو حديثان 
ث بو عف عبد الرزاؽ: كبرأه األئمة مف عيدتو، فقاؿ ابف معيف لٌما عمـ أف أبا األزىر ىك مف حد

(ِ)"أما إنؾ لست بكذاب، كالذنب لغيرؾ في ىذا الحديث"
 

كنقؿ الذىبي عف الحاكـ قكلو: "حدث بو أبك األزىر ببغداد في حياة أحمد كابف المديني 
كابف معيف، فأنكره مف أنكره حتى تبيف لمجماعة أف أبا االزىر برمء الساحة منو، فإف محمو 

ؿ: "ىذا حديث باطؿ، ابف الشرقي منشأ الخمؿ في ركاية الحديث فقا كبيف (ّ)محؿ الصادقيف"
معمران كاف لو ابف أخ رافضي، ككاف معمر يمكنو مف كتبو، فأدخؿ عميو ىذا  أفَّ كالسبب فيو 

الحديث، ككاف معمر رجالن مييبان ال يقدر عميو أحد في السؤاؿ كالمراجعة، فسمعو عبد الرزاؽ 
: "كقد ركاه محمد بف حمدكف النيسابكرم (ٓ)كقاؿ الخطيب معقبان  (ْ)في كتاب ابف أخي معمر"

عف محمد بف عمي بف سفياف النجار عف عبد الرزاؽ فبرئ أبك األزىر مف عيدتو إذ قد تكبع 
 عمى ركايتو"

كبذلؾ يككف أبك األزىر قد سًمـ مف ىذا الجرح كبرئ منو، كما ذكره ابف حباف مف خطئو 
كأبك األزىر ىذا كتب الحديث فأكثر، كمف أكثر الحديث ال بد أف يقع  :(ٔ)يرده قكؿ ابف الشٍَّرقي

 .في حديثو الكاحد كاالثناف كالعشرة مما ينكر

                                                           

  كالحديث ركاه أبك األزىر عف عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىرم عف عبيد اهلل بف عبد اهلل عف ابف عباس (ُ)
 كقاؿ: "أنت سيد في الدنيا سيد في اآلخرة -رضي اهلل عنو–صمى اهلل عميو كسمـ إلى عمي –قاؿ: نظر النبي 

 كمف أحبؾ فقد أحبني، كحبيبي حبيب اهلل، كعدكؾ عدكم، كعدكم عدك اهلل، كالكيؿ لمف أبغضؾ مف بعدم". 
 (، كابف عدم في الكامؿٖٔ/ٓريخو )كالحديث مكضكع كما تبيف مف أقكاؿ العمماء فيو، أخرجو الخطيب في تا

 (. ّٔٔ/ُِ(، كالذىبي في السير )ُّٖ/ُ)
 ( كخالؼ العمماء في حكمو عمى الحديث كقاؿ: صحيح عمى شرطيمػػػػػا، ُّٖ/ّكأخرجو الحاكـ في مستدركو )

ف كاف ركاتو ثقات فإنو   منكػػػػػركقاؿ الذىبي في تمخيصو لممستدرؾ معقبان عمى تصحيح الحاكـ لمحديث: "ىذا كا 
 ليس ببعيد مف الكضع". 

 (. ٗٔ/ٓبغداد )تاريخ انظر:  (ِ)
 (. ّٔٔ/ُِسير أعالـ النبالء ) (ّ)
 (، كعقب قائالن: "كلتشيع عبػػػػػػد الرزاؽ ّٕٔ/ُِ(، كالذىبي في السير )ٗٔ/ٓنقمو عنو الخطيب في تاريخو ) (ْ)

 حدث بو لمثؿ أحمد كابف معيف كعمي، بؿ كال خرجوسيٌر بالحديث ككتبو كما راجع معمران فيو، لكنو ما جسر أف ي
 في تصانيفو، كحٌدث بو كىك خائؼ يترقب". 

 (. ٗٔ/ٓتاريخ بغداد ) (ٓ)
 (.ِٗ/ُٕ) تاريخ دمشؽانظر: ( ٔ)
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، فترجمة أبي األزىر كركاية األئمة عنو كتعديميـ لو ترده، (ُ)أما قكؿ مسممة بأنو مجيكؿ
ذكر جماعة ممف رككا عنو: كلعمو ال يعرفو كلذلؾ جيَّمو، كقد ردَّ عميو ابف القطاف فقاؿ بعد أف 

 كاألمر فيو ليس كما قاؿ مسممة بف قاسـ في كتابو حيف قاؿ إنو مجيكؿ.

إلى الثقة أقرب، كقد كؼ بصره في ًكبىره كربما ليقّْف، فصار كتابو أثبت مف  أنو والخالصة
 كاهلل أعمـ. حفظو،

البخاري وأبو داود ، روى لو النيسابوري ميالسُّمَ  ، أبو عميأحمد بن حفص بن عبد اهلل(ٕ)
 ىـــ(. ٕٛ٘والنسائي، )ت

عف أبي حاتـ السممي قاؿ: سألت مسمـ بف الحجاج عف الكتابة عف أحمد بف  قول مسمم:
تابة في الك (ْ): ىذا رسـ مسمـ في الثقات األثبات )اآلدب((ّ). قاؿ الحاكـ(ِ)حفص فقاؿ: نعـ

رأيت أحدان أتـ صالة منو، كأمر مسمـ  : ما(ٓ)ف أنو قاؿطى د بف قى دَّ عنيـ. كنقؿ ابف حجر عف مسى 
 بالكتابة عنو. 

: ال بأس بو نيسابكرم (ٖ)، كقاؿ النسائي مرة(ٕ)، كالنسائي(ٔ)كثقو مسممة بف قاسـ أقوال النقاد:
 . (َُ): قميؿ الحديث، كرماه باإلرجاء في مكضع آخر(ٗ)صدكؽ، كزاد في مكضع

 : صدكؽ.(ُِ)جر: ثقة مشيكر كبير القدر، كقاؿ ابف ح(ُُ)قاؿ الذىبي

                                                           

 (.ُٕ/ُ) ؿإكماؿ تيذيب الكماانظر:  (ُ)
 (. ّٕ/ُ) المصدر نفسو (ِ)
 نقالن عف تاريخ نيسابكر لمحاكـ. المصدر السابؽ، (ّ)
 لغالب أنو تصحيؼ، كالصكاب )اإلذف(. ا (ْ)
 (.َِ/ُتيذيب التيذيب )( ٓ)
 (. ّٕ)ص المصدر نفسو (ٔ)
  كعنو ابف حجر قكؿ النسائي لكتابو(، كعزا مغمطام ِٓ/ُ(، كتيذيب التيذيب )ّٕ/ُاإلكماؿ )انظر:  (ٕ)

 تسمية الشيكخ كلـ أجده فيو.
 (. ٕٓ( تسمية مشايخ النسائي )صٖ)
 (.َِ/ُ) تيذيب التيذيب (ٗ)
 (. َّّ/ّ( السنف الكبرل )َُ)
 (. ِْ/ٔ( تاريخ اإلسالـ، )ُُ)
 (. ٖٖ( تقريب التيذيب )صُِ)
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فيو أنو ثقة، كلعؿ ابف حجر أنزلو لمرتبة الصدكؽ إلنزاؿ النسائي لو في أحد  وخالصة القول
 ، كاهلل أعمـ.(ُ)قكليو عف مرتبة الثقة

أحمد بن يوسف بن خالد أبو الحسن األزدي النيسابوري، المعروف بحمدان، روى لو (ٖ)
 ىــ(.ٕٗٙمسمم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، )ت

قاؿ مكي بف عبداف: سألت مسمـ بف الحجاج عف أحمد بف يكسؼ السممي؟ فقاؿ:  قول مسمم:
  .(ِ)ثقة، كأمرني بالكتابة عنو

 : قاؿ مسمـ: ثقة.(ْ): كثقو مسمـ. كقاؿ في مكضع(ّ)كاعتمد الذىبي تكثيؽ مسمـ لو، فقاؿ مرة
: (ٖ)كمسممة (ٕ)ف، كقاؿ النسائي، كزاد الخميمي مأمك (ٔ)، كالخميمي(ٓ)كثقو الدارقطني أقوال النقاد:

 : نيسابكرم صالح.(ٗ)ال بأس بو، كقاؿ النسائي مرة

: أحد أئمة الحديث، كبير الرحمة كاسع الفيـ، مقبكؿ عند األئمة في أقطار (َُ)قاؿ ابف البيع
 : حافظ ثقة.(ُِ): أحد الثقات األثبات، كقاؿ ابف حجر(ُُ)األرض، كقاؿ ابف عساكر

 ظ ثقة. أنو إماـ حاف والخالصة
                                                           

 كغالب مف قاؿ فييـ النسائي "ال بأس بو" ىـ ثقات مطمقان، بؿ قاؿ في مجمكعة منيـ "ثقة". قالو قاسـ سعد (ُ)
 تاب رسالة عممية قدمت لنيؿ درجة (، كأصؿ الكََُٖ/ُفي كتابو: منيج اإلماـ النسائي في الجرح كالتعديؿ )

 الدكتكراة.
 (. ُِٓٔ/ّبغية الطمب في تاريخ حمب، البف العديـ )انظر: ( ِ)
 (. ُِٓ/ُتذىيب تيذيب الكماؿ )( ّ)
 (.  ّٖٔ/ُِسير أعالـ النبالء ) (ْ)
 (. َُٗ/ٔ) تاريخ دمشؽانظر:  (ٓ)
 (. ُِٖ/ِ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ٔ)

 ىػ( ٕٔٓمنتخب مف كتاب اإلرشاد، كقد انتخبو أبك طاىر السُّمفي)ت  كاف، كالصكاب أفَّ المطبكعطبع بيذا العن
 (.ْٕ)صبو: العنكاف الصحيح لمكتابكما جاء في سماعات الكتاب، كقد أشار إلى ذلؾ الشريؼ العكني في كتا

 (.ٖٓ( تسمية مشايخ النسائي )صٕ)
 عف كتاب الصمة لمسممة. (. نقالن ُٓٓ/ُ) إكماؿ تيذيب الكماؿانظر:  (ٖ)
 ية المشايخ ىك (، كعزاه لتسمية مشايخ النسائي، كالمذككر في تسمُٓٓ/ُ) ؿإكماؿ تيذيب الكماانظر:  (ٗ)

 بتكثيقو.قكلو السابؽ 
 (.ُِِٔ/ّبغية الطمب في تاريخ حمب، البف العديـ )انظر: ( َُ)
 (. َُٔ/ٔ( تاريخ دمشؽ )ُُ)
 (. َُِ( تقريب التيذيب )صُِ)
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 مف شيكخ مسمـ الذيف –أبك األزىر، كأحمد بف حفص، كحمداف  –كالركاة الثالثة السابقكف 
ًبرك  عرفيـ  أحكاليـ، فيك أعمـ بيـ مف غيره. خى

إسحاق بن منصور بن َبْيرام الَكْوَسج أبو يعقوب التميمي الَمْروزي، روى لو الجماعة ما (ٗ)
 ىــ(. ٕٔ٘عدا أبو داود، )ت

ف أبي حاتـ السممي أنو سأؿ مسمـ بف الحجاج عف إسحاؽ بف منصكر، فقاؿ: ع قول مسمم:
 : ثقة مأمكف، أحد األئمة مف أصحاب الحديث.(ِ). كفي ركاية(ُ)ثقة مأمكف

 .(ّ)كقاؿ أيضان: لـ أر أحدان أصمح كتابان مف إسحاؽ بف منصكر
، كزاد األخير: (ٔ)يبة، كعثماف بف أبي ش(ٓ)كمسممة بف قاسـ، (ْ)كثقو النسائي أقوال النقاد:

: ثقة (ٖ): ثقة ثقة، كقاؿ مرة(ٕ)صدكؽ كغيره أثبت منو، ككرر النسائي لفظ التكثيؽ في ركاية فقاؿ
 .: صدكؽ(ٗ)ثبت، قاؿ أبك حاتـ

، كقاؿ (ُُ): ىك أحد األئمة مف أصحاب الحديث، كذكره ابف حباف في الثقات(َُ)كقاؿ الحاكـ 
 : ثقة ثبت.(ُِ)ابف حجر
نزاؿ أبي حاتـ لو إلى مرتبةقة ثبتث أنو والخالصة  عمـ.أالصدكؽ محمكؿ عمى تشدده، كاهلل  ، كا 

                                                           

 (. ّٖٓ/ٕ) تاريخ بغدادظر: ان (ُ)
 .(ْٕٔ/ِتيذيب الكماؿ )انظر:  (ِ)

 ـ في ىً ميا، كلـ يًضفيا لمسمـ إال المزم كلعمو كى لـ يقي  ان كعبارة )أحد األئمة مف أصحاب الحديث( األرجح أف مسمم
نما ىي مف قكؿ الحاكـ، نقميا عنو تمميذه البييقي بعد نقمو لركاية السممي عف مسمـ، كاكتف  الخطػػػػػػيب ىذلؾ، كا 

 كؿ ػػػػػػػػػػػػػ(، بقُُّٓ/ّ(، كابف العديـ في بغية الطمب )ِّٖ/ٖابف عساكر في تاريخو )ك (، ّٖٓ/ٕفي تاريخو )
 مسمـ: ثقة مأمكف.

 (. َُٖ/ٓ) ( األنسابّ)
 (. ّٖٓ/ٕ) تاريخ بغدادانظر:  (ْ)
 (.ُُِ/ِ) ماؿإكماؿ تيذيب الكانظر:  (ٓ)
 (ّٓ)ص تاريخ أسماء الثقاتانظر:  (ٔ)
 (. ُُّٓ/ّبغية الطمب في تاريخ حمب، البف العديـ )انظر:  (ٕ)
 (.ِّٖ/ٖتاريخ دمشؽ، البف عساكر )انظر:  (ٖ)
 (. ِّْ/ِ( الجرح كالتعديؿ، )ٗ)
 (. ِّٖ/ٖتاريخ دمشؽ، البف عساكر )انظر: ( َُ)
(ُُ( )ٖ/ُُٖ .) 
 (. ُِّ( تقريب التيذيب )صُِ)
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أبو يحيى األسدي الكوفي نزيل بغداد، روى لو مسمم وأبو داود  ،إسماعيل بن سالم(٘)
 والنسائي.

سماعيؿ  قول مسمم: قاؿ ابف حجر: قاؿ عبد اهلل عف أبيو: فراس أقدـ مكتان مف إسماعيؿ، كا 
سماعيؿ أحسف منو استقامة، كأقدـ سماعان، سمع مف  أكثؽ منو، فراس فيو شيء مف ضعؼ، كا 

 (ُ) سعيد بف جبير، ككذا قاؿ مسمـ عف أحمد.

: ثقة (ّ): كاف ثقة ثبتان، كقاؿ ابف معيف(ِ)اتفؽ األئمة عمى تكثيقو، فقاؿ ابف سعد أقوال النقاد:
 : ثقة ثقة، كقاؿ(ٔ)ؿ أحمدمسجد الجامع، كقا (ٓ): ثقة، أكثؽ مف أساطيف(ْ)حجة، كفي ركاية

، قاؿ: سمعتو يقكؿ: صالح الحديثأبك   .(ٕ)داكد: سألت أحمد عنو فقاؿ: بخو

، (ُُ)، كأحمد(َُ)، كأبك زرعة(ٗ)، كأبك حاتـ(ٖ)كأطمؽ القكؿ بتكثيقو ابف معيف في ركاية
: ال بأس بو، ككفي ثقة، كنقؿ (ُٓ)، كقاؿ الفسكم(ُْ)، كابف خراش(ُّ)، كالدارقطني(ُِ)كالنسائي

 : مستقيـ الحديث.(ُٔ)ابف أبي حاتـ عف أبيو أنو قاؿ

                                                           

 (. ُّٓ/ُانظر: تيذيب التيذيب ) (ُ)
 (، بدكف زيادة قكؿ مسمـ، كأصمو في عمؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ُٕٓ/ٕأكرده الخطيب في تاريخو )ك 
(ُ/ُّٖ.) 
 (. ُِّ/ٕالطبقات الكبرل ) (ِ)
 (، فيما ركاه عنو ابف أبي مريـ.ُٕٔ/ٕانظر: تاريخ بغداد ) (ّ)
 ة.(، فيما ركاه عنو ابف أبي خيثمُِٕ/ِانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ْ)
 العمماء الميبىٌرزيف.  (ٓ)
 (، فيما نقمو عنو ابنو عبد اهلل. ُٕٓ/ٕانظر: تاريخ بغداد ) (ٔ)
 (. ُِٖسؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد )ص (ٕ)
 (. ٔٗ/ُتاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز ) (ٖ)
 (. ُّٓ/ُانظر: تيذيب التيذيب ) (ٗ)
 ( ُِٕ/ِالجرح كالتعديؿ ) (َُ)
 (ُِٕ/ِكالتعديؿ ) انظر: الجرح (ُُ)
 (.   َُُ/ّانظر: تيذيب الكماؿ ) (ُِ)
 (. ُْ/ُسؤاالت البرقاني لمدارقطني ) (ُّ)
 (. ُٕٕ/ٕانظر: تاريخ بغداد ) (ُْ)
 (، اكتفي الفسكم بقكلو )ككفي ثقة(.  ٔٗ/ّ(، كفي المعرفة كالتاريخ )ُّٓ/ُىكذا في تيذيب التيذيب ) (ُٓ)
 (. ُِٕ/ِالجرح كالتعديؿ ) (ُٔ)
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كقاؿ أبك بكر المركذم: قمت ألحمد بف حنبؿ: كيؼ كاف إسماعيؿ بف سالـ؟ قاؿ: ليس 
بو بأس، قمت: إنو حكى عف أبي عكانة، عف إسماعيؿ بف سالـ أنو سمع زبيدا يقكؿ: )كاف في 

ؿ: قد كانت عنده أحاديث الشيعة، قاؿ: كمف سمع ىذا مف أبي عكانة؟ ثـ قا (ُ)قصة معاكية(
 (ِ)كقد نظر لو شعبة في كتبو.

: كإلسماعيؿ بف سالـ أحاديث، يحدث عنو قكـ (ّ)، فقاؿعف مرتبة الثقات أنزلو ابف عدمك 
 ثقات، كأرجك أنو ال بأس بو. 

: كثقو (ْ)كقد أكرد الذىبي إسماعيؿ في الميزاف معمالن إيراده بذكر ابف عدم لو، فقاؿ
ـ أسؽ ذكره إال تبعا البف عدم، فإنو أكرد ذكره، كما زاد عمى أف قاؿ: أرجك أنو ال جماعة، كل
 بأس بو. 

: كلعمو أراد أف ينقؿ ما تقدـ أنو قيؿ ألحمد عنو ما يشير بو إلى التشيع، (ٓ)كقاؿ ابف حجر معقبان 
  لكنو لـ يفصح بو.

 . : ليس بالقكم(ٔ)بتضعيفو فقاؿ ابف حـزانفرد ك 

، (ٕ)ماعيؿ ثقة ثبت كما خمص إلى ذلؾ ابف حجرأف إس والخالصة ، كال يمتفت إلى قكؿ ابف حـز
  مقابؿ ما تكاتر مف تكثيؽ األئمة لو، كاهلل أعمـ. 

 

 

 

                                                           

 تيذيب الكماؿ: )كذكر قصة لمعاكية(.  في (ُ)
 (.  ََُ/ّ(، كذكرىا المزم في تيذيب الكماؿ )ُٕٔ/ٕانظر: تاريخ بغداد ) (ِ)
 (. ْْٔ/ُالكامؿ ) (ّ)
 (. ِِّ/ُميزاف االعتداؿ ) (ْ)
 (.ُّٓ/ُتيذيب التيذيب ) (ٓ)
 (. َِٔ/ٗنقمو ابف حجر في فصؿ التجريد الذم ألحقو بمساف الميزاف ) (ٔ)
 (. ُّٗقريب التيذيب )صت (ٕ)
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 الجماعة،و ن الشامي، الممقب بشاذان، روى لاألسود بن عامر أبو عبد الرحم(ٙ)
  ىـ(. ٕٛٓ)ت

 (ِ)الثقات. (ُ)باءذكره في الطبقة الثالثة مف أصحاب شعبة الغر  قول مسمم:

 : ال(ٕ)، كقاؿ ابف معيف(ٔ)، كابف حجر(ٓ)، كالذىبي(ْ)، كأحمد(ّ)كثقو ابف المديني أقوال النقاد:
: صالح الحديث، كذكره ابف حباف (ٗ): صدكؽ صالح، كقاؿ ابف سعد(ٖ)بأس بو، كقاؿ أبك حاتـ

   (َُ)في الثقات.

  أنو ثقة، كاهلل أعمـ.والخالصة 

 ىـ(. ٙٗٔأو ٕٗٔمك الُحْمراني، أبو ىانئ البصري، روى لو األربعة، )تأشعث بن عبد الم(ٚ)

إذا كازنت بيف األقراف كابف عكف، كأيكب السَّخًتيىاني، مع عكؼ بف : (ُُ)قاؿ مسمـ قول مسمم:
ٍمراني، كىما صاحبا الحسف، كابف سيريف، كما أف ابف عكف، كأيكب  ميمة، كأشعث الحي أبي جى

                                                           

نما يقصد بيا مسمـ الغرباء عف البصرة، الذيف رككا عف شعبة مف  (ُ)  ككممة )الغرباء( ليس ليا عالقة بالنقد، كا 
 غير أىميا، كقد ميزىـ بذلؾ عف أصحاب شعبة البصرييف.

 (.ٕانظر: معرفة أصحاب شعبة بف الحجاج، لمحمد بف تركي التركي )ص
 جعػػػػؿ  ثالثة أقسػػػػاـ ألصحػػػػػػػػػػػػػاب شعبة، كتابو رجاؿ عركة بف الزبيرفي نياية  ذكر ان أفَّ مسمم كينبغي التنبيو (ِ)

 الغرباء عف أىؿ البصػػػػػػػرة مف اتػػػػػػػخٌص الثق، ثـ و مف أىػػػػػػػػػؿ البصرةصحاب، كىـ أعشر طبقاتالقسـ األكؿ في 
 ني، كجعؿ القسـ الثالث لمف ركل عف شعبة كذىب حديثو، كىـ أخرل في القسـ الثا أربع طبقاتبمف أصحابو 

 أصحاب شعبة الضعفاء فيو.
 يتكىـ البعض مف خالؿ تتبع عبارات مغمطام، حيث عدَّه كتابان  قد في طبقات شعبة كما مستقؿه  ليس لو كتابه ك 

 عػػػػف تاب )مف ركل"كذكره مسمـ بف الحجاج في ك: (َُْ/ّإكماؿ تيذيب الكماؿ ) في ـ لحجاج فقاؿحيف ترج
 ".كعٌده في الطبقة الثانية شعبة مف الغرباء الثقات(

 (.ِْٗ/ِالجرح كالتعديؿ )( انظر: ّ)
 (. ِِٕ/ّتيذيب الكماؿ )انظر: ( ْ)
 (. ّّ/ٓ( تاريخ اإلسالـ )ٓ)
 (. ُْٔ( تقريب التيذيب )صٔ)
 (. َُّتاريخو ركاية الدارمي )ص( ٕ)
 (. ِْٗ/ِالجرح كالتعديؿ )( ٖ)
 (. ّّٔ/ٕالطبقات الكبرل ) (ٗ)
(َُ ) (ٖ/َُّ .) 
  (.َِالمقدمة )ص (ُُ)
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ف كاف صاحباىما، إال أف البكف  بينيما، كبيف ىذيف بعيد في كماؿ الفضؿ، كصحة النقؿ، كا 
 .عكؼ، كأشعث غير مىدفكعىٍيف عف صدؽ كأمانة عند أىؿ العمـ

كنقؿ مغمطام عف ابف خزيمة أنو قاؿ في صحيحو: سمعت مسممان قاؿ: سمعت بنداران يقكؿ 
ثنا أشعث بف ار ليس بثقة كأشعأشعثنا ليس أشعث الككفييف أشعث الككفييف أشعث بف سك 

 : قاؿ مسمـ عف بندار: ثقة. (ِ)كقاؿ ابف حجر .(ُ)الممؾ ثقةعبد

، (ٔ)، كالنسائي(ٓ)، كعثماف بف أبي شيبة(ْ)، كالقطاف(ّ)كثقو ابف معيف أقوال النقاد:
 .: كاف فقييان متقنان (َُ)ذكره ابف حباف في الثقاتك ، (ٗ)، كابف حجر(ٖ)الذىبي، ك (ٕ)كالدارقطني

: لـ أدرؾ أحدا مف أصحابنا أثبت عندم منو، كال أدركت (ُُ)يحيى القطافكقاؿ ابف معيف عف 
 .أحدان مف أصحاب ابف سيريف بعد ابف عكف أثبت منو

كقاؿ  .: كاف يحيى كبشر بف المفضؿ كمعاذ بف معاذ يثبتكف األشعث الحمراني(ُِ)كقاؿ البخارم
دَّاني كأصمح مف : ال بأس بو كىك أكثؽ مف أ(ُْ)كقاؿ أبك حاتـ ،صالح :(ُّ)أبك زرعة شعث الحي

 . أشعث بف سكار

                                                           

 ، كلـ أجده في صحيح ابف خزيمة، كغالب الظف أنو في المفقكد منو، فإفَّ (َِْ/ِؿ تيذيب الكماؿ )( إكماُ)
 الجزء المطبكع منو صغير، كىك ما يتعمؽ بالعبادات، كأكثره مفقكد.

 (.ُُٖ/ُيب )تيذيب التيذ (ِ)

 (. ُٖ/ْركاية الدكرم، )خو تاري (ّ)
 كزاد القطاف: مأمكف.  (.ِٕٓ/ِ) الجرح كالتعديؿانظر:  (ْ)
 (.ّٔتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف )صانظر: ( ٓ)
 (.ِٖٓ/ّ) تيذيب الكماؿانظر:  (ٔ)
 (.ُٕسؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص( ٕ)
 (. ِٖٕ/ٔ( سير أعالـ النبالء )ٖ)
 (.َُٓ( تقريب التيذيب )صٗ)
(َُ( )ٔ/ِٔ .) 
  (.ُُٖ/ُتيذيب التيذيب )انظر:  (ُُ)

 (. ِّْ/ُ( التاريخ الكبير )ُِ)
 (.ِٕٓ/ِ) الجرح كالتعديؿ (ُّ)
 المصدر نفسو.  (ُْ)
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كيحتج بو، كىك في جممة  و: أحاديثو عامتيا مستقيمة، كىك ممف يكتب حديث(ُ)قاؿ ابف عدم
 .أىؿ الصدؽ، كىك خير مف أشعث بف سكار بكثير

إنما أكردتو لذكر ابف عدم لو في كاممو، ثـ إنو ما ذكر  :(ِ)كلما أكرده الذىبي في الميزاف قاؿ
 .و شيئان يدؿ عمى تميينو بكجو، كما ذكره أحد في كتب الضعفاء أبدان في حق

عميو ذلؾ، كاهلل  الذىبيره في الضعفاء، كقد أنكر أنو ثقة، كال حجة البف عدم في ذك والخالصة
 أعمـ.

اب الواسطي، روى لو األربعة سوى ابن (ٛ)  أيوب بن أبي مسكين التميمي أبو العالء القصَّ

 ىــ(.ٓٗٔ، )توماج

 .(ّ)نقؿ عف أحمد بف صالح قكلو: رجؿ صالح ثقة قول مسمم:

التعديؿ  ألفاظكذلؾ فيو اختمفت فيو أقكاؿ النقاد ما بيف معدّْؿ كمجرّْح، كتفاكتت  أقوال النقاد:
 .كالتجريح

، (ٔ)، ككرر أحمد تكثيقو في بعض ما ركم عنو(ٓ)، كابف سعد(ْ)فقد أطمؽ القكؿ بتكثيقو النسائي
اف رجالن صالحان ثقةن، كقاؿ في مكضع يقارف فيو بيف العكَّاـ بف حكشب كأبي : ك(ٕ)كقاؿ مرة

، (ٖ)أبي العالء كأكثر حديثان، العكاـ ثقة إال أف أبا العالء ليس بو بأس العالء: العكَّاـ أكثؽ مف

                                                           

 (. ّٗ/ِ( الكامؿ )ُ)
(ِ) (ُ/ِٕٔ .) 
 (.ّْٗ/ّ( تيذيب الكماؿ )ّ)

 كأف ما كرد في كتاب  كقد كقع في نفسي بعض الشؾ في أنو ربما يككف مسمـ قد نقؿ ذلؾ عف أحمد بف حنبؿ،
 ابػػػػػػػػػػػػف المزم تصحيؼ؛ ألف الكممة )رجؿ صالح ثقة( نيقمت عف اإلماـ أحمد، كلـ ينقميا عف المزم مغمطام كال

 فبحثت ككجدت أف الدكتكر قاسـ عمي سعد في رسالتو )منيج اإلماـ أبي عبد الرحمف النسائي في الجرح  حجر!
 فكجػػػػػد اؿ لدار المأمكفػػػػػػػػػلكالـ، كقد بحث في مصكرة كتاب تيذيب الكم( قد تكصؿ لنفس أّّكالتعديؿ، ص

 )ابف حنبؿ( بدؿ )ابف صالح(، فمعمو األصكب كاهلل أعمـ.
 (. ّْٗ/ّ( تيذيب الكماؿ )ْ)
 (.ِٕٕ/ٕ( الطبقات الكبرل )ٓ)
 ـ أحمد.(، كقد نقمو مغمطام عف ابف خمفكف عف اإلماِّْ/ِإكماؿ تيذيب الكماؿ )انظر: ( ٔ)
 (.ِٗٓ/ِالجرح كالتعديؿ )انظر: ( ٕ)
 (.ِْْ/ُ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )ٖ)



 

71 
 

: ال بأس بو، كاف يزيد بف ىاركف ال (ُ)كقاؿ ابنو عبد اهلل  سألت أبي عف أبي العالء فقاؿ
  .، أظنو قاؿ: كاف ال يحفظ اإلسنادفُّويٍستىخً 

: (ْ): كاف يخطئ، كقاؿ في مكضع(ّ)كابف حباف في ثقاتو كقاؿ ،(ِ)كذكره ابف شاىيف في ثقاتو
 .ككاف ييـ كيخالؼ

ىك عند الدارقطني مف الح يكتب حديثو كال يحتج بو، ك : ال بأس بو شيخ ص(ٓ)كقاؿ أبك حاتـ
شيخ مف أىؿ : (ٔ)ر، فأخبر عنو البرقاني أنو قاؿ فيوجممة الضعفاء لكف حديثو صالح لالعتبا

 . يعتبر بوكاسط، 

: كىذه األحاديث التي ذكرتيا عف أيكب أبي العالء (ٕ)كأكرد لو ابف عدم أربعة أحاديث ثـ قاؿ
ىي أحاديث معركفة، كلـ أجد في سائر أحاديثو غير ما ذكرت أيضان شيئان منكران، كليذا قاؿ ابف 

 .ت بالمناكير، كىك ممف يكتب حديثوألف أحاديثو ليس حنبؿ: ال بأس بو،

، (َُ)، كقاؿ مرة: كثقو جماعة كقد لييّْف(ٗ)، كفي مكضع: صالح الحديث(ٖ)كقاؿ الذىبي: صدكؽ
 : صدكؽ لو أكىاـ.(ُُ)كقاؿ ابف حجر

                                                           

 (. ُٓ/ِالكامؿ )انظر: ( ُ)
 (.َّ( تاريخ أسماء الثقات )صِ)
(ّ( )ٔ/َٔ.) 
 (. َِٖ( مشاىير عمماء األمصار )صْ)
 (.ِٗٓ/ِ) الجرح كالتعديؿ (ٓ)
 .(ُٓ( سؤاالت البرقاني )صٔ)

 كقد بيف ابف كثير مقصػػػػػػػػكد الدارقطني بقكلو )يعتبر بو(، فقاؿ في مػػػػػعرض حديثو عف االعتبار كالمػػػػػػػػتابعات 
 كالشػػػػػػػكاىد: كيغتفر في باب الشكاىػػػػػػػػػد كالمتابعات مف الركاية عف الضعيؼ القريب الضعؼ، ما ال يغتفر في

 صحيحيف كغيرىمػػػػػا مثؿ ذلؾ، كليذا يقكؿ الدارقطني في بعض الضػػػػػػػعفاء: يصمح األصكؿ، كمػػػػػػػػػا يقع في ال
 لالعتبار، أك: ال يصمح أف يعتبر بو، كاهلل أعمـ.

 (. ُٖٓ/ُانظر: الباعث الحثيث شرح اختصار عمـك الحديث، أحمد شاكر )
 (.ُٓ/ِ) الكامؿ (ٕ)
 (. ُٕٓ/ُ( المغني في الضعفاء )ٖ)
 (.  ّْاء )ص( ديكاف الضعفٗ)
 (.ِّٔ/ُ( الكاشؼ )َُ)
 (.ُُٔ( تقريب التيذيب )صُُ)



 

71 
 

، كأطمؽ البرقي (ُ)بف معيفنو كٌذاب كأكرده مغمطام عف يحيى ف فأشد ما قيؿ فيو أك أما المجرح
، كسئؿ عنو أبكداكد (ّ)، كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: في حديثو بعض االضطراب(ِ)بتضعيفو القكؿ

، ككذلؾ (ٓ)، كذكره العقيمي في الضعفاء(ْ)فقاؿ: كاف يتفقو، كلـ يكف يجيد الحفظ لإلسناد
 . (ٔ)العرب القيركاني فيما نقمو عنو مغمطامأبك 

 أعمـ. كاهلل ، أنو صدكؽ في حديثو بعض األكىاـ خالصة القولو 

 ىـ(.ٓ٘ٔ-ٔٗٔ،)تالقشيري البصري، روى لو الجماعة أبو يونس (ٚ)حاتم بن أبي َصِغيرة(ٜ)

 (ٖ)نقؿ مسمـ عف اإلماـ أحمد أنو قاؿ عف حاتـ: ثقة ثقة. قول مسمم:

 ،(ُِ)، كالنسائي(ُُ)، كأحمد(َُ)، كابف معيف(ٗ)عمى تكثيقو، فكثقو ابف سعد اتفقكا أقوال النقاد:

 زاد أبك حاتـ: صالح الحديث.، (ُٓ)، كالعجمي(ُْ)زرعة ، كأبك(ُّ)كأبك حاتـ

                                                           

 (. ِّْ/ِ( إكماؿ تيذيب الكماؿ، )ُ)
 كقاؿ محققا كتاب اإلكماؿ، عادؿ بف محمد كأسامة بف إبراىيـ: "كىذا افتراء عمى اإلماـ يحيى، إذ لـ تأت بو 

 اإلمػػػػػاـ الضعفاء التي تعتني بنقؿ أقكاؿ الركايات المعتمدة عمى كثرتيا كانتشارىا بيف أيدم الناس، ككذا كتب
 يحيى ككتاب الكامؿ البف عدم كالضعفاء الكبير لمعقيمي."

 (.ِّْ/ِإكماؿ تيذيب الكماؿ، لمغمطام )انظر: ( ِ)
 ( المصدر نفسو.ّ)
 (، كلـ أجده في سؤاالت اآلجرم لو.ِّْ/ِ) إكماؿ تيذيب الكماؿانظر:  (ْ)
 (.ُُٓ/ُ) الضعفاء الكبير (ٓ)
 (.ِّْ/ِ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ٔ)
 (.ِّْ/ُأبك صغيرة اسمو مسمـ، قيؿ ىك جده ألمو، كقيؿ زكج أمو، انظر: تيذيب التيذيب ) (ٕ)
كماؿ تيذيب الكماؿ )ِّْ/ُتيذيب الكماؿ )انظر: ( ٖ)  (.ِِٕ/ّ(، كا 
 (. ُِٕ/ٕ( الطبقات الكبرل )ٗ)
 (.ِٖٓ/ّالجرح كالتعديؿ )انظر: ( َُ)
 (ّٔ/ِالرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل، ) ( العؿ كمعرفةُُ)
 (.ُٓٗ/ٓ) الكماؿتيذيب انظر: ( ُِ)
 (.ِٖٓ/ّ) الجرح كالتعديؿ (ُّ)
 ( المصدر نفسو.ُْ)
 (.ِٕٓ/ُ( التاريخ )ُٓ)
  =رػػػػػػػػػػة األصمية غيػػػػ، المخطكطى مخطكطة الجزء الثاني مف الكتاب، كقد كيجد عممو الصحيحىك اس)التاريخ( ك
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 (ِ).، كابف حجر(ُ)الذىبيكقد أطمؽ القكؿ بتكثيقو  أنو ثقة، خالصة القولو 

 حجاج بن محمد الِمصِّيصي األعور، أبو محمد الترمذي روى لو الجماعة.(ٓٔ)

 (ّ)ذكره في الطبقة الثانية مف رجاؿ شعبة الغرباء الثقات. قول مسمم:
 (ْ)ابف حجر: "كقد كثقو أيضان مسمـ" كقاؿ

، (ٗ)، كمسممة بف قاسـ(ٖ)، كابف قانع(ٕ)، كالعجمي(ٔ)، كالنسائي(ٓ)كثقو ابف المديني أقوال النقاد:
كذكره ابف خمفكف في الثقات فيما نقمو  مثؿ زيادتو. (َُ)، كقاؿ أبك حاتـكزاد ابف سعد: صدكؽ

 .(ُُ)عنو مغمطام

  .(ُِ)اف أضبط حجاجان، كأصح حديثو، كأشٌد تعاىده لمحركؼكرفع أحمد مف شأنو فقاؿ: ما ك

 ركل الخطيبكال يقدح ذلؾ في ركايتو، فقد في آخر عمره،  (ُّ)كلـ يجرحو النقاد بسكل االختالط

                                                                                                                                                                     

 بتحقيػػؽ ، ثـ طبعحقيؽ القمعػػػػػػػجي باسـ )الثقات( أكال، كقد طبع بتالييثمي أك السبكي لمكتاب ترتيب مخطكطة= 
 مذاىبيـ كأخبارىـ( .  البستكم باسـ )معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء ، كذكر

 .ُٕنكاف الصحيح لمكتاب( لمشريؼ حاتـ، صانظر تفصيؿ كتحقيؽ ذلؾ في )الع
 (. ََّ/ُالكاشؼ ) (ُ)
 (. َِٕتقريب التيذيب )ص (ِ)
 (. ُّٖرجاؿ عركة بف الزبير )ص( ّ)
 (.ُّٔ/ُ( تيذيب التيذيب )ْ)
 (.ُٔٔ/ّالجرح كالتعديؿ )انظر: ( ٓ)
 (ُْْ/ٗتاريخ بغداد )انظر: ( ٔ)
 (.ِٖٔ/ُ( التاريخ )ٕ)
 (.َُْ/ّإكماؿ تيذيب الكماؿ )انظر: ( ٖ)
 ( المصدر نفسو.ٗ)
 (.ُٔٔ/ّالتعديؿ )الجرح ك  (َُ)
 (.َُْ/ّ) إكماؿ تيذيب الكماؿ (ُُ)
 (.ُٔٔ/ّالجرح كالتعديؿ )انظر: ( ُِ)
   )نياية اطػػػػػػػػػػالء الديف عمي رضا في زياداتو عمى االغتبػػػػػكع (،ُٗص)( كذكره العالئي في المختمطيف ُّ)

 ي الكتب الستة"، كقد ركل(، كأخطأ  رضا في نياية ترجمتو حيث قاؿ: "ليست لو ركاية فّٖص/االغتباط
 لو الجماعة كما ىك معركؼ!
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: ما ىك (ِ)، كقاؿ الذىبي(ُ)بسنده أفَّ ابف معيف لما رآه يخمط أمر ابنو أف ال ييدخؿ عميو أحدان 
: أحد األثبات أجمعكا عمى تكثيقو، كذكره أبك (ّ)ي مقدمة الفتحتغيران يضر، كقاؿ ابف حجر ف

العرب الصقمي في الضعفاء بسبب أنو تغير في آخر عمره كاختمط، لكف ما ضٌره االختالط فإف 
 .أف يدخؿ عميو بعد اختالطو أحدان  إبراىيـ الحربي حكى أف يحيى بف معيف منع ابنو

عنو لما كرد مف تمقيف سنيد لو فيما أكرده  (ْ)داكدكتكممكا كذلؾ في أحاديث سينيد بف       
المزم بسنده إلى أحمد بف حنبؿ أنو قاؿ: رأيت سنيد بف داكد عند حجاج بف محمد كىك يسمع 
منو كتاب "الجامع" البف جريج، فكاف في كتاب "الجامع": ابف جريج أيخبرت عف يحيى، كأيخبرت 

فجعؿ سنيد يقكؿ لحجاج: قؿ يا أبا محمد: ابف  عف الزىرم، كأيخبرت عف صفكاف بف سميـ. قاؿ:
جريج عف الزىرم، كابف جريج عف يحيى بف سعيد، كابف جريج عف صفكاف بف سميـ، ككاف 
يقكؿ لو: ىكذا قاؿ. كلـ يحمده أحمد فيما رآه يصنع بحجاج كذمو عمى ذلؾ. كقاؿ: كبعض ىذه 

بف جريج ال يبالي مف أيف أخذىا األحاديث التي كاف يرسميا ابف جريج أحاديث مكضكعة، كاف ا
دّْثت عف فالف.  (ٓ)يعني قكلو: أيخبرت كحي

كاف منو ىذا في كقت  كقد عمؽ أبك بكر الخالؿ عمى ىذه الحكاية قائالن: "فنرل أف حجاجان       
تغير في آخر عمره، كنرل أف أحاديث  تغيره، ألف عبد اهلل بف أحمد حكى عف أبيو أف حجاجان 

 (ٔ)اح صالحة إال ما ركل سنيد مف ىذه األحاديث."الناس عف حجاج صح

أنو ثقة تغير لكنو لـ يحدث بعد اختالطو، أحاديثو صحيحة سكل ما حدث سنيد  وخالصة القول
 ، كاهلل اعمـ. كقت تغيره عنو

 ه(.ٕٓٔأوٜٕٓ)ت،و عمي البغدادي، روى لو الجماعةالحسن بن موسى األشيب أب(ٔٔ)

 
                                                           

 (ُْْ/ٗ) تاريخ بغداد (ُ)
 (.ْْٗ/ٗ) سير أعالـ النبالء (ِ)
 (.ُْٓ( )صّ)
سىٍيف لكنو اشتير بسينيد، قاؿ ابف حجر: ضيعّْؼ مع ْ)  ( سينيد بف داكد المصيصي أىبيك عمي المحتسب، اسمو اٍلحي

 (،ُُٔ/ُِ)ف محمد شيخو. انظر ترجمتو في: تيذيب الكماؿ، لممزمحجاج ب فكاف يمقإمامتو كمعرفتو لككنو 
 (.ُْٖكتقريب التيذيب )ص

 (.ُِٔ/ُِ) الكماؿ( تيذيب ٓ)
 المصدر نفسو.  (ٔ)
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 .(ُ)شعبة الغرباء الثقات أصحابثالثة مف في الطبقة ال ذكره قول مسمم:

، (ٓ)، كابف المديني في ركاية(ْ)، كابف قانع(ّ)، كابف معيف(ِ)كثقو ابف سعد أقوال النقاد:
  .(ٕ)، كابف حجر(ٔ)كالذىبي

: صدكؽ، كقاؿ ابف (َُ)، كابف خراش(ٗ): صدكؽ أراه ثقة، كقاؿ أبك حاتـ(ٖ)كقاؿ صالح جزرة
 : مف متثبتي بغداد.(ُِ)س، كقاؿ أحمد: لـ يكف بو بأ(ُُ)معيف مرة

النقاد عمى تكثيؽ الحسف سكل ما أكرده الخطيب في تاريخو مف تضعيؼ ابف المديني  اتفؽفقد 
لو فيما ركاه عنو ابنو عبداهلل، حيث قاؿ: سمعت أبي يقكؿ: الحسف بف مكسى األشيب، كاف 

 .(ُّ)فوعَّ ببغداد كأنو! كضى 

يني لو فقاؿ: ال أعمـ عمة تضعيفو إياه، كقد كثقو ابف كقد استنكر الخطيب تضعيؼ ابف المد
. كردَّه ابف حجر في مقدمة الفتح فقاؿ: ىذا ظف ال تقكـ بو حجة، كقد كاف أبك (ُْ)معيف كغيره

حاتـ الرازم يقكؿ: سمعت عمي بف المديني يقكؿ: الحسف بف مكسى األشيب ثقة، فيذا التصريح 
 .(ُٓ)بو مف ذلؾ الظفالمكافؽ ألقكاؿ الجماعة أكلى أف يعمؿ 

                                                           

 (. ُّٖرجاؿ عركة بف الزبير )ص( ُ)
 (. ّّٕ/ٕ( الطبقات الكبرل )ِ)
 (. ٖٗ( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي )صّ)
 (.ُِْ)ص اؿف إكماؿ تيذيب الكمة مالتراجـ الساقطانظر: ( ْ)
 (.ّٖ/ّالجرح كالتعديؿ )انظر: ( ٓ)
نما ذكره الذىبي في المغني كالميزاف بسبب ما أَّّ/ُ) الكاشؼ (ٔ)  شار إليو ابف المديني مف ضعؼ فيو(، كا 

 (: ثقة مشيكر كأشار ابف المديني إلى ليف فيو.ِْٗ/ُفي ركاية ابنو عبداهلل، كقد قاؿ في المغني )
 (.  ِّْقريب التيذيب )ص( تٕ)
 (. ْٗٓ/ٖ) تاريخ بغدادانظر:  (ٖ)
 (. ّٖ/ّ) الجرح كالتعديؿ (ٗ)
 (.ْٗٓ/ٖتاريخ بغداد )انظر: ( َُ)
 ( المصدر نفسو.ُُ)
 (. ّٖ/ّالجرح كالتعديؿ )انظر: ( ُِ)
 (: "كاف ببغداد ككأنو ضعفو"، كلعمو األصكب.ُْٕ( في مقدمة الفتح )صُّ)
 (. ْٖٓ/ٖ( تاريخ بغداد )ُْ)
 (.ُْٕ( )صُٓ)
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كلـ تتضح لمنقاد عمة تضعيؼ ابف المديني لو، فاألكلى ما اتفقكا عميو  ،أف الحسف ثقة والخالصة
 كاهلل أعمـ.  مف تكثيقو،

، وسي، روى لو الترمذي وابن ماجخَ رْ خارجة بن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج السَّ  (ٕٔ)
 ىــ(.ٛٙٔ)ت

قاؿ: سمعت يحيى بف يحيى كسئؿ عف خارجة بف : نقؿ عنو ابف أبي حاتـ أنو قول مسمم
مصعب فقاؿ: خارجة عندنا مستقيـ الحديث، كلـ يكف ينكر مف حديثو إال ما كاف يدلس عف 

 (ُ)غياث، فإنا قد كنا قد عرفنا تمؾ األحاديث فال نعرض لو.

، (ّ)ني، كابف المدي(ِ)أكثر النقاد عمى ضعفو كترؾ حديثو، فضعفو ابف معيف اتفؽ أقوال النقاد:
 .(ٔ)، كالدارقطني(ٓ)، كأبك داكد(ْ)كأحمد

، (ٖ): كىك ضعيؼ الحديث عند جميع أصحابنا، كقاؿ ابف معيف(ٕ)كقاؿ يعقكب بف شيبة 
 : ليس ىك بشيء.(َُ): ليس بثقة، كقاؿ ابف معيف مرة(ٗ)كالنسائي في ركاية

 

                                                           

 ( بسنده إلى أحمػػػػػػػد بف سممة عف َِْ/ُٓ(، كأكرده ابف عسػػػػػػػػػاكر في تاريخو )ّٕٓ/ّالجرح كالتعديؿ ) (ُ)
 مسمـ. 

 اف خارجة بف ػػػػػ(: كْْٗ/ّ)الكامؿ كالمان قريبان مما نقمو مسػػػػػمـ فقاؿ  كنقؿ البخارم أيضان عف يحيى بف يحيى
 إبراىيـ، كغياث ذىب حديثو، كال يعرؼ صحيح حديثو مف غيره.مصعب يدلس عف غياث بف 

 (.  َِ/ٖانظر: تيذيب الكماؿ ) (ِ)
 (.ُّٓ/ُانظر: تيذيب التيذيب ) (ّ)
 (. ٖٓالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم )ص (ْ)
 (.ُّٓ/ُانظر: تيذيب التيذيب ) (ٓ)
 ، كقد ركاه خارجػػػػػػػػة عف َُّّايتو لحديثذكر ذلؾ في سننو، كتاب الصالة، باب صفة التشيد، بعد رك  (ٔ)

 كذكره أيضان في الضعفاء". مكسى بف عبيدة، فقاؿ الدارقطني: "كمكسى بف عبيدة كخارجة ضعيفاف
 (. ُُٓ/ِف )كالمترككي

 (.ُّٓ/ُتيذيب التيذيب ) (ٕ)
 (. ّٔٓ/ّتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ) (ٖ)
 (. َِ/ٖانظر: تيذيب الكماؿ ) (ٗ)
 (. ُْٗ/ّاريخ ابف معيف ركاية الدكرم )ت (َُ)
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تركؾ الحديث، كقاؿ ابف : م(ْ)، كابف حجر(ّ)، كالنسائي(ِ)، كابف خراش(ُ)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ
 : اتقى الناس حديثو فترككه.(ٓ)سعد

. كقاؿ أبك بكر األثـر عف (ٔ)كنيى أحمد ابنو عبد اهلل أف يكتب عف خارجة شيئان مف الحديث
: ال يكتب حديثو. كذكره يعقكب الفسكم في باب )مف ييٍرغىب عف الركاية عنيـ، ككنت (ٕ)أحمد

 (ٖ)أسمع أصحابنا يضعفكنيـ(.

: تركو ككيع ككاف يدلس عف غياث بف إبراىيـ، كال يعرؼ صحيح حديثو مف (ٗ)لبخارمكقاؿ ا
 : تركو ابف المبارؾ كككيع.(َُ)غيره. كفي ركاية

كقد نيقؿ عف األئمة عدة أسباب لترؾ حديثو، كبعضيا ناشئ عنو كبعضيا عف غيره، فقاؿ 
بي ًرٍزمة: بمى، حديث كاحد، : ما ركل عنو ابف المبارؾ شيئان في كتبو، فقاؿ لو ابف أ(ُُ)أحمد

 ث نكد الحديث منكر؟.كقاؿ: قد قالكا البف المبارؾ فيو، فقاؿ: كيؼ أحدث عف رجؿ حدٌ 

: ترؾ ابف (ُِ)كذكر يعقكب بف شيبة سبب ترؾ ابف المبارؾ لحديثو، فنقؿ عنو ابف حجر أنو قاؿ
حديث عمى ذلؾ. المبارؾ حديثو كقاؿ: رأيت منو سيكلة في أشياء فمـ آمف أف يككف أخذه لم

 : خارجة أكدع كتبو عند غياث فأفسدىا عميو.(ُّ)كقاؿ أبك داكد

 كقاؿ الحسيف بف محمد بف زياد: قاؿ لي أبك معمر إسماعيؿ بف إبراىيـ اليذلي: أتدرم لـ تيرؾ 

                                                           

 (.  ُِ/ٖانظر: تيذيب الكماؿ ) (ُ)
 المصدر نفسو.  (ِ)
 (. ّٔالضعفاء كالمتركككف )ص (ّ)
 (، بمفظ )متركؾ( دكف كممة )الحديث(. ِّٖتقريب التيذيب )ص (ْ)
 (. ُّٕ/ٕالطبقات الكبرل ) (ٓ)
 (. ّٕٔ/ّالجرح كالتعديؿ ) (ٔ)
 المصدر نفسو. (ٕ)
 (. ّْ/ّالمعرفة كالتاريخ ) (ٖ)
 (. َِٓ/ّالتاريخ الكبير ) (ٗ)
 (. ْْٗ/ّالكامؿ ) (َُ)
 (. ٖٓالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم )ص (ُُ)
 (. ُّٓ/ُتيذيب التيذيب ) (ُِ)
 المصدر نفسو. (ُّ)
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، أك كما قمت: قاؿ: ال، كلكف كاف أصحاب الرأم عمدكا إلى (ُ)حديث خارجة؟ فقمت: لمكاف رأيو
ؿ أبي حنيفة فجعمكا ليا أسانيد، عف يزيد بف أبي زياد، عف مجاىد، عف ابف مسائؿ مف مسائ

  (ِ)عباس، فكضعكىا في كتبو، فكاف يحدث بيا.

: كاف يدلس عف غياث بف إبراىيـ كغيره، كيركم ما سمع منيـ مما كضعكه (ّ)كقاؿ ابف حباف
عف األثبات، ال يحؿ عمى الثقات عف الثقات الذيف رآىـ، فمف ىنا كقع في حديثو المكضكعات 

 االحتجاج بخبره.

: مضطرب الحديث (ْ)أٍف ييكتب حديثو، فقاؿ أبك حاتـ ياؼ أبك حاتـ كابف عدم النقاد، فرأكخال
 ليس بقكم، يكتب حديثو كال يحتج بو مثؿ مسمـ بف خالد الزنجي، لـ يكف محمو محؿ الكذب.

في اإلسناد أك في المتف فإنو  : ىك ممف يكتب حديثو، كعندم أنو إذا خالؼ(ٓ)كقاؿ ابف عدم
ذا ركل حديثان منكران فيككف البالء ممف ركل عنو فيككف ضعيفان، كليس ىك  يغمط كال يتعمد، كا 

 ممف يتعمد الكذب. 

 ، كاهلل أعمـ. ، لكنو ال يتعمد الكذبال يكتب حديثو كال يحتج بو متركؾ الحديث، والخالصة أنو

 الزىري، روى لو مسمم وأبو داود والترمذي. داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص(ٖٔ)

 . (ٔ)أطمؽ مسمـ القكؿ بتكثيقو قول مسمم:

 .في ثقاتو (ٗ)كذكره ابف حباف ،(ٖ)، كمسممة بف قاسـ(ٕ)كثقو العجمي أقوال النقاد:

 
                                                           

 قاؿ: ( فّٓٓلعمو يقصد ما كاف ييرمى بو مف اإلرجاء، كقد ذكر ذلؾ الجكزجاني في أحكاؿ الرجاؿ )ص (ُ)
 يرمى باإلرجاء.كاف 

 (. ُٗ/ٖتيذيب الكماؿ ) (ِ)
 (. ِٖٖ/ُكتاب المجركحيف ) (ّ)
 (.ّٕٔ/ّالجرح كالتعديؿ ) (ْ)
 (. َّٓ/ّالكامؿ ) (ٓ)
 (. ٓٔٓ/ُ( تيذيب التيذيب )ٔ)

 (.ُّْ/ُالتاريخ ) (ٕ)

 (. ِٓٓ/ْ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ٖ)

(ٗ( )ٔ/ُِٖ .) 
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، (ُ)الذىبيقد أطمؽ القكؿ بتكثيقو ك  ، يكافؽ قكؿ مسمـ فيو أقكاؿ النقاد،أنو ثقة مقؿ والخالصة
 .(ِ)كابف حجر

 ىــ(. ٚٛٔرباح بن زيد القرشي مولىم الصنعاني، روى لو أبو داود والنسائي، )ت(ٗٔ)

 .(ّ)نقؿ ابف حجر تكثيؽ مسمـ لو قول مسمم:

، كالبزار في (ٔ)، كالعجمي(ٓ)، كأبك حاتـ(ْ)أجمعكا عمى تكثيقو، فكثقو النسائي أقوال النقاد:
كبالغ أحمد في الثناء عميو، فقاؿ: إني أحب ، (َُ)، كابف حجر(ٗ)، كالذىبي(ٖ)، كمسممة(ٕ)مسنده

. كقاؿ فيما نقمو عنو الميمكني: كاف خياران، ما أرل كاف  (ُُ)رباحان، كأحب حديثو، كأحب ذكره
 .(ُِ)في زمانو خيران منو، قد انقطع عف الناس كجمس في بيتو كحده

ت ابف الجنيد البف . كفي سؤاال(ُّ)كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: كاف شيخان صالحان فاضالن 
ة، رباح كمحمد بف ثكر كىشاـ معيف عنو كعف محمد بف ثكر أييما أعمى؟ فقاؿ: كؿ ثق

                                                           

ٌثؽ. َّٖ/ُفي الكاشؼ ) (، كقاؿُْٔ/ّ( تاريخ اإلسالـ )ُ)  (: كي

 (.َّٔتقريب التيذيب )ص (ِ)

  (.ٕٖٓ/ُتيذيب التيذيب )( ّ)
 ؿ ابف حػػػػػػجر: "كثقو العػػػػػػػػجمي كالبزار كمسػػػػػمـ"، كظني أف مسػػػػػػػممان لـ يكثقو! فقد نقؿ ابف حػػػػػػػجر كالـ كنص قك 

 كنو أكرد بعدىـ تكثيؽ مسممة كليس مسمـ! فمعؿ)مسممة(مغمطام، كمغمطام ذكر تكثيؽ العجمي كالبزار لرباح ل
 تصحفت إلى )مسمـ( مف النساخ، كاهلل أعمـ.

 (.ْْ/ٗانظر: تيذيب الكماؿ )( ْ)
 (، كزاد: جميؿ.َْٗ/ّالجرح كالتعديؿ )( ٓ)
 (. َِّ/ْانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ )( ٔ)
 عمر إال رباح، كرباح يماني ثقة". : "كال نعمـ ركاه عف مٕٕٔٔمسند أنس بف مالؾ، قاؿ بعد ح (ٕ)
 (.َِّ/ْإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٖ)
 (، قاؿ: ثقة زاىد متألو. َّٗ/ُالكاشؼ )( ٗ)
 (. ُّٕتقريب التيذيب )ص( َُ)
 (. ُِْ/ٖالثقات، البف حباف )( ُُ)
 (.ْْ/ٗانظر: تيذيب الكماؿ ) (ُِ)
(ُّ )(ٖ/ُِْ .) 
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الرزاؽ، كقاؿ ابف الجنيد في المكضع نفسو قاؿ يحيى: ككاف رباح بف زيد يصحؼ كعبد
 (ِ).(ُ)كيخطئ، ككأنو يقكؿ: لـ يكف صاحب حديث، إال أنو ال بأس بو رجؿ )صدؽ(

ف كاف ابف معيف ذكر أنو يخطئ كيصحؼ فقد أطمؽ القكؿ  أنو ثقة والخالصة باتفاؽ النقاد، كا 
 بتكثيقو في نفس المكضع، كالثقة ال يخمك مف الخطأ، كاهلل أعمـ. 

 ىــ(. ٖٕٓ، روى لو الجماعة عدا البخاري )ت(ّ)(زيد بن الحباب، أبو الحسين الُعْكمي٘ٔ)

  (ْ)الغرباء الثقات. ذكره في الطبقة الرابعة مف أصحاب شعبةقول مسمم: 

  زاد أحمد: ليس بو بأس. ،(ٕ)، كأحمد(ٔ)، كابف معيف(ٓ)كثقو ابف المديني أقوال النقاد:

                                                           

 صدكؽ( بدؿ )صدؽ(. ( بمفظ )ّْٖ/ُنقؿ العجمي الخبر في تاريخو )( ُ)
  (.ّْٓ-ِْٓسؤاالت ابف الجنيد ليحيى بف معيف )ص (ِ)

ٍكػػػػػػػؿ، كىك بطػػػػػػف مف تميـ. كصٌرح ِِّ/ْ( اختمفكا في نسبتو، فقاؿ السمعاني في األنساب )ّ)  (: نسبة إلى عي
 السمعاني بنسبة زيد إلى ذلؾ، فقاؿ: كالمشيكر بيذه النسبة زيد بف الحباب العيكمي.

 (، فقاؿ: ىكػػػػػػػػذا قاؿ السمعاني إف عكالن بطػػػػػف مف تميـ، كلػػػػػيس ِّٓ/ِستدرؾ عميو ابف األثير في المبػػػػػػػػػػاب )كا
ف عكؿ اسـ أمػػػػػػػػػػة المرأة مف حمير يقاؿ ليا بنت ذم المػػػػػػحية، فتزكجيا عػػػػػػكؼ بف قيس بف كائؿ،  بصػػػػػػحيح، كا 

 الحميرية، فحضنت عكؿ كلدىا، فغمبت عمييـ، كنسبكا إلييا. فكلدت لو، ثـ ىمكت
 (، كلعؿ ابف األثير نقمو منو، فالنص ِٔككالـ ابف األثير سبقو بو ابف عبد البر في اإلنباه عمى قبائؿ الركاة)ص

 منقكؿ حرفيان، كاهلل أعمـ.
 (.ُّٗ( رجاؿ عركة بف الزبير )صْ)

 (: كذكره مسمـ بف الحجاج كعمي بف المديني فيَُِ/ٔبف سكار )كقاؿ مغمطام في اإلكماؿ في ترجمة شبابة 
 الطبقة الرابعة مف أصػػػػػػحاب شعبة الغربػػػػػػػاء الثقات مع عمي بف حفص، كيحيى بف أبي كثيػػػػػػػػػػػػر كأبك الحسػػػػػػػػػيف

 العكمي.
 تأتي ترجمتو. قمت: كفي قكلو )يحيى بف أبي كثير( تصحيؼ، إنما ىك يحيى بف أبي بكير، كس

 اؿ كالبف المديني كتػػػػاب في الطبقػػػػػػػات لكنو مفقػػػػػكد، كأكثر مادتو تجدىا في ثنايا تراجـ مغمػػػػػطام لمركاة في إكمػػػػػػػػػ
 تيذيب الكماؿ.

 مػػػػػاـ (: تبيف لي أف اإلَِٕكقد قػػػػػػػػػاؿ محمد بف تركي في نتائج بحثو )معرفة أصحاب شػػػػػعبة بف الحجاج( )ص
 مسمػػػػػػػمان في تحديده لمطبقات كػػػػػػػػاف ينقؿ ذلؾ عف كتاب اإلماـ ابف المديني، كذلؾ لمتطابؽ التاـ في تحديد كعدد

 الطبقات، بؿ كفي التصحيفات كغير ذلؾ.
 (. ِٔٓ/ّانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ٓ)
 (.ُُِتاريخو ركاية الدارمي )ص (ٔ)
 (. َُُ/ِ )العمؿ ركاية ابنو عبد اهلل (ٕ)
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كزاد ابف ، (ْ)، كابف خمفكف(ّ)، كعثماف بف أبي شيبة(ِ)، كالدارقطني(ُ)العجميثقو كذلؾ ك ك 
   : صدكؽ صالح الحديث.(ٓ)خمفكف: معركفان بالحديث صدكقان. كقاؿ أبك حاتـ

ح كالتعفؼ كحسف كقد عيرؼ زيد بكثرة الحديث، كالرحمة في طمبو، كشيد لو األئمة بالصال
 الخمؽ. 

كقاؿ أبك  حتاجان فقيران متعففان كثير الحديث.مكاف صاحب سنة، ككاف  أنو (ٔ)فأخبر ابف خمفكف
: ككفي (ٖ): نعـ الرجؿ، كاف كاهلل حسف الخمؽ، كنقؿ مغمطام عف ابف قانع(ٕ)سعيد األشج

: كاف جكاالن في البالد في طمب الحديث، ككاف حسف الحديث، كركل (ٗ)الح، كقاؿ ابف يكنسص
: كاف صاحب حديث كيسان، قد رحؿ إلى مصر كخراساف في (َُ)المركذم عف أحمد أنو قاؿ

 الحديث. 

ي البً كقد أنكر عميو ابف معيف أنو كاف يقمب حديث الثكرم، فركل عنو المفضؿ بف غساف الغً 
: (ُِ): كاف يقمب حديث الثكرم، كلـ يكف بو بأس، كلعؿ ابف حجر لذلؾ قاؿ فيو(ُُ)أنو قاؿ

 : لـ يكف بو بأس قد ييـ.(ُّ)كقاؿ الذىبيصدكؽ يخطئ في حديث الثكرم. 

 

                                                           

  (. ّٖٕالتاريخ )ص (ُ)
 (. َْٖ/ُالمؤتمؼ كالمختمؼ ) (ِ)
  (. ُٗانظر: تاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف )ص (ّ)
 (. ُْٔ/ٓانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ْ)
 (. ِٔٓ/ّالجرح كالتعديؿ ) (ٓ)
 (.ُْٔ/ٓانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ )  (ٔ)
 المصدر نفسو.   (ٕ)
 سابؽ. المصدر ال  (ٖ)
 (، ككتاب )تاريخ الغرباء( البف ُْٔ/ٓقالو ابف يكنس في تاريخ الغرباء كما نقؿ مغمطام في اإلكماؿ ) (ٗ)

 يكنس مف الكتب المفقكدة، كقد جمعو مف بطػػػػػكف الكتب عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح، كجمػػػػػػع أيضػػػػػان كتاب
 حد في مجمديف ضمف سمسمة )الكتب التاريخية المفقكدة(. تاريخ المصرييف البف يكنس، كنشرىما في كتاب كا

 (. ْْٗ/ٗانظر: تاريخ بغداد ) (َُ)
 (، كنص قكلو: كاف يقمب حديث الثكرم، كلـ يكف بو بأس. َْٓ/ْانظر: تاريخ بغداد ) (ُُ)
 (.  ُّٓتقريب التيذيب )ص (ُِ)
 (. ُْٓ/ُالكاشؼ ) (ُّ)
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، كركل (ُ)كأنكر عميو أحمد كثرة الخطأ، فقاؿ أنو ما نفذ في الحديث إال بالصالح لكثرة خطئو
 ان، كلكف كاف كثير الخطأ. : كاف صدكق(ِ)عنو أبك داكد أنو قاؿ

قاؿ: كاف ممف يخطئ، يعتبر حديثو إذا ركل عف المشاىير،  (ّ)كلما ذكره ابف حباف في ثقاتو
 كأما ركايتو عف المجاىيؿ ففييا المناكير.

كلـ أجد لقكؿ ابف حباف شاىدان أك تفسيران مف أقكاؿ النقاد، كقد أطمعنا ابف خمفكف عمى سبب 
: كاف يأنؼ أف يخرج كتابو، فكاف يممي مف حفظو، فربما كىـ في (ْ)خطئو فقاؿ بعد أف كثقو

 الشيء. 

عمى ابف معيف كأحمد، مع ما عيرؼ عف ابف عدم مف استقرائو  كلعؿ في كالـ ابف عدم ردان 
كتتبعو لحديث الراكم حتى يخمص إلى حكـ فيو، فيا ىك يقر بأف أحاديثو عف غير الثكرم 

: كزيد لو حديث كثير، كىك مف أثبات (ٓ)م فيو خطأ! فقاؿمستقيمة، كبعض حديثو عف الثكر 
مشايخ الككفة، ممف ال يشؾ في صدقو، كالذم قالو ابف معيف إف أحاديثو عف الثكرم مقمكبة، 
إنما لو عف الثكرم أحاديث تشبو، بعض تمؾ األحاديث يستغرب بذلؾ اإلسناد، كبعضو يرفعو 

 ر الثكرم مستقيمة كميا.كال يرفعو غيره، كالباقي عف الثكرم كعف غي

، رحؿ في طمب الحديث فأكثر مف ركايتو، في حديث الثكرم يخطئ صدكؽ ان أف زيد والخالصة
 كال غرابة أف يقع الخطأ مف المكثر، كاهلل أعمـ. 

 البصري، لم يْرِو لو من الجماعة غير مسمم.  (ٔ)اشيأبو معن الرَّقَ  ،زيد بن يزيد الثقفي(ٙٔ)

 .(ٕ)بصرم ثقة قول مسمم:

                                                           

 (. ٔٗ/ِالعمؿ ركاية ابنو عبد اهلل ) (ُ)
 (. ُّٗسؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد )ص (ِ)
(ّ) (ٖ/َِٓ .) 
 (.ُْٔ/ٓانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ْ)

 ( بعض كالـ ابف خمفكف، حيث قاؿ: لـ يكف بو بأس قد ييـ.ُْٓ/ُككافؽ قكؿ الذىبي فيو الكاشؼ )
 (. ُٕٔ/ْالكامؿ ) (ٓ)
قاش، كثر أكالدىا حتى صاركا قبيمةٔ)  ، كىي مف قيس عيالف.( نسبة إلى امرأة اسميا رى

 (.ُٖ/ّانظر: األنساب )

 .ُّٗٗ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب فضؿ مسجد قباء، حٕ)
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لـ أعثر عمى مف كثقو غير مسمـ سكل مسممة بف قاسـ في كتابو الصمة فيما نقمو  أقوال النقاد:
 . (ّ)، كابف حجر(ِ). كقد أطمؽ القكؿ بتكثيقو الذىبي(ُ)عنو مغمطام

 ، كاهلل أعمـ. القكؿ أنو ثقة وخالصة

وخ، أبو العباس المكي الشاعر األعمى، روى لو (ٚٔ) )ت عة،الجماالسَّائب بن فرُّ
 ىـ(.ٓٗٔنحو

 .(ْ)ثقة عدؿ قول مسمم:

 ،(ٖ)، كابف شاىيف(ٕ)، كالنسائي(ٔ)، كأحمد(ٓ)اتفؽ النقاد عمى تكثيقو، فكثقو ابف معيف أقوال النقاد:
: ثبت، كركل عنو حبيب بف أبي ثابت حديثان (َُ)كقاؿ ابف معيف في ركاية ،(ٗ)كابف حجر

: ككاف (ُِ)في حديثو، كقاؿ في مكضع : سمعت أبا العباس الشاعر ككاف ال يتيـ(ُُ)فقاؿ
 صدكقان. 

 أنو ثقة، كاهلل أعمـ.  والخالصة

 .(ُّ)ىـ(ٜٛسعد بن عبيد الزىري مولى عبد الرحمن بن أزىر، روى لو الجماعة، )ت(ٛٔ)

 
                                                           

 (. ُٕٔ/ٓ( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُ)

 (.ُْٗ/ُ( الكاشؼ )ِ)

  (.ّٕٓتقريب التيذيب )ص (ّ)
 .ُُٗٓصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب النيي عف صـك الدىر، ح( ْ)
 (.ُُ/ّالرجاؿ لإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل، )العمؿ كمعرفة انظر: ( ٓ)
 (.ُُٗ/َُتيذيب الكماؿ )انظر: ( ٔ)
 ( المصدر نفسو.ٕ)
 (.َُٕ( تاريخ أسماء الثقات )صٖ)
 (. ّّٔتقريب التيذيب )ص( ٗ)
 (.ِّْ/ْ) الجرح كالتعديؿانظر:  (َُ)
 . ََّْ( صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب الجياد بإذف األبكيف، حُُ)
 (.ِّْ/ْالجرح كالتعديؿ )انظر:  (ُِ)
 البرقي ( أفِِْ/ٓ(، كقاؿ مغمطام في اإلكماؿ)َّٕ( قيؿ لو إدراؾ كما ذكر ابف حجر في التقريب )صُّ)

  عنو ركاية.كلـ تثبت لو  -صمى اهلل عميو كسمـ-ذكره في كتابو )رجاؿ المكطأ( فيمف أدرؾ النبي 
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 .(ُ)قاؿ عنو في بعض نسخ كتاب )الكنى(: كاف ثقة ان ذكر مغمطام أف مسمم قول مسمم:

 .(ِ)ى: كاف ثقةكقاؿ ابف حجر: قاؿ مسمـ في الكن

، كقاؿ الطبرم: مجمع (ٔ)، كالبرقي(ٓ)، كالذىمي(ْ)، كابف معيف(ّ)كثقو ابف سعد أقوال النقاد:
 . (ٖ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ٕ)عمى ثقتو

 ، كاهلل أعمـ. أنو ثقة والخالصة

ه أو قبل ٜٓٔسميمان بن حيان، أبو خالد األحمر الكوفي، روى لو الجماعة )ت(ٜٔ)
 (. ذلك

 (ٗ)ذكره في الطبقة الثالثة مف أصحاب شعبة الغرباء الثقات. قول مسمم:

، فأطمؽ القكؿ بتكثيقو ابف عديؿمع اختالفيـ في درجات الت عديموالجميع عمى ت أقوال النقاد:
، (ُّ)، كالبزار(ُِ)، كابف معيف فيما ركاه عنو ابف أبي مريـ(ُُ)، كابف المديني(َُ)سعد

                                                           

  (.ِّْ/ٓ) إكماؿ تيذيب الكماؿ (ُ)

 (. ٔٗٔ/ُتيذيب التيذيب ) (ِ)
  معقبان عمى كالـ ابف حجر: كلـ أجد قكؿ اإلماـ مسمـ في أم نسخة مف نسخ الكتاب.كقاؿ محقؽ كتاب الكنى 
 . (ّٗٓ/ُانظر: الكنى كاألسماء )

 (. ٖٔ/ٓالطبقات الكبرل ) (ّ)

 (. َٗ/ْ( انظر: الجرح كالتعديؿ )ْ)

 (. ِِْ/ٓإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٓ)

 در نفسو.المص (ٔ)

 . نقالن عف التيذيب لمطبرم، كلـ أجده في المطبكع منوالمصدر السابؽ،  (ٕ)

(ٖ( )ْ/ِٗٓ .) 

 (. ُّٖرجاؿ عركة بف الزبير )ص (ٗ)
 (: قدـ أبك خالد بغداد قديما، كشعبة بيا فسمع منو.ِٖ/َُقاؿ الخطيب في تاريخو )

 (. ُّٗ/ٔالطبقات الكبرل ) (َُ)
 (. َُٕ/ْ)انظر: الجرح كالتعديؿ  (ُُ)
 (.َّ/َُانظر: تاريخ بغداد ) (ُِ)
 (. ُّٔ/ُُ، )ْٖٖٗمسند البزار، أثناء ذكره لسند حديث (ُّ)
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، كثير الحديث، كزاد الرفاعي: أميف، كزاد ابف سعد: (ِ)الرفاعي، كمحمد بف يزيد (ُ)كالعجمي
 : ليس بو بأس ثقة ثقة.(ّ)البف محرزكقاؿ ابف معيف في ركاية 

 : كأبك خالد ممف ييسأؿ عنو؟(ْ)كقاؿ ككيع متعجبان لما سيئؿ عنو

اد ابف ، فقالكا: صدكؽ، كز (ٕ)، كابف حجر(ٔ)، كابف خراش(ٓ)كأنزلو عف مرتبة التكثيؽ أبك حاتـ
: ليس (َُ)، كابف محرز(ٗ)، كابف معيف فيما ركاه عنو الدارمي(ٖ)حجر: يخطئ. كقاؿ النسائي

 .بو بأس

: ثقة كليس بثبت، كعقب الذىبي عمى كالـ ابف (ُُ)كركل العقيمي بسنده إلى ابف معيف أنو قاؿ
طاف، كلو : أبك خالد محتج بو في الكتب الستة، كلكف ما ىك بثبت مثؿ يحيى الق(ُِ)معيف فقاؿ

 ، ككاف مذككران بالخير كالديف. (ُّ)ىفكة في شبيبتو خرج مع إبراىيـ بف عبد اهلل

                                                           

 (، كزاد: ثبت صاحب سنة.ٖٗ/ِ(، كذكره ابف حجر في تيذيبو )ِْٕ/ُالتاريخ ) (ُ)
 (. َّ/َُانظر: تاريخ بغداد ) (ِ)
 (. ٔٗالمصدر نفسو )ص (ّ)
 (.َّ/َُانظر: تاريخ بغداد ) (ْ)
 (.َُٕ/ْالجرح كالتعديؿ ) (ٓ)
 (.َّ/َُانظر: تاريخ بغداد ) (ٔ)
 (. َْٔتقريب التيذيب )ص (ٕ)
 (. ّٕٗ/ُُانظر: تيذيب الكماؿ ) (ٖ)
 (. َِْ(، ك)صُٓٓانظر: تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي )ص (ٗ)
 (. ٖٓ/ُانظر: تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ) (َُ)
 (. ُِْ/ِالضعفاء الكبير ) (ُُ)
 (. َٖٔ/ْتاريخ اإلسالـ ) (ُِ)

 ( عف البزار كالمان قريبان مف ىذا، كلـ أجده في مسنده، حيث قاؿ عنو: ليس َٓ/ٔكنقؿ مغمطام في اإلكماؿ )
 ممف يمـز بزيادتو حجة التفاؽ أىؿ العمـ بالنقؿ أنو لـ يكف حافػػػػػػػظان، كأنو قد ركل أحاديث عف األعمش كغيره

 لـ يتابع عمييا. 
 ع تكثيقو يغمط، كليس بحافظ، كاهلل أعمـأم أنو م

 كىك إبراىيـ بف عبد اهلل بف حسف، كقد خرج ىك كأخكه محمد عمى الخميفة أبي جعفر المنصكر في سنة (ُّ)
 ق، فأيد الخركج مجمكعة مف العمماء كأبي حنيفة، كعارضيـ آخركف منيـ سفيػػػاف بف عيينة ككاف شديدان ُْٓ

 في ذلؾ.
 (. ّٓٓ/ُّ(، كالبداية كالنياية )ِٓٓ/ٕتاريخ الطبرم ) انظر تفاصيؿ ذلؾ في:
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كلـ يكممو ابف عيينة حتى مات بسبب خركجو مع إبراىيـ بف عبد اهلل كما ذكر ذلؾ أبك 
: كاف سفياف يعيب عمى أبي خالد خركجو مع إبراىيـ، كأما أمر (ِ)، كقاؿ الخطيب(ُ)داكد

 يطعف عميو فيو. الحديث فمـ يكف

نما أتي (ّ)كركل لو ابف عدم أحاديث خكلؼ فييا كأخطأ ثـ قاؿ : لو أحاديث صالحة،...، كا 
ىذا مف سكء حفظو، فيغمط كيخطئ، كىك في األصؿ كما قاؿ ابف معيف صدكؽ كليس 

: الرجؿ مف رجاؿ الكتب الستة، كىك (ٓ). كعقب الذىبي عمى قكؿ ابف عدم قائالن (ْ)بحجة
 غيره. مكثر ييـ ك

أنو صدكؽ إلى التكثيؽ أقرب، مع عدـ بمكغو منزلة الحفاظ، فال غرابة مف خطئو والخالصة 
هلل ال يطعف في مع كثرة ركايتو لمحديث، كما نقـ عميو بعضيـ مف خركجو مع إبراىيـ بف عبد ا

 ، كاهلل أعمـ. صحة ركايتو

 ىــ(.ٕٙٓ/ٕ٘ٓ/ٕٗٓ)تالخراساني، روى لو الجماعة،  أبو عمرو بن سوَّار ابةبَ شَ (ٕٓ)

 (ٔ)ذكره في الطبقة الرابعة مف أصحاب شعبة الغرباء الثقات. قول مسمم: 

في ذكر شبابة في الطبقة الرابعة مف أصحاب شعبة  ان كافؽ ابف المديني مسمم أقوال النقاد: 
 (ٕ)الغرباء الثقات كما نقؿ ذلؾ مغمطام.

                                                           

 (. ّٗسؤاالت اآلجرم )ص (ُ)
 (. ِٗ/َُتاريخ بغداد ) (ِ)
 (. ِِٖ/ْالكامؿ ) (ّ)
 ( بسنده إلى الدكرم عف ابف معيف، كلـ أجده في تاريخ ابف ِٖٕ/ْكنقؿ ىذا القكؿ ابف عدم في الكامؿ ) (ْ)

 معيف بركاية الدكرم.
 (ََِ/ِعتداؿ )ميزاف اال (ٓ)
 (. ُّٗرجاؿ عركة بف الزبير )ص (ٔ)

 (: أصمو مف خراساف، كنزؿ المدائف كحدث بيا كببغداد عف شعبة.َُْ/َُقاؿ الخطيب في تاريخو )
 (: " ذكره مسػػػػػػػمـ بف الحجاج كعمي بف المديني في الطبقػػػػػػػػػػة الرابعة مف َُِ/ُكنص قكلو في اإلكمػػػػػػػػػػاؿ ) (ٕ)

 اب شعبة الغرباء الثقات، مع عمي بف حفص، كيحيى بف أبي كثير، كأبك الحسيف العكمي".  أصح
 كفي قكلو: )يحيى بف أبي كثير( تصحيؼ، ك إنما ىك يحيى بف أبي بكير، كستأتي ترجمتو.
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، (ٔ)، كابف قانع(ٓ)، كالدارقطني(ْ)كالعجمي، (ّ)، كابف معيف(ِ)، كابف المديني(ُ)كثقو ابف سعد
، ككذلؾ ابف (َُ). كذكره ابف خمفكف في ثقاتو(ٗ)، كابف حجر(ٖ)، كالذىبي(ٕ)كعثماف بف أبي شيبة

 : مستقيـ الحديث. (ُُ)حباف كقاؿ

حسف العقؿ، كزاد كاف ثقة صالح األمر في الحديث، كزاد ابف أبي شيبة: صدكؽ  :زاد ابف سعد
 مي باإلرجاء.ابف حجر: حافظ ري 

، كابف (ُْ)، كالساجي(ُّ)، كأبك حاتـ(ُِ)كقاؿ ابف معيف فيما ركاه جعفر بف أبي عثماف
 : صدكؽ، زاد أبك حاتـ: يكتب حديثو كال يحتج بو.(ُٓ)خراش

كرماه باإلرجاء عدد مف النقاد الذيف كثقكه، كابف سعد، كالدارقطني، كابف خمفكف، كابف خراش 
 (ُٕ)، كيحمؿ عميو(ُٔ)ككاف أشدىـ فيو رأيان أحمد، فكاف ال يرضاه كغيرىـ، كابف حجر، كالساجي،

                                                           

 (. َِّ/ٕالطبقات الكبرل ) (ُ)
 (. ِّٗ/ْانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ِ)
 (. ْٔتاريخو ركاية الدارمي )ص (ّ)
 (. ْْٕالتاريخ )ص (ْ)
 (. ُٔٔ/ِ. )ُّّٓالسنف، كتاب الصالة باب صفة التشيد، في إثر ح (ٓ)
 (. َُِ/ٔانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٔ)
 المصدر نفسو.  (ٕ)
 (. ُِٔ/ِميزاف االعتداؿ ) (ٖ)
 (.ِْٗتقريب التيذيب )ص (ٗ)
 (.َُِ/ٔانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (َُ)
(ُُ) (ٓ/ُِّ .) 
 (. ِّٗ/ْرح كالتعديؿ )الج (ُِ)
 المصدر نفسو. (ُّ)
 (.َْٓ/َُانظر: تاريخ بغداد ) (ُْ)
 المصدر نفسو. (ُٓ)
 (.َْٓ/َُقالو عنو ابف خراش فيما نقمو الخطيب تاريخو ) (ُٔ)
 (.َْٓ/َُقالو الساجي، انظر: تاريخ بغداد ) (ُٕ)
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ف اإليماف قكؿ فقط، كأف يران ثـ تركو لما عمـ بأنو يقكؿ إً ألجؿ ذلؾ، كقد ركل عنو شيئان يس
 (ُ)اإلنساف إذا قاؿ فقد عمؿ بمسانو حيف تكمـ، كسماه قكالن خبيثان.

ذيكر شبابة: تركتو، لـ أرك عنو لإلرجاء،  كقد ركل أحمد بف أبي يحيى أنو سمع أحمد يقكؿ لما
 (ّ) ؟ قاؿ: شبابة كاف داعية.(ِ)فقيؿ لو: يا أبا عبد اهلل كأبك معاكية

كأنكركا عميو أيضان كقكعو في الخطأ كتفرده ببعض األحاديث، كىذا أمر لـ يسمـ منو أحد مف 
ف كاف  : فميس مف ناقؿ خبر، كحامؿ أثر مف السمؼ الماضيف(ْ)الثقات، قاؿ مسمـ إلى زماننا، كا 

تقانان لما يحفظ كينقؿ، إال الغمط كالسيك ممكف في حفظو  مف أحفظ الناس، كأشدىـ تكقيان كا 
 كنقمو.

كقد رٌد عمى ذلؾ ابف المديني لما سئؿ عف حديث تفرد بو شبابة عف شعبة فقاؿ: أم شيء نقدر 
ننكر لرجؿ سمع ألكفان أك ألفيف  نقكؿ في ذلؾ، كاف شيخان صدكقان إال أنو كاف يقكؿ باإلرجاء، كال

 (ٓ)أنو يجيء بحديث غريب.

: كشبابة عندم إنما ذمو (ٔ)أكرد لو ابف عدم ثالثة أحاديث عف شعبة أنكركىا عميو ثـ قاؿك 
الناس لإلرجاء الذم كاف فيو، أما في الحديث فإنو ال بأس بو، كما قاؿ عمي بف المديني، كالذم 

 حفظان. أنكر عميو الخطأ، كلعمو حدث بو 

 

                                                           

 (. ُٔٗ/ِانظر: الضعفاء الكبير ) (ُ)
، كىك ثقة رمي باإلرجاء.أبك معاكية الضرير، محمد بف خ (ِ)  اـز

 (. َْٖانظر ترجمتو في تقريب التيذيب )ص
 (. ُٕ/ٓانظر: الكامؿ ) (ّ)
 (. َُٕالتمييز )ص (ْ)
 (. َْٓ/َُانظر: تاريخ بغداد ) (ٓ)
 (. ّٕ/ٓالكامؿ ) (ٔ)
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ككما يتبيف مف أقكاؿ النقاد، فإف جٌميـ عمى تكثيقو، كال يسٌمـ ليـ بما أنكركا عميو مف الخطأ في 
كشبابة، كما صدؽ مف يزعـ أنو ال يخطئ  (ُ)بعض األحاديث، ال سيما إف كاف حافظان مكثران 

 في الحديث.

ألبي   ء، فقاؿ: قيؿأما اإلرجاء فقد حكى البرذعي عف أبي زرعة أف شبابة رجع عف اإلرجا
زرعة فيأبي معاكية كأنا شاىد، كاف يرل اإلرجاء؟ قاؿ: نعـ، كاف يدعك إليو، قيؿ: فشبابة أيضان: 

  (ِ) قاؿ: نعـ، قيؿ: رجع عنو؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: اإليماف قكؿ كعمؿ.

حدثني بعض األشياخ أف شبابة قدـ مف المدائف  :(ّ)كمما يدؿ عمى رجكعو ما قالو العقيمي
ان  لمذم أنكر عميو أحمد بف حنبؿ فكانت الرسؿ تختمؼ بينو كبينو فرأيتو في تمؾ األياـ قاصد

 مغمكمان مكركبان، ثـ انصرؼ إلى المدائف قبؿ أف يصمح أمره عنده. 

أما قكؿ أبي حاتـ بعدـ االحتجاج بو، فإف كاف ألجؿ اإلرجاء فيك فمردكد بما سبؽ مف قكؿ أبي 
ف كا ال فما زرعة برجكعو عف ذلؾ، كا  ف بسبب كقكعو في الخطأ فيكفي قكؿ ابف المديني لرده، كا 
 (ْ) أنكركا عميو غير ىذيف األمريف.

أنو ثقة مكثر يحتج بحديثو، ال يخمك مف الخطأ، كقد حيكي أنو رجع عف رأيو في      والخالصة 
 اإلرجاء، كاهلل أعمـ. 

 سوى البخاري. ، روى لو الجماعة(ٓ)عامر بن عبد الواحد األحول البصري(ٕٔ)

                                                           

 ػديث؟ قاؿ: يشير إلى ذلؾ ما قالو أبك مسمـ صالح بف العجمي: سألت أبي عف شبابة، فقمت: يحفظ الحػػػػػػػػ (ُ)
 (. ْْٕانظر: التاريخ، لمعجمي )ص نعـ.

 (: صدكؽ مكثر صاحب حديث. َِٔ/ِكقاؿ عنو الذىبي في الميزاف )
 (. َْٕ/ِسؤاالت البرذعي المطبكع مع أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة ) (ِ)
 (. ُٔٗ/ِالضعفاء الكبير ) (ّ)
 المصدر نفسو.  (ْ)
 يَّا لو لمتمييز بينيما، كالصكاب أنيما كاحد، كعامر األحكؿ ىك كؿ عامر ( ذكر المزم بعده شيخان آخر سمٓ)

 يركم عنو البصريكف ليس غيره.
 (. َٕٓ/ُ(، كتعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة، البف حجر )ُْٔ/ٕانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ )
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 .(ُ)قاؿ الذىبي: كثقو مسمـ قول مسمم:

اختمؼ فيو النقاد ما بيف ميكثّْؽ لو كميميّْف، فقاؿ ابف معيف: ليس بو بأس أقوال النقاد:
، كقاؿ (ِ)

ابف أبي حاتـ: سألت أبي عف عامر األحكؿ فقاؿ: ىك ثقة ال بأس بو، قمت: يحتج بحديثو، 
، كابف (ٓ)، كذكره ابف حباف(ْ)يحتمؿ لصدقو كىك صدكؽ، كقاؿ الساجي: (ّ)قاؿ: ال بأس بو

 . افي ثقاتيم (ٔ)شاىيف

 .(ٖ)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ يخطئ(ٕ)كقاؿ الذىبي: مف ثقات أىؿ البصرة كمتقنييـ

، كنيقؿ عف أحمد تميينو بأكثر مف لفظ، فركل عنو (َُ)، كحميد بف األسكد(ٗ)كضعفو ابف عيينة
، كفي (ُِ)، كقاؿ مرة: ليس بالقكم ضعيؼ الحديث(ُُ)يثو شيءابنو عبد اهلل أنو قاؿ: في حد
، ككذلؾ (ُْ)، كعف أبي طالب أنو قاؿ: ليس بقكم في الحديث(ُّ)مكضع: ليس حديثو بشيء

 : ليس بالقكم. (ُٓ)قاؿ النسائي

أف الجرح فيو غير مفسر، ككثقو إماماف يعرؼ عنيما التشدد كالتثبت في التعديؿ، والخالصة: 
 كأبك حاتـ، فالعمؿ عمى تكثيقو كاالحتجاج بو، كاهلل أعمـ.كىما ابف معيف 

                                                           

 (. ِّْ/ُ(، كالمغني في الضعفاء )ِّٔ/ِ( ميزاف االعتداؿ )ُ)

 (. ِّٔ/ٔظر: الجرح كالتعديؿ )( انِ)

 (. ِّٕ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (ّ)

 (. ُْٔ/ٕانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ْ)

 (. ُّٗ/ٓ)الثقات ( ٓ)

 (. ُٓٓ( تاريخ أسماء الثقات )صٔ)

 (.ِْْمشاىير عمماء األمصار )ص( ٕ)

  (.ْٕٕ)ص التيذيب تقريب( ٖ)

  (.ّٕ/ِ) ، البف الجكزمالضعفاء كالمتركككفكتاب ( انظر: ٗ)

 (. َُّ/ّ( انظر: الضعفاء الكبير )َُ)

  (.ْٓ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) (ُُ)

 (. ُّٖ( المصدر نفسو )صُِ)

 (.ِّٔ/ٔ( انظر: الجرح كالتعديؿ )ُّ)

 ( المصدر نفسو. ُْ)

 (.ٕٔ/ُْ( انظر: تيذيب الكماؿ )ُٓ)
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   العْبدي النيسابوري، روى لو الشيخان  ، أبو محمدعبد الرحمن بن ِبشر بن الحكم(ٕٕ)
 ه وقيل بعدىا(. ٕٓٙوأبو داود وابن ماجة، )ت

بف محمد بف عبد الكىاب كعبد الرحمف  -يعني مسممان –قاؿ مكي بف عبداف: سألتو  قول مسمم:
 .(ُ)بشر فكثقيما

كقاؿ مسَّدد بف قطف: لما تكفي محمد بف يحيى عقد مسمـ مجمسان لخالي عبد الرحمف بف بشر، 
فكاف يحضر أحمد بف سممة كينتقي لو مسمـ شرطو في الصحيح فيمميو عبد الرحمف، كلـ يكف 

 .(ِ)لو مجمس إمالء قبميا

، كزاد الخميمي: متفؽ (ٔ)، كابف حجر(ٓ)بي، كالذى(ْ)، كالخميمي(ّ)كثقو أبك حاتـأقوال النقاد: 
، كقاؿ (ٕ)ككذا قاؿ صالح جزرة، عميو، كزاد الذىبي: صاحب حديث، كزاد أبك حاتـ: صدكؽ

، كقاؿ عنو يحيى القطاف: ما حدثكـ عني ىذا الصبي فصدقكه فإنو (ٖ)النككم: اتفقكا عمى تكثيقو
، كذكره ابف حباف في (َُ)بف العالـ، كقاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل: العالـ بف العالـ (ٗ)كيس
 .(ُُ)الثقات

 ، كاهلل أعمـ. تكثيقو أنو ثقة متفؽ عمى والخالصة

عبد الرحمن بن ُحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي، روى لو مسمم وأبو داود (ٖٕ)
 والنسائي.

                                                           

 (، في ترجمة مسمـ. ٖٔٓ/ُِ( انظر: سير أعالـ النبالء )ُ)

 (.ِّْ/ُِلنبالء )( سير أعالـ اِ)

 (.ُِٓ/ٓ( الجرح كالتعديؿ )ّ)

 (.َٖٓ/ِ( المنتخب مف اإلرشاد )ْ)

 (: المحدث الحافظ الجكاد الثقة اإلماـ.َّْ/ُِ(. كقاؿ في السير )ِِٔ/ُ( الكاشؼ )ٓ)

 (. ُٕٓ)ص التيذيب تقريب( ٔ)

 (. َٔٓ/ُُ( انظر: تاريخ بغداد )ٕ)

 (.  ِْٗ/ُ( تيذيب األسماء كالمغات )ٖ)

 (. ُّْ/ُِسير أعالـ النبالء ) (ٗ)

 (. ْٕٓ/ُٔ( تيذيب الكماؿ )َُ)

(ُُ( )ٖ/ِّٖ .) 
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ل "فقد اتفؽ الميث كعبد الرحمف بف حميد الرؤاسي عف أبي الزبير عف طاككس كرك  قول مسمم:
الميث فقاؿ عف سعيد بف جبير عف ابف عباس ككؿ كاحد مف ىذيف عند أىؿ الحديث أثبت في 

 (ُ)الركاية مف أيمف"

ره ابف ككذ ،(ٔ)كابف حجر ،(ٓ)، كالنسائي(ْ)، كالعجمي(ّ)، كابف معيف(ِ)كثقو ابف سعد أقوال النقاد:
 .(ٕ)حباف في الثقات

 . (ٖ)ؿ الحديث ال شؾ أثبت مف أيمف بف نابؿعمى تكثيقو، كىك عند أى التفاؽا وخالصة القول

عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري الخزرجي، روى لو الجماعة ماعدا البخاري، (ٕٗ)
 ىــ(.ٕٔٔ)ت

 .(ٗ)قاؿ الذىبي: كثقو مسمـ قول مسمم:

كذكره  ،(ُْ)كابف حجر، (ُّ)الذىبيك  ،(ُِ)، كالنككم(ُُ)، كالنسائي(َُ)كثقو العجمي أقوال النقاد:
  .(ُٓ)في الثقاتابف حباف 

                                                           

 (، كيقصد ركاية التشيد كقد ضربيا مثاالن عمى األخبار المنقكلة عمى الكىـ في السند ُٖٗ( التمييز )صُ)
 كالمتف جميعان.

 (.ّّٖ/ٔ( الطبقات الكبرل )ِ)

 (. ِِٓ/ٓ( انظر: الجرح كالتعديؿ )ّ)

 (. ٕٔ/ِيخ )( التار ْ)

 (. ّٕ/ُٕ( انظر: تيذيب الكماؿ )ٓ)

 (. ٕٔٓ( تقريب التيذيب )ٔ)

(ٕ( )ٕ/ْٕ .) 

 ( إلى أنو صدكؽ ييـ. ُٕٓ( كىذا كاضح مف ترجمة أيمف، كقد خمص ابف حجر في )التقريب صٖ)

 (.ٕٔٓ/ِ( ميزاف االعتداؿ )ٗ)

 (. ٖٕ/ِ( التاريخ )َُ)

 (. ُّٓ/ُٕ( انظر: تيذيب الكماؿ )ُُ)

 (.ِٔٗ/ُيب األسماء كالمغات )( تيذُِ)

 (.ِٗٔ/ُ( الكاشؼ )ُّ)

 (. ٕٓٓ( تقريب التيذيب )صُْ)

(ُٓ( )ٓ/ٕٕ  .) 
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كلٌينو ابف سعد غير مبيّْفو سبب جرحو لو فقاؿ: ككاف كثير الحديث، ليس ىك بثبت، 
 .(ُ)كيستضعفكف ركايتو كال يحتجكف بو

. كىك كالـه (ِ)كقاؿ ابف قتيبة: كىك ضعيؼ عند أصحاب الحديث، ليس بثبت، كحديثو كثير
 مشابوه لقكؿ ابف سعد.

غير حجة، كشٌذ ابف سعد في جرحو لو، كتبعو ابف قتيبة، فال ييمتفت أنو ثقة تيكمّْـ فيو ب والخالصة
 إلى كالـ ابف سعد في مقابؿ مف كثقو مف النقاد فإف أغمب مادتو مف الكاقدم، كاهلل أعمـ.

عبد اهلل بن دينار أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، روى لو الجماعة، (ٕ٘)
 ىــ(. ٕٚٔ)ت

 .(ّ)عمى عبد اهلل بف دينار في ىذا الحديث الناس كميـ عياؿ قول مسمم:

، (ٗ)، كالعجمي(ٖ)، كأحمد(ٕ)، كأبك زرعة(ٔ)، كأبك حاتـ(ٓ)، كابف معيف(ْ)كثقو ابف سعد أقوال النقاد:
 ،  كزاد أحمد: مستقيـ الحديث، كزاد ابف سعد: كثير الحديث. (ُُ)كابف نمير ،(َُ)كالنسائي

 .(ُِ)دينار ككاف مف صالحي التابعيف صدكقان ديّْنان  كقاؿ الميث عف ربيعة: حدثني عبد اهلل بف

 

                                                           

 (. ِٖٔ/ٓ( الطبقات الكبرل )ُ)

 (. ِٖٔالمعارؼ )ص( ِ)

 ، كىك حديث ابف دينار عف َُٔٓ( صحيح مسمـ، كتاب العتؽ، باب النيي عف بيع الكالء كىبتو، بعد حّ)
  و.تً بى كىً  ءً الى الكى  عً يٍ بى  فٍ ى عى يى نى  -صمى اهلل عميو كسمـ–اهلل  رسكؿى  عمر أفَّ  ابف
 (. َّٓ( الطبقات الكبرل، القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ )صْ)

  (.َُٓ( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي )صٓ)

 (. ْٕ/ٓ( الجرح كالتعديؿ )ٔ)

 المصدر نفسو. ( ٕ)

 المصدر السابؽ. ( ٖ)

 . (ِٕ/ِ( التاريخ )ٗ)

 (. ّْٕ/ُْتيذيب الكماؿ )انظر: ( َُ)

 ، نقالي عف ثقات ابف خمفكف. (ِّّ/ٕ( انظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُُ)

 (. ِّٖ/ِ( تيذيب التيذيب )ُِ)
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، كذكره العقيمي في الضعفاء كقاؿ: في ركاية المشايخ (ُ)كقاؿ ابف عيينة: لـ يكف بذاؾ ثـ صار
، كقاؿ أيضان في ختاـ ترجمتو: كقد ركل مكسى بف عبيدة كنظراؤه عف عبد اهلل (ِ)عنو اضطراب

: أحد االئمة (ّ)ؿ فييا عمييـ. كقد رٌد عميو الذىبي فقاؿبف دينار أحاديث مناكير إال أف الحما
 فاء، كقاؿ: في ركاية المشايخ عنواألثبات، انفرد بحديث الكالء، فذكره لذلؾ العقيمي في الضع

نما االضطراب مف غيره، فال يمتفت إلى  اضطراب، ثـ ساؽ لو حديثيف مضطربي اإلسناد، كا 
 ع.فعؿ العقيمي فإف عبد اهلل حجة باإلجما

 : قيؿ ال نعمـ لو ركاية عف غير ابف عمر، ألف جؿَّ (ْ)مغمطام عف ابف الحذاء أنو قاؿ ذكرك 
 : كىذا قصكر شديد ممف قالو. (ٓ)ركايتو عنو. كنقؿ ابف حجر ذلؾ في تيذيبو كقاؿ معقبان 

مـ فيو سكل العقيمي ككالمو فيو ما قالو الذىبي أنو حجة باإلجماع، فمـ يتك وخالصة القول
 ، كاهلل أعمـ. مردكد

 .وصنعاني، روى لو الترمذي وابن ماجط اليْ شِ عبد اهلل بن معاذ بن نَ (ٕٙ)

 (ٔ)نقؿ ابف حجر عف مسمـ أنو قاؿ فيو: ثقة صدكؽ. قول مسمم:

: صدكؽ، كذكره ابف (ٗ)الذىبي، ك (ٖ)، كقاؿ ىشاـ بف يكسؼ(ٕ)كثقو ابف معيف أقوال النقاد:
  .في ثقاتو (َُ)حباف

 
                                                           

 (. ِْٕ/ِالضعفاء الكبير )( ُ)

(ِ) (ِ/ِْٕ .) 

 (.  ُْٕ/ِميزاف االعتداؿ )( ّ)

 (.ِّّ/ٕإكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ْ)

  (. ِّٖ/ِتيذيب التيذيب )( ٓ)

 (.ُّٕ/ٓانظر: الجرح كالتعديؿ )( ٔ)
 كقد فرؽ ابف أبي حاتـ بيف عبد اهلل بف معاذ مكلى خالد بف غالب، كبيف عبد اهلل بف معاذ الصنعاني فجعميما 

 اثنيف، كذكر قكؿ مسمـ في ترجمة الثاني، بينما جعمو المزم كابف حجر رجالن كاحدان، كنقال قكؿ مسمـ فيو.
  (.ّْٔ/ِ(، كتيذيب التيذيب )ُٗٓ/ُٔاؿ )انظر: تيذيب الكم

 (. ُِِ/ٓ( انظر: التاريخ الكبير، لمبخارم )ٕ)

 ( المصدر نفسو. ٖ)

 (. ٗٗٓ/ُالكاشؼ ) (ٗ)

(َُ( )ٕ/ّْ .) 
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 بو.: أرجك أنو ال بأس (ِ): ىك شيخ، كقاؿ ابف عدم(ُ)كقاؿ أبك حاتـ

كلـ أكتب عنو شيئان، كنقؿ ابف معيف عف عبد الرزاؽ أنو كاف  بمكة : رأيتو(ّ)كقاؿ أحمد
: ىك أكثؽ مف عبد الرزاؽ، كذكره (ٔ): ىك كذاب، كقاؿ أبك زرعة(ٓ)، كفي ركاية أنو قاؿ(ْ)يكذبو
: صدكؽ تحامؿ عميو عبد إلى أنو ابف حجر . كخمصافي ضعفائيم (ٖ)، كابف الجاركد(ٕ)العقيمي
  (ٗ) الرزاؽ.

لسبب  بيافأس بو، جرحو عبد الرزاؽ دكف في عبد اهلل بف معاذ أنو صدكؽ ال ب وخالصة القول
 ، فتعديمو مقدـ، كضعو مسمـ في منزلة أعمى مف كالـ النقاد فيو، كاهلل أعمـ. الجرح

 البخاري  مي، روى لو الجماعة عدائي الحضر بَ عبد اهلل بن ُىَبْيرة بن أسعد السَّ (ٕٚ)
 ىــ(. ٕٙٔ)ت

 (َُ)ثقة. قول مسمم:

، كذكره ابف (ُْ)، كابف حجر(ُّ)، كالذىبي(ُِ)، كيعقكب بف سفياف(ُُ)كثقو أحمد أقوال النقاد:
 : معركؼ.(ُٔ)، كقاؿ أبك داكد(ُٓ)حباف في الثقات

                                                           

 (.  ُّٕ/ٓ( الجرح كالتعديؿ )ُ)

 (. ّٓٗ/ٓ( الكامؿ )ِ)

 (. َُّ/ّ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل )ّ)
 (.ُِِ/ٓالكبير، لمبخارم ) ( انظر: التاريخْ)

 (. ِْٓ/ِ( انظر: الضعفاء ألبي زرعة في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ٓ)

 المصدر نفسو.  (ٔ)

(ٕ) (ِ/َّٖ.)  

 (.ُِِ/ٖ( انظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ )ٖ)

 (. ْٖٓ( تقريب التيذيب )صٗ)

 .َّٖى عف الصالة فييا، حقاليا في صحيحو، كتاب صالة المسافريف كقصرىا، باب األكقات التي ني( َُ)

 (. ِْٖ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل )( ُُ)

 (. ْْٖ/ِانظر: تيذيب التيذيب )( ُِ)

 (. َٓٔ/ُالكاشؼ )( ُّ)

 (. ْٓٓتقريب التيذيب )ص( ُْ)

(ُٓ )(ٓ/ْٓ .) 

 (.ِّْ/ُٔانظر: تيذيب الكماؿ )( ُٔ)
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 ، كاهلل أعمـ. أنو ثقة والخالصة

نزيل الري، ليس لو رواية في  الزعفراني عمي األسدي الكوفي أبو ،عبد المؤمن بن عمي(ٕٛ)
 الكتب الستة. 

يب عف عبد المؤمف بف عمي الرازم فأثنى عميو، كقاؿ: لكال رى قاؿ مسمـ: سألت أبا كي قول مسمم: 
 (ُ)عبد المؤمف مف أيف كاف يسمع أبك غساف النيدم مف عبد السالـ بف حرب.

، كذكره ابف قيٍطميكبيغا (ِ)نقاد فيو غير أف ابف حباف ذكره في ثقاتولـ أجد أقكاالن لم أقوال النقاد:
ب        ؿ: أخرج إلي عبد المؤمف أصكؿ كت، كقد ركل عنو أبك حاتـ كقا(ّ)أيضان في الثقات

 (ْ)عبد السالـ بف حرب فقاؿ: قرأ عمي عبد السالـ ثـ كىب لي.

 أنو ثقة، كاهلل أعمـ. والخالصة

و محمد، ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي، روى لو الجماعة سوى عطاء بن السائب أب(ٜٕ)
 (. ٖٙٔمسمم، )ت

ذكره مسمـ في الطبقة الثانية مف الركاة كىـ عنده دكف األكلى في الحفظ كاالتقاف،  قول مسمم:
فقاؿ بعد ذكره لصفات الصنؼ األكؿ: " فإف اسـ الستر، كالصدؽ، كتعاطي العمـ يشمميـ 

كيزيد بف أبي زياد، كليث بف أبي سميـ، كأضرابيـ مف حماؿ اآلثار، كنقاؿ كعطاء بف السائب، 
ف كانكا بما كصفنا مف العمـ كالستر عند أىؿ العمـ معركفيف، فغيرىـ مف أقرانيـ  األخبار، فيـ كا 

 (ٓ)ممف عندىـ ما ذكرنا مف اإلتقاف كاالستقامة في الركاية يفضمكنيـ في الحاؿ كالمرتبة"

                                                           

 ف عف ابف حرب. (. كقد ركل عبد المؤمٔٔ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ )( ُ)

(ِ )(ٖ/ُْٕ .) 

 (. ْْٖ/ٔالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )( ّ)

 (.ٔٔ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (ْ)

 (.َِالمقدمة )ص( ٓ)
 في المقدمة ثـ قاؿ: "كىػػػػػك  مـػػػػػػػكالـ مس (ُْْ/ْفي ترجمة يزيد بف أبي زياد في التيذيب ) كقد نقؿ ابف حجر

 مى اآلخريف."ف ىؤالء الثالثة، كتفضيمو ليثان عفي الجمع بي لما تقدـ عف ابف ميدممكافؽ 
 قمت: الجمع بينيـ دليؿ عمى أف أحكاليـ متقاربة، كلـ يفاضؿ بينيـ ابف ميدم فقط، فقد جاء ذلؾ عف غيره مف 

 ( ُٓ/ْاء الكبير )ػػػػػػالعقيمي في الضعف حدثاألئمة كجرير كأحمد كابف معيف، كاختمفكا في المفاضمة بينيـ، فقد 
 = ألت جريرا، عف ليث، كعفػػػػػػػػػاف بف أبي شيبة قاؿ: سػػػػػػقاؿ: سمعت عثم عف أبيو أنو دػػػػػػػعبد اهلل بف أحم عف
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، كقاؿ أحمد فيما (ِ)، كابف معيف في ركاية(ُ)طمؽ القكؿ بتكثيقو أيكب السختيانيأ أقوال النقاد:
 : ثقة ثقة رجؿ صالح.(ّ)ركاه ابنو عبد اهلل

: كاف ثقة، كقد (ْ)فقاؿ ابف سعد كقد كثقكه في حديثو القديـ، ألفَّ حفظو قد تغير كاختمط بأخرة،
 كاف تغير حفظو بأخرة، كاختمط في آخر عمره.

: ما سمعت أحدان (ٔ): أحاديثو القديمة صحيحة، كنىقؿ عف يحيى القطاف أنو قاؿ(ٓ)ارمكقاؿ البخ
: كاف قد اختمط (ٕ)مف الناس يقكؿ في عطاء بف السائب شيئان في حديثو القديـ. كقاؿ ابف معيف
 فمف سمع منو قبؿ االختالط فجيد، كمف سمع منو بعد االختالط فميس بشيء.

يث، ككاف شيخان قديمان ثقة ركل عف بف أبي أكفى كمف سمع مف : جائز الحد(ٖ)كقاؿ العجمي
عطاء قديما فيك صحيح الحديث، منيـ سفياف الثكرم، فأما مف سمع منو بأخرة فيك مضطرب 
الحديث منيـ ىشيـ كخالد بف عبد اهلل الكاسطي إال أف عطاء كاف بأخرة يتمقف إذا لقنكه في 

 .(ٗ)الحديث ألنو كاف كبر، )صالح الكتاب(

                                                                                                                                                                     

 في الحديث، ثـ عطاء، ككاف ليث  عطاء بف السائب، كعف يزيد بف أبي زياد، فقاؿ: كاف يزيد أحسنيـ استقامةن =
 . ، فقاؿ: أقكؿ كما قاؿ جرير، قاؿ: كسألت أبي عف ىذا أكثر تخميطان 

 ف ػف حفظان مػ(: يزيد كاف أحسّّْ/ٖكقاؿ عثماف بف أبي شيبة عف جرير كما نقؿ البخارم في التاريخ الكبير )
 حػػػػػػػاتـ اف فيما نقمو ابف أبيػػػػػػػػػو أحمد بف سنػػعطاء. كخالفو عبد الرحمف بف ميدم في المفاضمة بينيـ فركل عن

 ( أنو قاؿ: ليث كعطاء كيزيد، ليث أحسنيـ حاالن عندم. ُٖٕ/ٕيؿ )في الجرح كالتعد
 يزيد أك عطاء؟ فقاؿ: ما أقربيما. ( أف ابف معيف سئؿ أييما أحب إليؾ ُْٔ/ٗكنقؿ ابف عدم في الكامؿ )

 أبي يف: يزيد بفد أنو قاؿ البف معػػػػػػػػػ( عف عبد اهلل بف أحمِٓٔ/ٗرح كالتعديؿ )ػػػػػػػاتـ في الجػػػػػكحدث ابف أبي ح
 زياد دكف عطاء بف السائب؟ قاؿ: نعـ، مف سمع مف عطاء بف السائب كىك مختمط فيزيد فكؽ عطاء. كقاؿ عبد 

 (: سألت يحيى عف ليث فقاؿ: ىك أضعؼ مف يزيد، يزيد فكقو في الحديث.ِّ/ّاهلل أيضان في العمؿ )
 (. ّّّ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ )( ُ)

 (. ّٗكاية الدارمي )صتاريخ ابف معيف ر ( ِ)

 (. ّّّ/ٔالجرح كالتعديؿ )( ّ)

 (. ّّٖ/ٔالطبقات الكبرل ) (ْ)

 (.ّٕ/ٕانظر: الكامؿ ) (ٓ)

 (. ْٓٔ/ٔالتاريخ الكبير ) (ٔ)

 (. ّٕ/ٕانظر: الكامؿ ) (ٕ)

 (. ُّٓ/ِالتاريخ ) (ٖ)

 ب(، كىك المناسػػػػػػػب ( بمفظ )ألنو كاف غير صالح الكتاَُْ/ّجاءت عند ابف حجر في تيذيب التيذيب ) (ٗ)
 لسياؽ الكالـ.
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: مف سمع منو قديمان كاف صحيحان، كمف سمع منو حديثان لـ يكف بشيء. كقاؿ (ُ)كقاؿ أحمد
: صدكؽ ثقة لـ يتكمـ الناس في (ّ): ثقة في حديثو القديـ إال أنو تغير. كقاؿ الساجي(ِ)النسائي

: ثقة حجة، كما ركل عنو سفياف كشعبة كحماد بف سممة سماع (ْ)حديثو القديـ. كقاؿ الفسكم
الء سماع قديـ، ككاف عطاء تغير بأخرة، كفي ركاية جرير كابف فضيؿ كطبقتيـ ضعيفة.  ىؤ 

: محمو الصدؽ قديمان قبؿ أف يختمط صالح مستقيـ الحديث، ثـ بأخرة تغير (ٓ)كقاؿ أبك حاتـ
حفظو، في حديثو تخاليط كثيرة، كقديـ السماع مف عطاء سفياف كشعبة، كحديث البصرييف 

تخاليط كثيرة ألنو قدـ عمييـ في آخر عمره، كما ركل عنو ابف فضيؿ ففيو الذيف يحدثكف عنو 
 غمط كاضطراب، رفع أشياء كاف يركيو عف التابعيف فرفعو إلى الصحابة.

: عطاء اختمط كلـ يخرجكا عف عطاء كال يحتج بحديثو إال ما ركاه األكابر (ٔ)كقاؿ الدارقطني
 ية كالمتأخركف ففي حديثيـ عنو نظر.شعبة كالثكرم ككىيب كنظراؤىـ، كأما ابف عم

: اختمط في آخر عمره فمف سمع منو قديما مثؿ الثكرم، كشعبة فحديثو مستقيـ، (ٕ)قاؿ ابف عدم
 كمف سمع منو بعد االختالط فأحاديثو فييا بعض النكرة. 

 : عطاء بف السائب ال يحتج بحديثو،(ٖ)كقد كرد عف ابف معيف تضعيفو مطمقان، فقاؿ الدكرم عنو
كقاؿ أبك يعمى: سئؿ يحيى بف معيف عف يزيد بف أبي زياد فقاؿ: ضعيؼ الحديث، فقيؿ: أيما 

كقاؿ أحمد بف أبي يحيى: سمعت  (ٗ)أحب إليؾ ىك أك عطاء بف السائب فقاؿ: ما أقربيما.
يحيى بف معيف يقكؿ: ليث بف أبي سميـ ضعيؼ مثؿ عطاء بف السائب كجميع مف ركل عف 

كلعؿ ابف معيف أراد تضعيفو فيما ركاه بعد  (َُ)ختالط إال شعبة كسفياف.عطاء ركل عنو في اال

                                                           

 (.ّٕ/ٕانظر: الكامؿ ) (ُ)

 (. ِٗ/َِانظر: تيذيب الكماؿ ) (ِ)

 (. ِْٕ/ٗانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ّ)

 (. َُٓ/َّانظر: تيذيب التيذيب  (ْ)

 (. ّّّ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (ٓ)

 (. ُّْ/ُُالعمؿ ) (ٔ)

 (. ٖٕ/ٕالكامؿ ) (ٕ)

 (، كلـ أجده في تاريخ ابف معيف بركاية الدكرم. ّٕصالمصدر نفسو ) (ٖ)

 المصدر السابؽ.  (ٗ)

 المصدر السابؽ.  (َُ)
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اختالطو فقد أطمؽ القكؿ بتكثيقو في مكضع كما تقدـ، كفٌصؿ كذلؾ في صحيح ما ركاه قبؿ 
 االختالط كضعؼ ما بعده. 

: ثالثة في (ِ): حدثنا عطاء بف السائب ككاف نسيان، كنقؿ عنو أبك قطف أنو قاؿ(ُ)كقاؿ شعبة
لقمب منيـ ىاجس، عطاء بف السائب كيزيد بف أبي زياد، كرجؿ آخر. كقاؿ الحربي: بمغني أف ا

: (ْ)كقاؿ الدارقطني (ّ)شعبة قاؿ: إذا حدث عف رجؿ كاحد فيك ثقة، ك إذا جمع بيف اثنيف فاتقو.
 : لعمو أراد بالترؾ ما يتعمؽ بحديثو في االختالط. (ٓ)ترككه، كرٌد عميو ابف حجر قائالن 

: كاف قد اختمط بآخره كلـ يفحش خطؤه حتى (ٔ)أحسف قكؿ ابف حباف بعد أف ذكره في ثقاتو كما
 يستحؽ أف ييعدؿ بو عف مسمؾ العدكؿ بعد ثبكت صحة ثباتو في الركايات. 

: فيحصؿ لنا (ٕ)كأجمؿ ابف حجر أقكاؿ النقاد فيو كبيف مف سمع منو قبؿ كبعد االختالط فقاؿ
الثكرم كشعبة كزىير كزائدة كحماد بف زيد كأيكب عنو صحيح، مف مجمكع كالميـ أف سفياف 

كمف عداىـ ييتكقؼ فيو إال حماد بف سممة فاختمؼ قكليـ، كالظاىر أنو سمع منو مرتيف مرة مع 
، كمرة بعد ذلؾ لما دخؿ إلييـ البصرة كسمع منو جرير (ٖ)أيكب كما يكمئ إليو كالـ الدارقطني
: (َُ)أما الذىبي فخالصة حكمو فيو أنو : صدكؽ اختمط.(ٗ)وكذككه، كاهلل أعمـ. كخمص إلى أن

 مى ليف فيو، ثقة ساء حفظو بآخره.أحد األعالـ ع

صدكؽ إلى الثقة أقرب، كاختالطو ال يبعد حديثو عف الصحة إال ما ثبت سماعو  والخالصة أنو
 ، كاهلل أعمـ. ختالط كخالؼ فيو الثقاتبعد اال

                                                           

 (. َُِانظر: سؤاالت أبي عبيد أبا داكد )ص (ُ)

 (. َُْ/ّانظر: تيذيب التيذيب ) (ِ)

 (. َُْ/ّانظر: تيذيب التيذيب ) (ّ)

 (. ِِٔسؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص (ْ)

 (. َُٓ/ّ)تيذيب التيذيب  (ٓ)

(ٔ) (ٕ/ُِٓ .) 

 (. َُٓ/ّتيذيب التيذيب ) (ٕ)

(: دخؿ عطاء بف السائب البصرة كجمس فسماع ّٔٔيشير إلى قكؿ الدارقطني في سؤاالت السممي لو )ص (ٖ)      
 أيكب كحماد بف سممة في الرحمة األكلى صحيح، كالرحمة الثانية فيو اختالط. 

 (. ٖٕٔتقريب التيذيب )ص (ٗ)

 (. ِِ/ِشؼ )الكا (َُ)
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اهلل المدني، وأصمو بربري، روى لو الجماعة،  عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد(ٖٓ)
 (.ٗٓٔ)ت

مامان بعد (ُ)قاؿ ابف منده  قول مسمم: : ككاف ييتىمقى حديثو بالقبكؿ، كيحتج بو قرنان بعد قرفو كا 
إماـ إلى كقت األئمة األربعة الذيف أخرجكا الصحيح، كميزكا ثابتو مف سقيمو، كخطأه مف 

رم كمسمـ كأبك داكد كالنسائي، فأجمعكا عمى إخراج حديثو صكابو، كأخرجكا ركايتو كىـ: البخا
 .عنو مقركنان، كعدَّلو بعدما جرحوكاحتجكا بو، عمى أف مسممان كاف أسكأىـ رأيان فيو، كقد أخرج 

نبو، كركل لو قميال مقركنا كقد كثقو جماعة، كاعتمده البخارم كأما مسمـ فتج: (ِ)كقاؿ الذىبي
  .بغيره

حتج بو البخارم كأصحاب السنف، كتركو مسمـ فمـ يخرج لو سكل حديث : ا(ّ)كقاؿ ابف حجر
نما تركو مسمـ لكالـ مالؾ (ْ)كاحد  . فيو (ٓ)في الحج مقركنان بسعيد بف جبير، كا 

ىك أحد أئمة التابعيف األعالـ، احتج بو عامة أىؿ العمـ، كنقـ عميو بعضيـ بعض  أقوال النقاد:
ة عنو، كلقد صنؼ األئمة في ذلؾ، فنقمكا ما قيؿ فيو كذبكا األمكر فجرحكه كاحتاطكا في الركاي

 (ٔ) عنو.
                                                           

(، كنقؿ ابف حجر كالـ ابف منده ىذا مع زيادة عميو في مقدمة الفتح ُّٖ/ّانظر: تيذيب التيذيب ) (ُ)      
 ( لكنو لـ ينقؿ عبارة )عدلو بعدما جرحو( كىي مكضع الشاىد في تعديؿ مسمـ لعكرمة!ُْٓ)ص

 (. ّٗ/ّميزاف االعتداؿ ) (ِ)

 (. ْْٔمقدمة فتح البارم )ص (ّ)

أخرجو لو مسمـ حديث ضباعة بنت الزبير في كتاب الحج، باب جكاز اشتراط المحـر التحمؿ بعذر المرض  (ْ)      
، كقد أخرج الحديث لعكرمة مقركنان بطاككس، ثـ ذكر متابعة لمحديث قرف فييا عكرمة بسعيد َُِٖكنحكه، ح
 بف جبير.

هلل: سمعت مالكان يكره أف ييذكر عكرمة، كال رأل أف كمما ذيكر عف مالؾ في ذلؾ ما قالو مطرؼ بف عبد ا (ٓ)      
 (. ٓٗ/ّييركل عنو. انظر: ميزاف االعتداؿ )

كركل الربيع عف الشافعي أنو قاؿ: مالؾ سيئ الرأم في عكرمة، كقاؿ: ال أرل ألحد أف يقبؿ حديثو. انظر:       
 (. ِٔ/ٓسير أعالـ النبالء )

( عف ابف عبد البر أنو قاؿ: كزعمكا أف ُْٓو ابف حجر في ىدم السارم)صكمما قيؿ في الرد عمى ذلؾ ما نقم      
مالكان أسقط ذكره مف المكطأ كال أدرم ما صحتو، ألنو قد ذكره في الحج كصرح باسمو، كماؿ إلى ركايتو عف 

 ابف عباس، كترؾ عطاء في تمؾ المسألة مع أف عطاء أجؿ التابعيف في عمـ المناسؾ، كاهلل أعمـ.  

احتج بو البخارم كأصحاب السنف، كتركو مسمـ (، فقاؿ: ْْٔكقد ذكر ابف حجر ذلؾ في مقدمة الفتح )ص (ٔ)      
نما تركو مسمـ لكالـ مالؾ فيو فمـ يخرج لو سكل حديث كاحد ، كقد تعقب= في الحج مقركنان بسعيد بف جبير، كا 
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: أجمع عامة أىؿ العمـ عمى (ُ)كقد نقؿ ابف حجر عف محمد بف نصر المركزم أنو قاؿ
االحتجاج بحديث عكرمة، كاتفؽ عمى ذلؾ رؤساء أىؿ العمـ بالحديث مف أىؿ عصرنا ، منيـ 

سحاؽ بف راىكيو كأبك ثك  ر كيحيى بف معيف، كلقد سألت إسحاؽ عف االحتجاج أحمد بف حنبؿ كا 
 بحديثو فقاؿ: عكرمة عندنا إماـ أىؿ الدنيا، كتعجب مف سؤالي إياه. 

: أعطاني جابر بف زيد صحيفة فييا مسائؿ، قاؿ: سؿ (ِ)كقاؿ ابف عيينة عف عمرك
ىذا أعمـ عكرمة، فجعمت كأني أتباطأ، فانتزعيا مف يدم، كقاؿ: ىذا عكرمة، مكلى ابف عباس، 

 ( ْ)كقاؿ البخارم: ليس أحد مف أصحابنا إال احتج بعكرمة. (ّ)الناس.
: ىؤالء أصحاب ابف عباس، مجاىد كطاككس كسعيد بف جبير كعطاء (ٓ)كقاؿ أحمد

كجابر بف زيد كعكرمة آخر ىؤالء، أصحاب ابف عباس ىـ المحدثكف كالمفتكف. كقاؿ أحمد بف 
ل، كلـ يحدث عف أقرانو، أكثر حديثو عف الصحابة. قاؿ : عكرمة أثبت الناس فيما رك (ٔ)زىير

كقاؿ عثماف بف  (ٕ)أبك بكر المركذم: قمت ألحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ قاؿ: نعـ، يحتج بو.
سعيد: قمت البف معيف: فعكرمة أحب إليؾ عف ابف عباس أك عبيد اهلل بف عبد اهلل؟ قاؿ: 

كقاؿ  (ٖ)ر؟ فقاؿ: ثقة كثقة، كلـ يخير.كالىما، كلـ يخير، قمت: فعكرمة أك سعيد بف جبي
كم عف يحيى بف معيف، قاؿ: إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة، كفي حماد بف  (ٗ)النسائي: ثقة. كري

 (َُ)سممة، فاتيمو عمى اإلسالـ.
                                                                                                                                                                     

فر ابف جرير الطبرم، كمحمد بف =جماعة مف األئمة ذلؾ، كصنفكا في الذم قيؿ عف عكرمة، منيـ أبك جع
 نصر المركزم، كأبك عبد اهلل بف منده، كأبك حاتـ بف حباف، كأبك عمر بف عبد البر، كغيرىـ.

قمت: ىذه المصنفات التي ذكرىا ابف حجر كنقؿ عف مصنفييا في ىدم السارم قد فيقدت، كلإلماـ المنذرم جزء       
ـ اليعقكبي كطبعتو دار البشائر اإلسالمية ضمف الجزء العاشر مف فيو ذكر حاؿ عكرمة كما قيؿ فيو، حققو نظا
 سمسمة لقاء العشر األكاخر بالمسجد الحراـ. 

 (. َْٓمقدمة فتح البارم )ص (ُ)

، كقد ركل عف عكرمة.  (ِ)  عمرك بف دينار أبك محمد التابعي الجيمىحي األثـر

 (. ْٗ/ٕانظر: التاريخ الكبير ) (ّ)

 المصدر نفسو.  (ْ)

 (. ِْٗ/ُالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل ) (ٓ)

 (. َّ/ٓانظر: سير أعالـ النبالء ) (ٔ)

 المصدر نفسو.  (ٕ)

 (. ٗ/ٕانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ٖ)

 (. ُّ/ٓانظر: سير أعالـ النبالء ) (ٗ)

 =                 المصدر نفسو.                                                               (َُ)
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كقاؿ حماد بف زيد: قاؿ رجؿ أليكب: كاف عكرمة يتيـ؟ فسكت، ثـ قاؿ: أما أنا فإني لـ 
 (ِ)يكب فقاؿ: لك لـ يكف عندم ثقة لـ أكتب عنو.كسئؿ عنو أ( ُ)أكف أتيمو.

كقاؿ ابف أبي حاتـ سألت أبى عف عكرمة مكلى ابف عباس فقاؿ: ىك ثقة، قمت يحتج       
نصارم كمالؾ كالذل أنكر عميو يحيى بف سعيد األبحديثو؟  قاؿ: نعـ إذا ركل عنو الثقات 

 فمسبب رأيو.
عباس؟ فقاؿ: كريب كسميع كشعبة كعكرمة، كعكرمة كقاؿ أيضان: قمت ألبي: فمكالي ابف       
بف جبير أييما أعمـ بالتفسير؟ فقاؿ: أصحاب ابف ، كقاؿ: سئؿ أبى عف عكرمة كسعيد أعالىـ

: احتج بحديثو عامة األئمة القدماء، لكف (ْ)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ( ّ) عباس عياؿ عمى عكرمة.
 بعض المتأخريف أخرج حديثو مف خبر الصحاح.

: عكرمة مكلى ابف عباس لـ أخرج ىاىنا مف حديثو شيئان، ألف الثقات (ٓ)كقاؿ ابف عدم       
إذا رككا عنو فيك مستقيـ الحديث، إال أف يركم عنو ضعيؼ فيككف قد أتي مف قبؿ ضعيؼ ال 
مف قبمو، كلـ يمتنع األئمة مف الركاية عنو، كأصحاب الصحاح أدخمكا أحاديثو إذا ركل عنو ثقة 

 مف حديثو، كىك ال بأس بو. حيـ، كىك أشير مف أف يحتاج أف أجرح حديثان في صحا
، كاألقكاؿ التي نيقمت في ذلؾ كثيرة سأذكر (ٔ)"كقد نقمكا عمى ىذا العالـ أخالقان كآراءن"

 (ٕ) أىميا حتى ال تطكؿ الترجمة، كلكال كثرتيا لما تصدل األئمة لمتصنيؼ في ذلؾ.
مف كىاه فمداره عمى ثالثة أشياء، عمى رميو بالكذب، كعمى  قاؿ ابف حجر: "فأما أقكاؿ     

الطعف فيو بأنو كاف يرل رأم الخكارج، كعمى القدح فيو بأنو كاف يقبؿ جكائز األمراء، فيذه 
ضر حديثو، األكجو الثالثة يدكر عمييا جميع ما طيعف بو فيو، فأما البدعة فإف ثبتت عميو فال ت

                                                                                                                                                                     

ىذا محمكؿ عمى الكقكع فييما بيكل كحيؼ في كزنيما، أما مف نقؿ ما قيؿ في جرحيما = كقاؿ الذىبي معمقاي: 
رض ركاية حديث خاص في رؤية اهلل كتعديميما عمى اإلنصاؼ، فقد أصاب، نعـ، إنما قاؿ يحيى ىذا في مع

 ، سماه: )صحة حديث عكرمة(.يو جزءان ف هندكقد جمع ابف م، لى في المناـ، كىك حديث يستنكرتعا
 (.  َْٔ/ُالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل ) (ُ)

 (. ُٖ/ٓانظر: سير أعالـ النبالء ) (ِ)

 (.  ٖ/ٕالجرح كالتعديؿ ) (ّ)

 (.  َٖ/ُْانظر: تاريخ دمشؽ ) (ْ)

 (. ْٕٕ/ٔالكامؿ ) (ٓ)

  (.ُٗ/ٓقالو الذىبي في سير أعالـ النبالء ) (ٔ)

 ( بذكر األقكاؿ كالرٌد عمييا، كفٌصؿ في ذلؾ، فميينظر ىناؾ. ْْٕكقد أسيب ابف حجر في مقدمة الفتح )ص (ٕ)
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، كأما قبكؿ الجكائز فال يقدح إال عند أىؿ التشديد، (ُ)تثبت عميو نيا لـأألنو لـ يكف داعية مع 
كجميكر أىؿ العمـ عمى الجكاز كما صنؼ في ذلؾ ابف عبد البر، كأما التكذيب فسنبيف كجكه 

  (ِ)رده بعد حكاية أقكاليـ، كأنو ال يمـز مف شيء منو قدح في ركايتو"
كم تكذيبو عف ابف سيريف       كري

لمسيب، كابف عمر كغيرىـ، كأشير ما جاء في ،كسعيد بف ا(ّ)
ذلؾ ما قالو أحمد: حدثنا إسحاؽ بف الطباع: سألت مالؾ بف أنس قمت: أبمغؾ أف ابف عمر قاؿ 
لنافع ال تكذبف عمي كما كذب عكرمة عمى ابف عباس؟ قاؿ: ال، كلكف بمغني أف سعيد بف 

ذلؾ لنافع مكاله، فقد جاء عند الذىبي  كلـ يثبت أف ابف عمر قاؿ (ْ)المسيب قاؿ ذلؾ لبيرد مكاله.
: كعف ابف المسيب أنو قاؿ لمكاله برد: ال تكذب عمى كما كذب عكرمة عمى ابف (ٓ)في الميزاف

 عباس، كييركل ذلؾ عف ابف عمر قالو لنافع، كلـ يصح. 
 : ىذا أشبو، كلـ يكف لعكرمة ذكر(ٔ)كذكر ىذه الحكاية الذىبي في السير، ثـ عقب قائالن      

: فقكؿ ابف عمر لـ يثبت عنو ألنو (ٕ)في أياـ ابف عمر، كال كاف تصدل لمركاية. كقاؿ ابف حجر
مف ركاية أبي خمؼ الجزار عف يحيى البكاء أنو سمع ابف عمر يقكؿ ذلؾ، كيحيى البكاء 

: إف ثبت ىذا عف ابف عمر فيك محتمؿ (ٖ)متركؾ الحديث. كنقؿ عف ابف جرير الطبرم أنو قاؿ
ف يككف أنكر عميو مسألة مف ألقدح في جميع ركايتو، فقد يمكف رة ال يتعيف منو األكجو كثي

 المسائؿ كذبو فييا.

                                                           

 (: ثقة ثبت عالـ بالتفسير، لـ يثبت تكذيبو عف ابف عمر، كال تثبت عنو بدعة.ٖٖٔكقاؿ  في التقريب)ص (ُ)
 .الناس بو مف الحركرية تابعي ثقة كىك برمء مما يرميو(: ُْٓ/ِكقاؿ العجمي في تاريخو)

 (. ْْٕقالو ابف حجر في مقدمة الفتح )ص (ِ)

 ( أف ابف سيريف سئؿ عنو فقاؿ: ما يسكؤني أف يككف مف أىؿ ْٗ/ّجاء عند الذىبي في ميزاف االعتداؿ) (ّ)
 الجنة لكنو كذاب.

ال فقد قاؿ ( : قكؿ ابف سيريف الظاىر أنو طعف عميو مف حيث الر ْْٗقاؿ ابف حجر في مقدمة الفتح)ص  أم، كا 
 خالد الحذاء: كؿ ما قاؿ ابف سيريف: ثبت عف ابف عباس فإنمػػػػػػػػػا أخذه عف عكرمة ككاف ال يسميو ألنو لػػػػػـ يكف

 يرضاه.

 (. ُٕ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل ) (ْ)
(ٓ) (ّ/ٗٔ) . 
 (. ِّ/ٓسير أعالـ النبالء ) (ٔ)

 (. ْْٖمقدمة فتح البارم ) (ٕ)

 المصدر نفسو.  (ٖ)
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: كاف يخطئ، كأىؿ (ُ)أما برد القرشي مكلى سعيد فقد قاؿ عنو ابف حباف في ثقاتو      
 الحجاز يسمكف الخطأ كذبان. كلعمو يشير بذلؾ إلى ما قيؿ عف كذبو عمى سعيد بف المسيب.

كفي ما جاء مف تصريح البف عباس نفًسو بأف عكرمة لـ يكذب عميو، فجاء عف كي
عثماف بف حكيـ أنو قاؿ: كنت جالسان مع أبي أمامة سيؿ بف حنيؼ، إذ جاء عكرمة فقاؿ: يا 
أبا أمامة أذكرؾ اهلل ىؿ سمعت ابف عباس يقكؿ: ما حدثكـ عني عكرمة فصدقكه فإنو لـ يكذب 

  (ِ)ـ.عمي، فقاؿ أبك أمامة: نع
: كفي تقريظ (ّ)كأختـ بقكؿ ابف جرير الطبرم كقد صٌنؼ في الذب عف عكرمة، حيث قاؿ

جمة أصحاب ابف عباس إياه، ككصفيـ لو بالتقدـ في العمـ، كأمرىـ الناس باألخذ عنو ما بشيادة 
بعضيـ تثبت عدالة اإلنساف، كيستحؽ جكاز الشيادة، كمف ثبتت عدالتو لـ يقبؿ فيو الجرح، كما 
تسقط العدالة بالظف كبقكؿ فالف ال تكذب عمي، كما أشبيو مف القكؿ الذم لو كجكه كتصاريؼ 

 كمعافو غير الذم كجيو إليو أىؿ الغباكة كمف ال عمـ لو بتصاريؼ العرب. 
ـ أف عكرمة ثقة في الحديث، إماـ في التفسير، "مف جمة العمماء، كال يقدح فيو كالوالخالصة 

ف ثبت بعض ما قيؿ فيو مف أخذه لجكائز (ْ)حد تكمـ فيو"أحجة مع  مف تكمـ فيو، ألنو ال ، كا 
لرأم مالؾ  لـ يخرج لو مسمـ في األصكؿ األمراء كغيره فيك ال يقدح في عممو كركايتو لمحديث،

 ، مع أنو قد ثبت أف مالكان أخرج لو في المكطأ، كاهلل أعمـ. فيو
 
 ىــ(. ٖٕٓروى لو البخاري وأبو داود، )تعمي بن الجعد بن عبيد الجوىري البغدادي، (ُّ) 

كقاؿ في مكضع آخر: أعرض  (ٓ)قاؿ فيو: ثقة لكنو جيمي. ان نقؿ الذىبي أف مسمم قول مسمم:
  (ٔ)القرآف مخمكؽ لـ أعنفو. :عنو مسمـ لككنو قاؿ: مف قاؿ

                                                           

(ُ) (ٔ/ُُْ .) 

 ( بعد ذكره لمحكاية: كىذا إسناد َْٓ(. كقاؿ ابف حجر في مقدمة الفتح)صّٖ/ُْانظر: تاريخ دمشؽ ) (ِ)
 صحيح.

 (. ُْٓفيما نقمو عنو ابف حجر في ىدم السارم)ص (ّ)

 (. ُْٓقالو ابف عبد البر فيما نقمو عنو ابف حجر في مقدمة الفتح )ص (ْ)

 (. َُ/ِ(، كالمغني في الضعفاء )ْٔٔ/َُسير أعالـ النبالء ) (ٓ)

 (.ّٔ/ِالكاشؼ )( ٔ)
( عف أبي ىاشـ زياد بف أيكب أنو قاؿ: كنت عند عمي بف الجعد ِِٔ/ّكقد أكرد العقيمي في ضعفائو الكبير)      

فذكرت ذلؾ ألبي  عبد اهلل=  فسألكه عف القرآف فقاؿ: القرآف كالـ اهلل، كمف قاؿ مخمكؽ لـ أعنفو. قاؿ أبك ىاشـ:
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: كذكره مسمـ بف الحجاج في آخر طبقات الغرباء مف أصحاب شعبة بف (ُ)كقاؿ مغمطام
 الحجاج.

أكثر النقاد عمى تكثيقو، قاؿ محمد بف حماد المقرئ: سألت يحيى بف معيف عف  أقوال النقاد:
عمي بف الجعد فقاؿ: ثقة صدكؽ، ثقة صدكؽ، فقمت: فيذا الذم كاف منو؟ فقمت: أيش كاف 

: قمت ليحيى (ْ)النسيعمـ. كقاؿ جعفر بف محمد القى : رباني ال(ّ)، كقاؿ مرة(ِ)منو؟ ثقة صدكؽ.
ف: أيما أحب إليؾ في شعبة: آدـ، أك عمي بف الجعد؟ فقاؿ: كالىما ثقة، فقمت: فأييما بف معي

 مي مسند شعبة، كاضرب عمى جنبيو. أحب إليؾ؟ فقاؿ: اكتب عف ع
، (ٖ)الخميميك  ،(ٕ)محمد بف عبد اهلل الحضرميك ، (ٔ)ابف قانعك  ،(ٓ)صالح بف محمد كثقوك 

  .(َُ)متفؽ عميو، مخرج في الصحيحيفلخميمي: زاد ابف قانع: ثبت، كزاد ا ،(ٗ)كالدارقطني
:كاف متقنان صدكقان، لـ أر مف (ُِ): كاف صدكقان في الحديث، كقاؿ أبك حاتـ(ُُ)كقاؿ أبك زرعة

المحدثيف مف يحفظ كيأتى بالحديث عمى لفظ كاحد ال يغيره سكل قبيصة كأبى نعيـ في حديث 
 . يثوفي شريؾ كعمى بف الجعد في حدالثكرم، كيحيى الحمانى 

                                                                                                                                                                     

 =أحمد بف حنبؿ فقاؿ: ما بمغني عنو أشد مف ىذا.

كلعؿ متكىمان يظف أنو ذكره في آخر طبقة مف طبقات أصحاب شعبة الغرباء الثقات! كالصكاب أنو ذكره  (ُ)      
 يثو. بعدىـ في القسـ الثالث مف أصحاب شعبة كىـ الضعفاء فيو، كسماىـ: مف ركل عف شعبة فذىب حد

 (. ُّٗانظر: رجاؿ عركة بف الزبير )ص
حديثو عف  ترؾ ممف أف عمي بف الجعدف عمي بف المديني ع (ِِٓ/ّكقد ذكر العقيمي في الضعفاء الكبير)      

 ؼ. قاؿ: رأيت ألفاظو عف شعبة تختمف ،ابف الجعد فسئؿ عف، غيره ، كعدد جماعةشعبة

 (. ِٕٖ/ُّانظر: تاريخ بغداد ) (ِ)

 (. ِٖٖدر نفسو )صالمص (ّ)

 (.ِّٖالمصدر السابؽ )ص (ْ)

 (.ِٖٖالمصدر السابؽ )ص (ٓ)

 (. ِٖٓ/ٗانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٔ)

 المصدر نفسو.  (ٕ)

 (.ِْْ/ُالمنتخب مف كتاب اإلرشاد )( ٖ)

 ( أنو قاؿ: ثقة مأمكف. ِْٖ/ٗ(، كنقؿ عنو مغمطام في اإلكماؿ )ِْٕسؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص (ٗ)

 ىكذا قاؿ، لكف مسممان لـ يخرج لو في صحيحو. ( َُ)

 (. ُٖٕ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (ُُ)

 المصدر نفسو.  (ُِ)
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: ما رأيت أحفظ مف عمي بف الجعد، كنا عند ابف أبي ذئب فأممى (ُ)كقاؿ مكسى بف داكد
عمينا عشريف حديثان، فحفظيا كأمالىا عمينا. كقاؿ أبك عمي الحسيف بف إسماعيؿ الفارسي: 
سألت عبدكس عبد اهلل بف محمد بف مالؾ بف ىانئ النيسابكرم عف حاؿ عمي بف الجعد فقاؿ: 

ني لقيت أحفظ منو، فقمت: كاف يتيـ بالجيـ، فقاؿ: قد قيؿ ىذا، كلـ يكف كما قالكا، إال ما أعمـ أ
 أف ابنو الحسف كاف عمى قضاء بغداد، ككاف يقكؿ بقكؿ جيـ.

قاؿ عبدكس ككاف عند عمي بف الجعد، عف شعبة نحك مف ألؼ كمائتي حديث، ككاف قد لقي 
 (ِ)بعد.المشايخ، فزىدت فيو بسبب ىذا القكؿ، ثـ ندمت 

: ثقة ثبت رمي (ْ): ثقة متقف لكف فيو تجيـ يسير، كقاؿ ابف حجر(ّ)كقاؿ الذىبي       
 بالتشيع.

ف كاف حديثو قميالن  كاختمفت فيو أقكاؿ اإلماـ أحمد، فقاؿ مرة لما سئؿ عنو: ثقة أكتب عنو، كا 
و ثقة، كبمغني عف : الحكاية إن(ٓ)عنده نتؼ حساف، كقد ذكر ابف عدم ىذه الحكاية ثـ قاؿ معقبان 

أحمد بف حنبؿ أنو ضعفو، كقاؿ نييت ابني عبد اهلل أف يكتب عنو، كعبد اهلل لـ يكتب عف أحد 
إال عمف أمره أبكه بالكتابة عنو ككتب عبد اهلل عف شيخ، يقاؿ لو: يحيى بف عبدكيو مف أىؿ 

ف الجعد بغداد ككاف يحدث عف شعبة كيحيى بف عبدكيو ليس بالمعركؼ كلـ يكتب عف عمي ب
كلـ  مع شيرتو ألف أباه نياه عف الكتابة عنو كمع ىذا كمو عمي بف الجعد ما أرل بحديثو بأسان 

فيما ذكره كالبخارم مع شدة استقصائو يركم عنو  منكران  أر في ركاياتو إذا حدث عف ثقة حديثان 
 في صحاحو.

: (ٔ)الخطيب كقد كردت بعض الركايات التي تؤكد أف أحمد بف حنبؿ كتب عنو، فقد قاؿ
: صرت أنا، كيحيى بف (ٕ)كتب عنو أحمد بف حنبؿ، كيحيى بف معيف. كقاؿ خمؼ بف سالـ

معيف، كأحمد بف حنبؿ إلى عمي بف الجعد، فأخرج إلينا كتبو، كألقاىا بيف أيدينا، كذىب، فظننا 
كا، ىات ، فمما فرغنا مف الطعاـ، قاؿ:ان ، فمـ نجد في كتابو إال خطأ كاحدأنو يتخذ لنا طعامان 

                                                           

 (. ِّٖ/ُّانظر: تاريخ بغداد ) (ُ)

 المصدر نفسو.  (ِ)

 (. ُِٖديكاف الضعفاء )ص (ّ)

 (. ُٗٔتقريب التيذيب )ص (ْ)

 (. ّٔٔ/ٔالكامؿ )( ٓ)

 (. ُِٖ/ُّتاريخ بغداد )( ٔ)

 (.  ِّٖنفسو )ص المصدر (ٕ)
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 ي: كتبت عف عم(ُ)قاؿ أبك زرعة: سمعت أحمد بف حنبؿ يقكؿ فحدث بكؿ شيء كتبناه حفظان.
غساف محمد بف مطرؼ كمو. كجاء أيضان عف أبي زرعة ما يخالؼ ذلؾ  يبف الجعد حديث أب

: كاف أحمد بف حنبؿ ال يرل الكتابة عف عمي بف الجعد، كال سعيد بف سميماف، (ِ)حيث قاؿ
 كتابو مضركبان عمييما.كرأيتو في 

كقد ضعفو أبك جعفر النيفيمي، فقاؿ: ال ينبغي أف يكتب عنو قميؿ، كال كثير، كضعؼ أمره 
: متشبث بغير بدعة، زائغ عف الحؽ. كقاؿ أبك عبيد اآلجرم قمت (ْ)كقاؿ الجكزجاني (ّ)كثيران.

رك أعمى عندنا، : أيما أعمى عندؾ عمي بف الجعد أكعمرك بف مرزكؽ؟ فقاؿ: عم(ٓ)ألبي داكد
عمي بف الجعد كسـ بميسـ سكء، قاؿ: ما ضرني أف يعذب اهلل معاكية، كقاؿ: ابف عمر ذاؾ 

 الصبي. 

ف كاف فيو تجيـ يسير كما قاؿ الذى والخالصة بي كقد رٌده عبدكس أنو ثقة ثبت في الركاية، كا 
و لـ يرًك عنو في رمي بالتشيع، فإف لنا صدقو كعميو بدعتو، كقد كثقو مسمـ لكنكما ذكرنا، ك 

 صحيحو لبدعتو، كاهلل أعمـ. 

، روى لو من (ٔ)عمي بن الحسن بن موسى الياللي، وىو ابن أبي عيسى الدَّارَاْبِجْرِدي(ٕٖ)
 ىــ(.ٕٚٙالجماعة أبو داود فقط. )ت

يقكؿ: سمعت أحمد بف سممة  قاؿ الحاكـ: سمعت أبا عبد اهلل محمد بف يعقكب قول مسمم:
 بف الحجاج كذيكر عمي بف الحسف بف أبي عيسى فقاؿ: ذاؾ الطيب بفمسمـ   سمعتيقكؿ: 

                                                           

 (. ُٖٕ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ُ)

 (. ِٕٖ/ُّانظر: تاريخ بغداد ) (ِ)

 لمصدر نفسو. ا (ّ)

 (: متشبث بغير ما بدعة، كلعمو ُْٕ/ّ(. كعند ابف حجر في تيذيب التيذيب )ّّٕأحكاؿ الرجاؿ )ص (ْ)
 األصكب، كمعناه متشبث بأكثر مف بدعة، كاهلل أعمـ.

 (. ِْٓعبيد اآلجرم أبا داكد )صسؤاالت أبي  (ٓ)

ىذه النسبة إلى دارىاٍبًجرد، كىي بمدة مف بالد فارس، خرج منيا جماعة مف العمماء كالمحدثيف، أما أبك  (ٔ)      
الحسف عمي بف الحسف بف مكسى الدارابجردم فيك منسكب إلى محمة مف محاؿ نيسابكر، كيقاؿ ليا دارابجرد، 

د كانكا ينزلكف بيا فنسبت المحمة إلييـ، كعمي بف الحسف ىذا مف ىذه المحمة، كىي كغالب الظف أف أىؿ دارابجر 
 مف محاليا بالصحراء مف أعمى البمد.

 (. ّْٔ/ِقالو السمعاني في األنساب )      
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 : سئؿ بعض الحفاظ في أيامو فقاؿ: ذاؾ الطيب الميطىيب.(ِ)كقاؿ الخميمي (ُ)الطيب.

: ثقة مأمكف، (ٓ)، كمثمو ابف الشرقي(ْ): ثقة متفؽ عميو، كقاؿ مرةن (ّ)قاؿ الخميمي أقوال النقاد:
    مف أكابر عمماء المسمميف كابف عالميـ، كقاؿ محمد بف  : ىك(ٔ)كقاؿ الحاكـ في تاريخو

 . (ٖ): ثقة صدكؽ، كذكره ابف حباف في الثقات(ٕ)عبد الكىاب

 : صدكؽ. (َُ): ثقة، بينما أنزلو الذىبي عف مرتبة الثقات فقاؿ(ٗ)كقاؿ ابف حجر

الثقات، كغالب  اتفاقيـ عمى أنو ثقة، كال مبرر فيما أرل إلنزاؿ الذىبي لو عف مرتبة والخالصة
يريد بثنائو عميو بمفظ )الطيب بف الطيب( أف ينزلو منزلة الثقات، كاهلل  ان الظف أف اإلماـ مسمم

 أعمـ.

 عمي بن حفص أبو الحسن المدائني، روى لو مسمم وأبو داود والترمذي والنسائي.(ٖٖ)

 (ُُ)ذكره في الطبقة الرابعة مف أصحاب شعبة الغرباء الثقات. قول مسمم:

         ، (ُْ)، كأبك داكد(ُّ)، كابف معيف في ركاية ابف الجنيد(ُِ)كثقو ابف المديني ال النقاد:أقو 
 .(ُٓ)كأبك بكر بف أبي شيبة

                                                           

 (.ُِٓ/ّ(، كانظر: تيذيب التيذيب )ّٕٔ/َِتيذيب الكماؿ )( ُ)

 (. ُٕٖ/ِالمنتخب مف كتاب اإلرشاد ) (ِ)

 نفسو.  المصدر (ّ)

 المصدر السابؽ. ( ْ)

 (. ّٕٔ/َِانظر: تيذيب الكماؿ ) (ٓ)

 (. ِّٕ/ٔ(، كانظر أيضان: تاريخ اإلسالـ )ِٓٗ/ٗنقمو عنو مغمطام في اإلكماؿ ) (ٔ)

 (.ّٕٔ/َِانظر: تيذيب الكماؿ ) (ٕ)

(ٖ) (ٖ/ْٕٔ .) 

 (. ِٗٔتقريب التيذيب )ص( ٗ)

 (.ّٕ/ِالكاشؼ )( َُ)

 (. ُّٗ)ص( رجاؿ عركة بف الزبير ُُ)
 (. ُِٖ/ٔ( انظر: الجرح كالتعديؿ )ُِ)
 (.  ّْٗ( سؤاالت ابف الجنيد )صُّ)
 (.  ُّٔ/ُّتاريخ بغداد )انظر: ( ُْ)
 (. َُْ/َِتيذيب الكماؿ )انظر: ( ُٓ)
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، كقاؿ ابف حباف: ربما أخطأ. كركل الخطيب افي ثقاتيم (ِ)، كابف خمفكف(ُ)كذكره ابف حباف
 .: ليس بو بأس(ٓ)النسائي، ك (ْ)كقاؿ ابف معيف  .(ّ)بسنده أف أحمد كاف يحبو حبان شديدان 

. كقد قاؿ )ال يحتج بو( في الحديث، يكتب حديثو، كال يحتج بو: صالح (ٔ)فقاؿ أبك حاتـ أما
، كعدـ التزامو بإجابتو البنو عبد الرحمف لما (ٕ)عدد مف ركاة الصحيحيف، كثبت تشدده في ذلؾ

ف، فيحدثكف بما ال يحفظكف : كانكا قكمان ال يحفظك (ٖ)سألو: ما معنى )ال يحتج بحديثيـ(؟ فقاؿ
  فيغمطكف، ترل في حديثيـ اضطرابان ما شئت. 

لقكؿ أبي حاتـ فيو، فإف النسائي  (ٗ)، كلعؿ ابف حجر أنزلو لمرتبة الصدكؽثقة أنوصة والخال
ككذلؾ ابف معيف نصَّ عمى أنو إذا قاؿ في الراكم  ما يقكؿ في الراكم الثقة: ال بأس بو، كثيران 

 كاهلل أعمـ. ، كقد كثقو في أحد قكليو،(َُ)ثقةليس بو بأس فيك 

، وسابوري، روى لو البخاري وابن ماجالني (ُُ)عمي بن سممة بن عقبة المََّبقي(ٖٗ)
 ىــ(. ٕٕ٘)ت

 
                                                           

(ُ )(ٖ/ْٔٓ .) 
 (. َّٖ/ٗانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ )( ِ)
 (.  ُّٔ/ُّ( تاريخ بغداد )ّ)
 . (ُٕٕ( تاريخو ركاية الدارمي )صْ)
 (.  ُّٔ/ُّ( تاريخ بغداد )ٓ)
 (.ُِٖ/ٔ( انظر: الجرح كالتعديؿ )ٔ)
بحث )مدلكؿ مصطمح ال يحتج بو عند أبي حاتـ(، ألستاذنا الدكتكر نافذ حماد، كىك البحث الرابع ( انظر: ٕ)      

 مف مجمكعة بحكث نشرت في كتاب )أحاديث الصحيحيف كرجاليما(. 
 (. ُّّ/ِالجرح كالتعديؿ ) (ٖ)
 (.  ْٗٔ( تقريب التيذيب )صٗ)
 (. ُِْ/ُانظر: معرفة أنكاع عمـك الحديث، البف الصالح )( َُ)
التساكم في  معيف: إف قكلي: ليس بو بأس، كقكلي: ثقة، حتى يمـز منو كلـ يقؿ ابفقاؿ العراقي معقبان:       

و بقكليـ: ثقة، أرفع مف التعبير عنو المفظيف، إنما قاؿ: إف مف قاؿ فيو ىذا فيك ثقة، كلمثقة مراتب، فالتعبير عن
ف اشتركا في مطمؽ الثقة.  بأنو: ال بأس بو، كا 

 (. ّْٕ/ُانظر: شرح التبصرة كالتذكرة )      
( ىذه النسبة، كلـ يذكر إلى أم شيء تينسب، كاكتفي بذكر عمي بف ِٕ/ٓذكرىا السمعاني في األنساب ) (ُُ)      

 ير عمى ذلؾ شيئان في المباب، كلـ أجد أصالن ليذه النسبة في كتب األنساب. سممة المبقي فييا. كلـ يزد ابف األث
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 (ُ)قاؿ أبك حاتـ السُّممي: سمعت مسمـ بف الحجاج يكثؽ عمي بف سممة الَّمبقي. قول مسمم:

كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: مستقيـ  ،(ْ)كالذىبي ،(ّ)، كالحاكـ(ِ)كثقو البخارمأقوال النقاد: 
  .(ٓ)الحديث

 ،(ٔ)كلـ أجد سببان إلنزاؿ ابف حجر لو إلى مرتبة الصدكؽ ،أنو ثقة متفؽ عميو وخالصة القول
  كاهلل أعمـ.

، وى لو أبو داود والترمذي وابن ماجعمارة بن زاذان الصيدلني أبو سممة البصري، رو (ٖ٘)
 ىـ(.ٛٙٔ)ت

قاؿ المزم: قاؿ عبد اهلل بف أحمد عف أبيو: شيخ ثقة ما بو بأس، ككذلؾ قاؿ مسمـ مسمم:  قول
كنقمو ابف حجر عف المزم بمفظ: كقاؿ مسمـ كعبد اهلل بف  (ٕ)بف الحجاج عف أحمد بف حنبؿ.ا

 (ٖ)أحمد عف أحمد: شيخ ثقة ما بو بأس.

لفريقيف مف تعتمد أقكاليـ مف األئمة، اختمؼ فيو النقاد ما بيف مكثؽ كمجرح، كفي ا أقوال النقاد:
، كزاد أحمد: شيخ ما بو (ُِ)، كيعقكب بف سفياف(ُُ)، كأحمد(َُ)، كالعجمي(ٗ)فكثقو ابف معيف

: ال بأس بو، كزاد ابف عدم: ممف يكتب حديثو، كقاؿ (ُْ)، كابف عدم(ُّ)بأس، كقاؿ أبك زرعة
                                                           

 (.ّْٓ/َِانظر: تيذيب الكماؿ )( ُ)

(، كقاؿ ابف زىير: أنا حممت أصكؿ عمي بف سممة إلى محمد بف ّْٓ/َِانظر: تيذيب الكماؿ ) (ِ)      
 إسماعيؿ فانتخب منيا، كأنا ذىبت معو حتى سمعنا منو.

  (.ُُِمسعكد بف عمي السجزم لمحاكـ )ص سؤاالت (ّ)

  (. َْ/ِالكاشؼ ) (ْ)

(ٓ )(ٖ/ْْٕ .) 

 (. ٕٗٔتقريب التيذيب ) (ٔ)

 (.ِْٓ/ُِتيذيب الكماؿ )( ٕ)

 (. َُِ/ّتيذيب التيذيب ) (ٖ)

 (. ُِّ/ْتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ) (ٗ)

 (. ُِٔ/ِالتاريخ ) (َُ)

 (. ّٔٔ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ُُ)

 (. ُُٗ/ِالمعرفة كالتاريخ ) (ُِ)

 (. ّٔٔ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (ُّ)

 (. ُِٓ/ٔالكامؿ ) (ُْ)
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كقاؿ ( ّ)ف حباف في الثقات.: ليس بو بأس، كذكره اب(ِ): صالح، كفي مكضع(ُ)ابف معيف مرة
: صدكؽ كثير الخطأ. كنيقؿ عف أحمد أنو يركم أحاديث (ٓ): لـ ييترؾ، كقاؿ ابف حجر(ْ)الذىبي

: قمت ألبي عبد اهلل: عمارة بف زاذاف كيؼ ىك؟ قاؿ: يركم (ٔ)مناكير، فقد قاؿ أبك بكر األثـر
 أحاديث مناكير. (ٕ)عف أنس

حديثنا منكرنا، يحدث بو عف ثابت عف أنس أف النبي صمى كقاؿ في ركاية: صالح إال أنو يركم 
. قمت (ٖ)يا"يٍ كبى قي رٍ م إلى عي رً يا، كانظي ضى ارً كى ي عى مّْ اهلل عميو كسمـ: أرسؿ أـ سميـ إلى امرأة، فقاؿ: "شي 

 لو: ىذا غريب، قاؿ: فمذلؾ صار منكرنا. 

خر، كلعمو يقصد أنو كال يمـز مف قكؿ أحمد تضعيفو كترؾ ركايتو، خاصة أنو كثقو في مكضع آ
ركل أحاديث منكرة، أك ييحمؿ عمى أف أحمد يطمؽ لفظ )المنكر( عمى الحديث الفرد الذم ال 

  (ٗ)متابع لو، كما قاؿ في محمد بف إبراىيـ التيمي )يركم أحاديث مناكير(.

: (ُُ): ربما يضطرب في حديثو، كقاؿ أبك حاتـ(َُ)أما مف تكمـ فيو فأخفيـ البخارم حيث قاؿ
: ليس بذاؾ، كقاؿ (ُِ)ب حديثو كال يحتج بو ليس بالمتيف، كسئؿ عنو أبك داكد فقاؿيكت

                                                           

 (. ّٔٔ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ُ)

 (. ُٔٓتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف )صانظر:  (ِ)

(ّ) (ٕ/ِّٔ .) 

 (. ْٔٔ/ْتاريخ اإلسالـ ) (ْ)

 (.ُِٕتقريب التيذيب )ص (ٓ)

 (. ِْٓ/ُِانظر: تيذيب الكماؿ ) (ٔ)

 ىكذا أكرد المزم، كالمقصكد كالصحيح عف ثابت عف أنس رضي اهلل عنو، كما ىك كاضح مف كالـ أحمد  (ٕ)
 الذم بعده.

 ، كالىمػػػػػػػا مفُّٖٔ، كعبػػػػػػػػػػػػد بف حميد في المنتخب مف مسػػػػػػػنده، حُِّْْأخرجو أحمد في مسنده، ح (ٖ)
 ذاف بو. كحسنو األرناؤكط في تحقيقو لمسند أحمد. طريؽ إسحاؽ بف منصكر عف عمارة بف زا

 مف طريؽ مكسى ، كالىما َُُّٓكعنو البييقي في السنف الكبرل، ح، ِٗٗٔكأخرجو الحاكـ في مستدركو، ح
 ابف إسماعيؿ عف حماد بف سممة بو، كقاؿ الحاكـ: صحيح عمى شرط مسمـ، كلـ يخرجاه.

 (. ْٗٓانظر ما قالو بف حجر في ىدم السارم )ص (ٗ)

 (. َٓٓ/ٔالتاريخ الكبير ) (َُ)

 (.ّٔٔ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (ُُ)

 (.ِْٗسؤاالت اآلجرم )ص (ُِ)
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: ضعيؼ ال يعتبر (ِ): فيو ضعؼ ليس بشيء كال يقكل في الحديث، كقاؿ الدارقطني(ُ)الساجي
 : ضعيؼ. (ّ)بو، كقاؿ محمد بف عمار المكصمي

ب، سكل ما قالو أحمد أنو صدكؽ قد يضطرب في الحديث، فمف ضعفو لـ يبيف السب والخالصة
مف ركايتو لحديث منكر كىذا يقع مف الثقات، كقد كثقو في ركاية أخرل كنقؿ عنو مسمـ ذلؾ، 

 كاهلل أعمـ. 

 الزُّبيدي، روى لو الجماعة سوى البخاري. (ْ)عمرو بن الييثم بن َقَطن أبو َقَطن الُقَطعي(ٖٙ)

  (ٓ)الغرباء الثقات. ذكره مسمـ في الطبقة الثالثة مف أصحاب شعبةقول مسمم: 

، كصالح (ٖ)، كابف معيف(ٕ)، كابف المديني(ٔ)أطمؽ القكؿ بتكثيقو الشافعيأقوال النقاد: 
 .مف الطبقة الرابعة مف أصحاب شعبةكزاد ابف المديني:  ،(ٗ)البغدادم

بو بأس، كلما سئؿ عنو أبك زرعة ذكره  : ما(ُُ): كاف ثبتان، كقاؿ في مكضع(َُ)كقاؿ أحمد
 . (ُْ): صدكؽ صالح، كذكره ابف حباف في الثقات(ُّ)كقاؿ أبك حاتـ ،(ُِ)بجميؿ

                                                           

 (. ُٔ/َُانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ُ)

 (. ّٓسؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص (ِ)

 (. ِْٓ/ُِانظر: تيذيب الكماؿ ) (ّ)

 قطيعة بف عىبس بف فىزارة بف ذيبياف.ىذه النسبة إلى بني قطيعة، كىـ قـك مف بني زيبيد، كىك  (ْ)
 (. ِّٓ/ْقالو السمعاني في األنساب )

 (. ُٔ/َُانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٓ)
 (.َُٓ/ُْتاريخ بغداد ) (ٔ)

 (. ِٖٔ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ )( ٕ)

 . (ّٖ/ْتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم )( ٖ)

 (. َُٔ/ُْانظر: تاريخ بغداد )( ٗ)

 : ما أعرت كتابي أحدان  -ككاف ثبتان  –( كفيو أف أحمد قاؿ: قاؿ أبك قطف ّٓٓ/ُعرفة الرجاؿ )العمؿ كم( َُ)
 قط.

 (.َُٓ/ُْتاريخ بغداد ) (ُُ)

 (. ِٖٔ/ٔالجرح كالتعديؿ )( ُِ)

 ( أنو قاؿ: صدكؽ صالح الحديث. ُِٕٔ/ْ(، كفي تاريخ اإلسالـ )ِٖٔ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (ُّ)

(ُْ) (ٖ/ْْٖ .) 
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 . (ِ)، كأنزلو الذىبي إلى مرتبة الصدكؽ(ُ)كقد كثقو ابف حجر 

 أنو ثقة صدكؽ، جمعان بيف األقكاؿ، كاهلل أعمـ.   والخالصة

عوف بن أبي جميمة العبدي البصري، المعروف باألعرابي، روى لو الجماعة، (ٖٚ)
 (. ٚٗٔأو ٙٗٔ)ت

سماعيؿ بف أبي خالد كأقرانيـ يزيد كليث  قول مسمم: بعد أف قارف بيف األعمش كمنصكر كا 
"كفي مثؿ مجرل ىؤالء إذا كازنت بيف األقراف كابف عكف، كأيكب السَّخًتيىاني، مع كعطاء قاؿ: 

ٍمراني، كىما صاحبا الحسف، كابف سيريف، كما أف ابف عكف،  ميمة، كأشعث الحي عكؼ بف أبي جى
ف كأ يكب صاحباىما، إال أف البكف بينيما، كبيف ىذيف بعيد في كماؿ الفضؿ، كصحة النقؿ، كا 

كاف عكؼ، كأشعث غير مىدفكعىٍيف عف صدؽ كأمانة عند أىؿ العمـ"
(ّ) 

كزاد ابف   ،(ٖ)ابف حجرك  ،(ٕ)، كالنسائي(ٔ)، كأحمد(ٓ)، كابف معيف(ْ)كثقو ابف سعد أقوال النقاد:
بعضيـ يرفع أمره: إنو ليجيء عف الحسف بشيء ما يجيء بو أحد،  سعد: كثير الحديث، كقاؿ

 (ٗ) ككاف يتشيع، كزاد أحمد: صالح الحديث، كزاد النسائي: ثبت، كذكره ابف حباف في الثقات.
 .كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ صالح الحديث

 

 

                                                           

 (. ْٕٕيذيب )صتقريب الت (ُ)

 (. َٗ/ِالكاشؼ ) (ِ)

 (. َِالمقدمة )ص (ّ)

 (. ِٖٓ/ٕالطبقات الكبرل ) (ْ)

 ضان إسحاؽ بف منصكر، كما نقؿ (، كركل تكثيؽ عكؼ عنو أيُٕٖ/ْتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ) (ٓ)
 (.ُٓ/ٕابف أبي حاتـ في الجرح كالتعديؿ )ذلؾ 

  (.ُُْ/ُاهلل )العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد  (ٔ)

  (. َْْ/ِِانظر: تيذيب الكماؿ ) (ٕ)

 (. ٕٕٓتقريب التيذيب )ص (ٖ)

(ٗ) (ٕ/ِٗٔ .) 
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: (ِ)يةكقاؿ مركاف بف معاك ، : كاف يقاؿ لو عكؼ الصدكؽ(ُ)كقاؿ محمد بف عبد اهلل األنصارم 
 كاف عكؼ يسمى الصدكؽ. 

 .: ليس بذاؾ(ّ)ىذه أقكاؿ المكثقيف لو، كضعفو الدارقطني دكف بياف السبب فقاؿ

كريمي بالتشيع كالقدرية، فقاؿ ابف معيف
: كاهلل (ٓ): كاف عكؼ قدريان، كقاؿ عبد اهلل بف المبارؾ(ْ)

: لقد (ٔ)يان. كقاؿ بندارما رضي عكؼ ببدعة كاحدة، كانت فيو بدعتاف، كاف قدريان، ككاف شيع
 رمي بالقدر كالتشيع.ر: كاف عكؼ قدريان رافضيان شيطانان، كقاؿ ابف حج

سمع رجالن سأؿ ركح بف  أنو كقد رٌد ركح بف عبادة عمى مف رماه بالتشيع، فيما نقمو الدكرم
كاف عبادة فقاؿ: يا أبا محمد عكؼ األعرابي كاف يتشيع، فسكت ركح ىنيية، ثـ قاؿ: كاهلل لقد 

 (ٕ) يذكر فضائؿ عثماف كثيران.

كقكؿ مسمـ فيو مقارب ألقكاؿ النقاد،  ،(ٖ)، "كاف مف عمماء البصرة عمى بدعتو"ثقةأنو  والخالصة
ما جرح الدارقطني لو فيك مبيـ لـ يبيف سببو، فييقدـ تكثيقيـ أفقد كصفو بالصدؽ كاألمانة، 

 كلعمو جرحو لبدعتو، كاهلل اعمـ. عميو، 

                                                           

 (.ُٓ/ٕانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ُ)
 كنقؿ ابف حجر عف ابف سعد أنو نقؿ عف األنصارم أنو قاؿ: كاف أثبتيـ جميعان، كالذم عند ابف سعد: )أسنيـ(، 

 اؿ: ػػػػػػػػػنسب لسياؽ الحديث، كالحكاية أف ابف سعد أخبر عف األنصارم أنو قكليس )أثبتيـ(، كلعمو الصكاب كاأل
 سألت عكؼ بف أبي جميمة فقمت: يا أبا سيؿ ما لؾ تقكؿ حدثني الحسف؟ قاؿ: بمغني أف أصحابؾ يقكلكف: قاؿ 

 ف ػػفقمت: عمرك بالحسف قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ: مف يقكؿ ىذا؟ كاهلل ال أعرض األشعث لو، 
 كؼ ػػػعبيد يقكلو، فقاؿ: كذب عمرك بف عبيد، لقد سمعت منو قبؿ كقعة ابف األشعث، قاؿ األنصارم: ككاف ع

 أسنيـ جميعان.
 (. ِٖٓ/ٕ(، كالطبقات الكبرل )ّّٔ/ّانظر: تيذيب التيذيب )

 (. ُٓ/ٕانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ِ)

 (. ِِٔسؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص (ّ)

 (. ُٕٖ/ْتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ) (ْ)

  (.ِْٗ/ّالكامؿ )انظر:  (ٓ)

 المصدر نفسو.  (ٔ)

 (. َُْ/ْتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ) (ٕ)

 (. ّْٖ/ٕسير أعالـ النبالء )قالو الذىبي في  (ٖ)
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ن أبي ُسميم بن ُزَنيم القرشي الكوفي، روى لو الجماعة سوى البخاري، وروى لو الميث ب(ٖٛ)
 (. ٛٗٔمسمم مقرونًا )ت

ذكره مسمـ في الطبقة الثانية مف الركاة كىـ عنده دكف األكلى في الحفظ كاالتقاف،  قول مسمم:
ميـ فقاؿ بعد ذكره لصفات الصنؼ األكؿ: " فإف اسـ الستر، كالصدؽ، كتعاطي العمـ يشم

كعطاء بف السائب، كيزيد بف أبي زياد، كليث بف أبي سميـ، كأضرابيـ مف حماؿ اآلثار، كنقاؿ 
ف كانكا بما كصفنا مف العمـ كالستر عند أىؿ العمـ معركفيف، فغيرىـ مف أقرانيـ  األخبار، فيـ كا 

 (ُ)ة"ممف عندىـ ما ذكرنا مف اإلتقاف كاالستقامة في الركاية يفضمكنيـ في الحاؿ كالمرتب

أثنى عميو جماعة مف أىؿ الحديث، دكف البمكغ بو لدرجة التكثيؽ، لكف األكثر  أقوال النقاد:
 عمى تضعيفو في الحديث، كعدـ االحتجاج بو. 

 : صاحب سنة، يخرج حديثو،(ّ): كاف مف أكعية العمـ، كقاؿ الدارقطني(ِ)فقاؿ عنو عبد الكارث
: ليس بو باس، قاؿ: عامة شيكخو ال يعرفكف. : سألت يحيى عف ليث فقاؿ(ْ)كقاؿ أبك داكد

: (ٔ): ثقة صدكؽ كليس بحجة، كقاؿ البخارم فيما نقمو عنو الترمذم(ٓ)كقاؿ عثماف بف أبي شيبة
: ككفي متعبد، ركل عنو أىؿ الككفة، كاحتممكا حديثو. كقاؿ يعقكب بف (ٕ)صدكؽ، كقاؿ البزار

كؽ فيو ضعؼ كاف سيئ الحفظ، كثير : صد(ٗ): صدكؽ ضعيؼ الحديث، كقاؿ الساجي(ٖ)شيبة
الغمط، كاف يحيى القطاف بآخرة ال يحدث عنو، كقاؿ ابف معيف: منكر الحديث، ككاف صاحب 

 سنة ركل عنو الناس. 

                                                           

 (. َِالمقدمة )ص( ُ)

 (. ُْٗانظر: أحكاؿ الرجاؿ )ص (ِ)

 (.  ٖٓ)سؤاالت البرقاني لمدارقطني  (ّ)

 (. ُٖٓسؤاالت أبي عبيد أبا داكد )ص (ْ)

 ( بدكف لفظة ْٖٓ/ّ(، كنقمو ابف حجر في التيذيب )ُٔٗانظر: تاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف )ص (ٓ)
 )ثقة(.

  ( أف البخارم قاؿ: صدكؽ ييـ.ْٖٓ/ّ(، كنقؿ ابف حجر في تيذيبو )ِّٗالعمؿ الكبير )ص (ٔ)

 (.ُّْ/ُُمسند البزار ) (ٕ)

 (. ْٖٓ/ّانظر: تيذيب التيذيب ) (ٖ)

 المصدر نفسو.  (ٗ)
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: لو مف الحديث أحاديث صالحة، كقد ركل عنو شعبة كالثكرم كغيرىما مف (ُ)كقاؿ ابف عدم
 ثقات الناس، كمع الضعؼ الذم فيو يكتب حديثو.

: ليس بالقكم عندىـ، (ْ)، كقاؿ الحاكـ الكبير(ّ)، كال يىٍحمد حفظو(ِ)ا ابف عيينة فكاف يضعفوأم
: ليث مضطرب الحديث لكف (ٔ): مجمع عمى سكء حفظو. كقاؿ أحمد(ٓ)كقاؿ تمميذه ابف البيع

 : ليث ال يفرح بحديثو.(ٕ)حدث عنو الناس، كنقؿ البخارم عنو أنو قاؿ

، كركل ابف أبي (ٗ)ابف معيف فيما ركاه عنو الدارمي كمحمد بف أيكب، ك (ٖ)ككذلؾ ضعفو النسائي
: ليس حديثو بذاؾ، ضعيؼ، كركل كذلؾ معاكية بف صالح عنو أنو (َُ)خيثمة عنو أنو قاؿ

: يضعؼ حديثو، ليس بثبت. كقاؿ (ُِ): ضعيؼ إال أنو يكتب حديثو، كقاؿ الجكزجاني(ُُ)قاؿ
: ال تقـك بو الحجة (ُْ)رب الحديث، كقاؿ أبك زرعة: ال يشتغؿ بو مضط(ُّ)أبك حاتـ كأبك زرعة

: كاف يحيى ال يحدث عف ليث، ككاف عبد الرحمف (ُٓ)عند أىؿ العمـ بالحديث. كقاؿ الفالس
: ما لؾ ال تكتب عف طاككس؟ فقاؿ: أتيتو ألسمع منو فرأيتو بيف (ُٔ)يحدث عنو. كقيؿ أليكب

 ثقيميف، عبد الكريـ بف أمية كليث بف أبي سميـ. 

                                                           

 (. ِّٖ/ٕالكامؿ ) (ُ)

 (. ُٓ/ْانظر: الضعفاء الكبير) (ِ)

 (. ُٖٕ/ٕانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ّ)

 (. ْٖٓ/ّانظر: تيذيب التيذيب ) (ْ)

 المصدر نفسو.  (ٓ)

 (. ّٕٗ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل ) (ٔ)

 (.   ِّٗر )صالعمؿ الكبي (ٕ)

 (. ِّّ/ٕانظر: الكامؿ ) (ٖ)

 المصدر نفسو. (ٗ)

 (. ُٖٕ/ٕالجرح كالتعديؿ )انظر:  (َُ)

 (.  ُٕ/ْانظر: الضعفاء الكبير ) (ُُ)

 (. ُٖٕ/ٕانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ُِ)

 (. ُٕٗالمصدر نفسو )ص (ُّ)

 المصدر السابؽ. (ُْ)

 (، كما نقؿ أف ابف معيف ُٓ/ْفي الضعفاء الكبير ) (. كنقؿ ذلؾ العقيميُٖٕ/ٕانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ُٓ)
 قاؿ إف القطاف كاف ال يحدث عنو.

 (. ُٓ/ْالضعفاء الكبير )انظر:  (ُٔ)
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: سمعت عثماف بف أبي شيبة قاؿ: (ُ)دث العقيمي عف عبد اهلل بف أحمد عف أبيو أنو قاؿكح
سألت جريرا، عف ليث، كعف عطاء بف السائب، كعف يزيد بف أبي زياد، فقاؿ: كاف يزيد أحسنيـ 

، فقاؿ: أقكؿ تخميطان، قاؿ: كسألت أبي عف ىذا استقامةن في الحديث، ثـ عطاء، ككاف ليث أكثر
جرير. كخالفو عبد الرحمف بف ميدم في المفاضمة بينيـ فركل عنو أحمد بف سناف أنو  كما قاؿ

 : ليث كعطاء كيزيد، ليث أحسنيـ حاالن عندم.(ِ)قاؿ

كقد بيف النقاد أنو إنما جيرح كضٌعؼ كتركو بعضيـ بسبب اختالطو، أك ألسباب تعكد في 
 مجمميا إلى اختالطو. 

مف ليث؟ قاؿ: قد رأيتو ككاف قد اختمط، ككاف يصعد المنارة فقد قيؿ لعيسى بف يكنس: لـ تسمع 
: ككاف ليث قد أصابو شبو االختالط، كلـ يثبت ذلؾ عنو، (ْ)كقاؿ البزار(ّ)ارتفاع النيار فيؤذف.

: كاف رجالن صالحان عابدان، ككاف ضعيفان في (ٓ)فبقي في حديثو ليف بذلؾ السبب. كقاؿ ابف سعد
عف الشيء فيختمفكف فيو فيركم أنيـ اتفقكا،  كمجاىدان  ء كطاككسان الحديث، يقاؿ كاف يسأؿ عطا

 مف غير تعمد لذلؾ.

 أنكركا عميو الجمع بيف عطاء كطاككس كمجاىد حسب. :(ٔ)كقاؿ الدارقطني

كذكره ابف حباف في المجركحيف كبيف أفَّ غالب ما قيؿ عنو كاف في زمف اختالطو، أم أنو لـ 
: كاف مف العباد لكنو اختمط في آخر عمره، حتى كاف ال (ٕ)ؿيكف ضعيفان قبؿ أف يختمط، فقا

يدرم ما يحدث بو، فكاف يقمب األسانيد، كيرفع المراسيؿ، كيأتي عف الثقات مما ليس مف 
أحاديثيـ، كؿ ذلؾ كاف منو في اختالطو، تركو يحيى القطاف كابف ميدم كأحمد بف حنبؿ 

 كيحيى بف معيف. 

                                                           

 (. ُٓ/ْالضعفاء الكبير ) (ُ)

 (.ُٖٕ/ٕانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ِ)

 المصدر نفسو.  (ّ)

 ظ: "كاف أحد العباد، إال أنو أصابو (، بمفْٖٓ/ّكنقمو ابف حجر في تيذيبو ) (.ُْٗ/ُُمسند البزار، ) (ْ)
ال فال نعمـ أحدان ترؾ حديثو". كفي نقؿ ابف حجر  نما تكمـ فيو أىؿ العمـ بيذا، كا   اختالط فاضطرب حديثو، كا 

 تكضيح صريح لسبب تجريح األئمة لو.

 (.ّْٗ/ٔالطبقات الكبرل ) (ٓ)

 (.  ٖٓسؤاالت البرقاني لمدارقطني ) (ٔ)

 (.  ُِّ/ِ)َكتاب المجركحيف  (ٕ)
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بأنو حسف الحديث، كمف ضعفو  (ُ)ىك عيف ما قالو الذىبي إليو كما كصمت وخالصة القول،
: صدكؽ اختمط جدان، كلـ يتميز حديثو فتيرؾ. أم (ِ)فإنما ضعفو الختالطو، كقد قاؿ ابف حجر

 أنيـ لـ يميزكا ما حدثو قبؿ االختالط مما حدثو بعده فترككا حديثو احتياطان، كاهلل أعمـ. 

 ىــ(.ٕ٘ٗ)ت وي، روى لو الجماعة عدا ابن ماجور محمد بن رافع القشيري النيساب(ّٗ)

ثقة مأمون قاؿ أحمد بف سممة: سمعت مسمـ بف الحجاج يقكؿ: محمد بف رافع  قول مسمم:
  (ّ)صحيح الكتاب.

مامتو، فقد كافؽ النسائي أقوال النقاد: مسممان فقاؿ:  (ْ)فيو ىك أحد األعالـ اتفقكا عمى حفظو كا 
: ىك شيخ (ٕ)في مكضع آخر: ثقة ثبت، كقاؿ الحاكـ (ٔ)سائيكالن (ٓ)ثقة مأمكف، كقاؿ مسممة

: كاف ثقة حسف الركاية عف أىؿ (ٖ)عصره بخراساف في الصدؽ كالرحمة، كقاؿ أحمد بف سيَّار
 : ثقة عابد.(َُ)كقاؿ ابف حجر : شيخ صدكؽ.(ٗ)اليمف، كلما سئؿ عنو أبك زرعة قاؿ

قات غير أبي زرعة، فقكؿ مسمـ مقارب ، لـ ينزلو عف مرتبة الثثبت أنو ثقة القول وخالصة
 ألقكاؿ النقاد فيو، كاهلل أعمـ.  

 (ُُ) )َحَمك( فراء النيسابوري، الممقب بـــــمحمد بن عبد الوىاب بن حبيب أبو أحمد ال(ٓٗ)
 ىــ(.ٕٕٚروى لو النسائي )ت

                                                           

 (. ّّّديكاف الضعفاء )ص (ُ)

 (. ُٕٖتقريب التيذيب )ص (ِ)

 (، كتاريخ ُِٖ/ُِ(. كأكرد الذىبي قكؿ مسمـ في: سير أعالـ النبالء )ُٔٓ/ّانظر: تيذيب التيذيب ) (ّ)
 (، دكف لفظة )صحيح الكتاب(.ُِِٓ/ٓاإلسالـ )

 (. ْٗمشيخة النسائي )ص( ْ)

 (.  َٔٓ/ّانظر: تيذيب التيذيب )( ٓ)

 (، كنسبو لمشيخة النسائي، كالمكجكد في المشيخة القكؿ السابؽ. َٔٓ/ّانظر: تيذيب التيذيب )( ٔ)

 ( نقالن عف تاريخ نيسابكر. ُٔٓ/ّانظر: تيذيب التيذيب )( ٕ)

  لمصدر نفسو. ا (ٖ)

 (. ِْٓ/ٕالجرح كالتعديؿ )( ٗ)

 (. ْْٖتقريب التيذيب )ص (َُ)

 طمقو أىؿ الغناء كالشرؼ في خراساف كخاصة  نيسابكر عمى مف ييسمى مف أكالدىـ بػػػ)محمد(.( كىك لقب يُُ)
 (. ِّ/ِٔانظر: تيذيب الكماؿ )
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  قاؿ الحاكـ: رأيت بخط أبي عمرك المستممي قاؿ: رأيت مسمـ بف الحجاج يسأؿ قول مسمم:
أبا أحمد الفراء كأبك أحمد يحدثو بكؿ شيء يسألو عنو، قاؿ مسمـ: كمحمد بف عبد الكىاب ثقة 

        عف محمد بف عبد الكىاب  -يعني مسممان –. كقاؿ مكي بف عبداف: سألتو (ُ)صدكؽ
 .(ِ)بف بشر فكثقيمااكعبد الرحمف 

ئمة النسائي كمسمـ، كقاؿ كقاؿ الذىبي أثناء ذكره لمف كتبكا عنو: ككتب عنو،...، كمف األ
 عند ذكر مف ركل عنو: كانتقى عميو مسمـ. (ٓ)كتبعو ابف حجر (ْ)، كقاؿ المزم(ّ)ثقة

، كقاؿ الحاكـ: قرأت بخط أبي عىٍمرك المستممي: سمعت عمي بف (ٔ)كثقو النسائي أقوال النقاد:
دم يقكؿ: أىبيك أىٍحمىد حمؾ عندم ثقة مأمكفر جً ابً ارى الحسف الدَّ 

 .(ٖ)ره ابف حباف في الثقات، كذك(ٕ)
 : ثقة عارؼ.(ٗ)كقاؿ ابف حجر

 ، كاهلل أعمـ. أنو ثقة والخالصة
مسمم والترمذي والنسائي وابن ، روى لو (َُ)نيدَ محمد بن يحيى بن أبي عمر العَ (ٔٗ)

 ىــ(.ٖٕٗ، )توماج

 .(ُُ)حجة صدكؽ قول مسمم:

                                                           

 (. ُِٔ/َُ( انظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ )ُ)

 (. ٖٔٓ/ُِ( انظر: سير أعالـ النبالء )ِ)

 (. ُّٔ/ٔ( تاريخ اإلسالـ )ّ)
 بؽ قمـ مف المصنؼ فالذم كثقو ىك النسائي ال مسمـ". كال أظنو  سبؽ "كىك سقاؿ المحقؽ بشار معركؼ معمقان: 

 كاهلل  (، كلعمو أراد: "كقاال"،ٖٔٓ/ُِقمـ كما قاؿ، فمسمـ قد كثقو، كالذىبي نقؿ تكثيؽ مسمـ لو في السير أيضان)
 أعمـ.

 (. ُّ/ِٔ( تيذيب الكماؿ )ْ)

 (. ّٔٔ/ّ( تيذيب التيذيب )ٓ)

 (. ٖٗالممحؽ األكؿ )ص( تسمية مشايخ النسائي، ٔ)

  (.ِّ/ِٔ( انظر: تيذيب الكماؿ )ٕ)

(ٖ( )ٗ/ُِٖ .) 

 (. ّٕٖ( تقريب التيذيب )صٗ)

 (. ُٔٔ/ْ( نسبة إلى بمدة مف بالد اليمف يقاؿ ليا: عىدىف. انظر األنساب لمسمعاني )َُ)

 (. ُٗٗ/ّ( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ألبي الفالح العكرم )ُُ)
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، كقاؿ أحمد لما سئؿ في الكتابة عف : ال بأس بو(ِ)، كقاؿ مسممة(ُ)كثقو السمعاني أقوال النقاد:
 .: أما بمكة فابف أبي عمر(ّ)مف

: كاف رجالن صالحان ككانت بو غفمة، كرأيت عنده حديثان مكضكعان حدث بو عف (ْ)كقاؿ أبك حاتـ
 .(ٓ)ابف عيينة كىك صدكؽ، كذكره ابف حباف في الثقات

بأنو  (ٔ)ابف حجر ما قاؿك عموأنو ال يعمك عف منزلة إطالؽ القكؿ بتكثيقو، كل وخالصة القول
 كاهلل أعمـ. ؽ، قد كضعو مسمـ في منزلة أعمى مف أقكاؿ بقية النقاد فيو،صدك 

 . ومي، روى لو مسمم وابن ماجىشام بن سميمان بن عكرمة المخزو (ٕٗ)

 (ٕ)"عبد الرزاؽ كىشاـ بف سميماف أكبر في ابف جريج مف ابف عيينة" قول مسمم:

 اؿحمو الصدؽ، ما أرل بو بأسان، كق: مضطرب الحديث، كم(ٖ)اتـح كأب قاؿ أقوال النقاد:
، أما ابف حجر : صدكؽ(َُ)الذىبي قاؿك : في حديثو عف غير ابف جريج كىـ، (ٗ)العقيمي
 : مقبكؿ.(ُُ)فقاؿ

كركل العقيمي بسنده إلى ىشاـ حديثان عف الثكرم عف سييؿ بف أبي صالح عف أبيو عف أبي 
و كسمـ، ثـ قاؿ العقيمي: كقاؿ الناس عف الثكرم، كغيره عف ىريرة عف النبي صمى اهلل عمي

                                                           

 (، كقد ترجـ لو في األنساب، لكني لـ أجد قكلو بتكثيقو. َّٗ/َُذيب الكماؿ )( انظر: إكماؿ تيُ)

 ( المصدر نفسو.ِ)

 (. ُِٓ/ٖ( انظر: الجرح كالتعديؿ )ّ)

 (.  ُِْ/ٖ( الجرح كالتعديؿ )ْ)

(ٓ( )ٗ/ٖٗ.)  

 (. َٕٗ( تقريب التيذيب )صٔ)

كتاب التمييز لمسمـ، كلـ أجده، كغالب الظف (، كعزاه لّٖٔ/ِ) نقمو عنو ابف رجب في شرح عمؿ الترمذم( ٕ)      
 أنو في المفقكد مف التمييز، كاهلل أعمـ

 (. ِٔ/ٗ( الجرح كالتعديؿ )ٖ)

 (.  ّّٖ/ْ( الضعفاء الكبير )ٗ)

 (: صدكؽ فيو أدنى شيء.ُِِٔ/ْ(، كقاؿ في تاريخ اإلسالـ )ّّٔ/ِ( الكاشؼ )َُ)

 (. َُُِ( تقريب التيذيب )صُُ)
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، عف أبي ىريرة، عف النبي صمى اهلل ، كىك الصكاب. كقاؿ  عميو كسمـمنصكر، عف أبي حاـز
 بسندو عجيب.  (ِ)(ثٍ في رٍ يى  ـٍ مى فى  جَّ حى  فٍ : ركل عف الثكرم حديث: )مى (ُ)الذىبي

عف ابف جريج، كلعؿ ىذا يكافؽ ما قالو مسمـ بأس بو، لـ يتكممكا في حديثو  ليسأنو  والخالصة
 فيو، كاهلل أعمـ. 

، روى لو الجماعة سوى (ّ)الوليد بن ىشام بن معاوية أبو يعيش األموي الُمَعيطي(ٖٗ)
 البخاري.

:"ككثقو إماماف يحيى بف معيف كمسمـ بف (ْ)نقؿ ابف الممقف تكثيؽ مسمـ لو فقاؿ قول مسمم:
 الحجاج".

 ، كزاد:(ٗ)األكزاعيك ، (ٖ)، كابف حجر(ٕ)، كالذىبي(ٔ)، كالعجمي(ٓ)ابف معيف كثقو أقوال النقاد:
 . (ُُ): ال بأس بحديثو، كذكره ابف حباف في الثقات(َُ)عدؿ، كقاؿ الفسكم

 ، كاهلل أعمـ. أنو ثقة والخالصة

 ىـ(.ٜٕٓأوٕٛٓي، روى لو الجماعة، )تيحيى بن أبي بكير، أبو زكريا الِكْرمان(ٗٗ)

 (ُِ)ه في الطبقة الرابعة مف أصحاب شعبة الغرباء الثقات.ذكر  قول مسمم:

                                                           

 (. ِٗٗ/ْ( ميزاف االعتداؿ )ُ)

 ، كالترمػػػذم فػػػػػػي َُّٓ( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الحج، باب في فضؿ الحج كالعمرة كيـك عرفة، حِ)
، كقاؿ في إثره: حديث حسف صحيح، كأخرجو   ُُٖسننو، كتاب الحج، باب ما جاء في ثكاب الحج كالعمرة، ح      

 ىريرة. . ثالثتيـ مف حديث أبي ُّٕٔكذلؾ أحمد في مسنده، ح

 (. ِْٗىذه النسبة إلى عقبة بف أبي ميعىٍيط. انظر: لب المباب في تحرير األنساب لمسيكطي )ص( ّ)
 (. ٔٔٔ/ٓ( البدر المنير )ْ)
 (. َِ/ٗالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )انظر: ( ٓ)
  (.ْٔٔ)ص التاريخ (ٔ)
 (.ّٓٓ/ِ( الكاشؼ )ٕ)
 (.َُِْ( تقريب التيذيب )صٖ)
 (. ْْٔ/ِلتاريخ، لمفسكم )( المعرفة كاٗ)
 (. ُّْ/ّٔ) تاريخ دمشؽانظر:  (َُ)
(ُُ( )ٕ/ٓٓٓ .) 
 (. ُّٗرجاؿ عركة بف الزبير )ص (ُِ)
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، كذكره (ٓ)، كابف حجر(ْ)، كالذىبي(ّ)، كالعجمي(ِ)، كابف معيف(ُ)كثقو ابف المديني أقوال النقاد:
 (ٔ) ابف حباف في الثقات.

: كاف كيسان، كفي ركاية حرب بف (ٖ): صدكؽ، كقاؿ أبك بكر األثـر عف أحمد(ٕ)كقاؿ أبك حاتـ
 : ما أكيسو!(ٗ)اعيؿإسم

 أنو ثقة، كفي إنزاؿ أبي حاتـ لو عف مرتبة الثقات تشدد، كاهلل أعمـ.  والخالصة

 ىـــ(.٘ٗٔيحيى بن سعيد بن َحيَّان أبو حيان التيمي، روى لو الجماعة )ت(٘ٗ)

 .(َُ)قاؿ ابف حجر: كقاؿ مسمـ: ككفي مف خيار الناس قول مسمم:

: مف خيار عباد (ُُ)لو، فشابو قكؿ أحمد فيو قكؿ مسمـ فقاؿ تنكعت ألفاظ تكثيقيـ أقوال النقاد:
، كزاد (ُٔ)كيعقكب بف سفياف ،(ُٓ)كالنسائي ،(ُْ)، كالفالس(ُّ)، كابف معيف(ُِ)كثقو ابف سعدك اهلل، 

 .النسائي: ثبتزاد يعقكب: مأمكف، كزاد  .ابف سعد: كلو أحاديث صالحة

 

                                                           

 (.ُِّ/ٗانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ُ)
 (.ِِٖتاريخو ركاية الدارمي )ص (ِ)
 (. ّْٖ/ِالتاريخ ) (ّ)
 (. ِّٔ/ِالكاشؼ ) (ْ)
 (. ََُٓتقريب التيذيب )ص (ٓ)
(ٔ) (ٔ/ِٕٓ .) 
 (.ُِّ/ٗالجرح كالتعديؿ ) (ٕ)
 (. ِّّ/ُٔانظر: تاريخ بغداد ) (ٖ)
 (.ُِّ/ٗالجرح كالتعديؿ )انظر:  (ٗ)
 (.ّٕٓ/ْ( تيذيب التيذيب )َُ)

  (.ُٔٗ/ِالمعرفة كالتاريخ )( انظر: ُُ)

 (. ّّٓ/ٔ( الطبقات الكبرل )ُِ)

 (.ُْٗ/ٗ( انظر: الجرح كالتعديؿ )ُّ)

 (.ّٕٓ/ْ( انظر: تيذيب التيذيب )ُْ)

 ( المصدر نفسو.ُٓ)

  (.ْٗ/ّالمعرفة كالتاريخ ) (ُٔ)
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: ثقة، (ِ)كبالغ العجمي في الثناء عميو فقاؿ ،(ُ)ككاف سفياف الثكرم يعظمو كيكثقو فيما نيقؿ عنو
 .ف خياران صالحان مبرزان صاحب سنةككا

كىك معركؼ بتعنتو في الرجاؿ، كقد : صالح. (ّ)في إنزالو عف مرتبة الثقات فقاؿ أبكحاتـ كتفرد
صحيح  فتمسؾ بقكلو، فإنو ال يكثؽ إال رجالن  إذا كثؽ أبك حاتـ رجالن : (ْ)قاؿ فيو الذىبي

ذا ليف رجالن  الحديث، ، أك قاؿ فيو: ال يحتج بو، فتكقؼ حتى ترل ما قاؿ غيره فيو، فإف كثقو كا 
 .أحد، فال تبف عمى تجريح أبي حاتـ، فإنو متعنت في الرجاؿ

 ان ، كلعؿ مسمملتشدده عمى تكثيقو، سكل أبي حاتـ أنزلو عف مرتبة الثقات اتفقكاأنيـ  والخالصة
 لثقات األثبات، كاهلل أعمـ. أراد بالثناء عميو إنزالو منزلة ا

 (. ٖٙٔسوى البخاري، )ت جماعةاشمي مولىم الكوفي، روى لو اليزيد بن أبي زياد الي(ٙٗ)

ذكره مسمـ في الطبقة الثانية مف الركاة كىـ عنده دكف األكلى في الحفظ كاالتقاف،  قول مسمم:
الصنؼ مف الناس، أتبعناىا فقاؿ بعد ذكره لصفات الصنؼ األكؿ: "فإذا نحف تقصينا أخبار ىذا 

أخبارا يقع في أسانيدىا بعض مف ليس بالمكصكؼ بالحفظ كاإلتقاف، كالصنؼ المقدـ قبميـ، 
ف كانكا فيما كصفنا دكنيـ، فإف اسـ الستر، كالصدؽ، كتعاطي العمـ يشمميـ كعطاء  عمى أنيـ كا 

 (ٓ)بف السائب، كيزيد بف أبي زياد، كليث بف أبي سميـ"ا

قد اتقى حديثو  ممففيزيد : يجرحو بو، حيث جاء عنو في التمييز أنو قاؿ خركلمسمـ قكؿ آ
 (ٔ)(المتكف في ركاياتو)ك الحفظ  لمذيف اعتبركا عميو مف سكء ،ذا تفردإكاالحتجاج بخبره  ،الناس

 (ٕ).التى يركييا

                                                           

 (. ُْٗ/ٗ( انظر: الجرح كالتعديؿ )ُ)

  (.ِّٓ/ِالتاريخ )( ِ)

   (.ُْٗ/ٗ( الجرح كالتعديؿ )ّ)

 (. َِٔ/ُّ( سير أعالـ النبالء )ْ)

 (.َِ( المقدمة )صٓ)
 لقادر المحمدم في تحقيؽ التمييز.كلعؿ الصكاب:)في متكف ركاياتو التي يركييا(، كما أثبتيا الدكتكر عبد ا (6)
 (. ُِٓالتمييز )ص (7)

 كلذلؾ لـ يخرج لو مسمـ إال حديثان كاحدان في كتاب المباس كالزينة، باب تحريـ استعماؿ إناء الذىػػػػػػػػػػػػب كالفضػػػػػػة، 
 =               ، كركاه مف سبعة طرؽ.                                                          َِٕٔح
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 ما بيف معدؿ كمجرح، أقكاؿ النقاد فيو ت كذلؾاختمفك  اختمؼ فيو قكؿ مسمـ، أقوال النقاد:
كاألكثر عمى تضعيفو، لكٌف عددان مف أئمة النقد عدلو، كأنكر بعضيـ عمى مف تكمـ فيو، كبيف 

 خرج بذلؾ مف حيز العدالة كالتكثيؽ.في آخر عمره كصار يمقف لكنو ال يبعضيـ أنو اختمط 

: صدكؽ إال أنو تغير بآخرة. كقاؿ (ُ)حيث قاؿ فيو أما مف عٌدلو، فمعؿ أجٌميـ البخارم
: ثبت، ال أعمـ أحدان ترؾ (ْ)جائز الحديث، كاف بآخرة يمقف. كقاؿ أبك داكد (ّ): ثقة(ِ)العجمي

: يزيد (ٓ)حديثو، كغيره أحب إلي منو. كنقؿ ابف شاىيف عف أحمد بف صالح المصرم أنو قاؿ
ف كاف قد تكمـ فيو الناس لتغيره (ٔ)ثقة، كال يعجبني قكؿ مف تكمـ فيو. كقاؿ يعقكب بف سفياف : كا 

ف لـ يكف مثؿ منصكر كالحكـ كاألعمش، فيك مقبكؿ  في آخر عمره، فيك عمى العدالة كالثقة، كا 
 القكؿ ثقة.

: كاف ثقة في نفسو إال أنو اختمط في آخر عمره فجاء بالعجائب. كقاؿ (ٕ)كقاؿ ابف سعد
كليس -: كقد حدث عنو شعبة مع براعتو في نقد الرجاؿ، كركل عمي بف عاصـ(ٖ)الذىبي
 عبة قاؿ: ما أبالي لك كتبت عف يزيد بف زياد أف ال أكتبو عف أحد. عف ش (ُ)-بحجة

                                                                                                                                                                     

 =قاؿ عبد اهلل بف محمد دمفك بعد أف ساؽ ركايات الحديث كدرسيا: " ككما ترل في سياؽ ركايات مسمـ، كفػػػػػػػػي
 تخريج الحديث أف مسممان لـ يخرج ركايات يزيد بف أبي زياد إال لبياف الشؾ الذم حصؿ لسفياف بف عيينة،...،

 رًك مف طريؽ يزيد لالحتجاج، كاهلل أعمـ"فيككف مسمـ ركل ما كقع لسفياف، كلـ ي
 (. َٔانظر: رجاؿ مسمـ الذيف ضعفيـ ابف حجر في تقريب التيذيب كركاياتيـ في الصحيح )ص

 كاف مف أكعية العمـ، كليس ىك بالمتقف فمذا لـ يحتج بو الشيخاف.(: ُِٗ/ٔكقد قاؿ الذىبي في السير )
 (. ُّٗ( العمؿ الكبير لمترمذم )صُ)

 (. ّْٔ/ِريخ )( التاِ)

 ( لفظة )ثقة( مكجكدة في إحدل نسخ كتاب التاريخ، كلـ ينقميا المزم كال ابف حجر عف العجمي.ّ)
 (. ُٖٓ( سؤاالت أبي عبيد )صْ)

 كقاؿ المحقؽ محمد العمرم بعد أف ماؿ إلى تضعيؼ يزيد مدعمان رأيو: قكؿ أبي داكد فيو بأنو ثبت فيو ما فيو، 
 ة مف زيادة النساخ إذ لـ ينقميا ابف حجر كال المزم ممف نقمكا ىذا النص عف اآلجرمكأخشى أف تككف ىذه الكمم

 عف أبي داكد، فضالن عف أف العبارة التي بعد كممة ثبت، أعني قكلو: ال أعػػػػػػمـ أحدان ترؾ حديثو، ال تقػػػػػػػاؿ فيمف 
 اؿ، كاهلل أعمـ.ىك ثبت، ككذا فإف أبا داكد قؿ ما يستعمؿ لفظ ثبت في حكمو عمى الرج

 (. ِٔٓ( تاريخ أسماء الثقات )صٓ)

  (.ُٖ/ّالمعرفة كالتاريخ ) (ٔ)

 (. َّْ/ٔ( الطبقات الكبرل )ٕ)

 (. َُّ/ٔ( سير أعالـ النبالء )ٖ)
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: ال يخرج عنو في (ِ)قاؿدىـ سبب ضعفو سكل الدارقطني حيث أما مضعفكه فمـ يبيف أح
 الصحيح، ضعيؼ الحديث، يخطئ كثيران، كيمقف إذا لقف.

يما ركاه عنو الدارمي، ف (ٓ)، كابف معيف(ْ): اـر بو. كقاؿ الحاكـ أبك أحمد(ّ)كقاؿ ابف المبارؾ
: حديثو (ٗ): ليس بالقكم، كزاد الحاكـ: عندىـ. كقاؿ أحمد(ٖ)، كالبرديجي(ٕ)، كالنسائي(ٔ)كأبك حاتـ

: لـ يكف بالحافظ. كقاؿ ابف معيف: ال يحتج بحديثو، كفي (َُ)ليس بذاؾ. كقاؿ في مكضع
: ليف، يكتب (ُّ)عة: ضعيؼ الحديث. كقاؿ أبك زر (ُِ): ليس بذاؾ، كفي ركاية أخرل(ُُ)ركاية

                                                                                                                                                                     

 ( كلعؿ الذىبي ذكر رأيو في عمي بف عاصػػػػػػػػـ ليشكؾ في صحػػػػػػػػة ركايتو عف شعبة، فقد أكرد لػػػػػػو حديثان في ُ)
 عقب قائالن: لك عمـ شعبة أف يزيد حدث بيذه البكاطيؿ لما ركل عنو كممة.( بعد ذلؾ ثـ ُِّ/ٔير)الس

 (. ِٕ)صسؤاالت البرقاني لمدارقطني  (ِ)

 ( بمفظ: أكـر بو، ُّٗ/ِّ(. كقد جاءت عند المزم في تيذيب الكمػػػػاؿ )ُّْ/ْانظر: تيذيب التيذيب ) (ّ)
 كػػػػػػػـر بو(، كىك تحريػػػػػػػؼ كقد نقمو عمى ؿ المزم )أػػػع في أصػػػػػػػاريخو، ككقكذا ىك في تكعقب ابف حجر قائالن: 

 أبك محمد بف حـز في المحمى، كأبك الفرج بف الجكزم في الضعفاء لو. الصكاب
 ػػػػػػاء ( فكجدتو كما قػػػػػػػػاؿ ابف حجر، أما ابف الجكزم في الضعفػَِٕ/ٓكقد راجعت كػػػػػالـ ابف حـز في المحمى )

 (، فكجدتو قد ذكر قكؿ ابف المبارؾ في يزيد بف زياد كيقاؿ ابف أبي زياد الشامي، كىك غيرَِٗ/ّكالمترككيف )
 صاحبنا ىذا، كلعمو كىػػػػػػػـ مف ابف الجكزم، كقد كقػػػػػػػع في كىـ آخر حيث خمط بيف راكييف، فقد ترجـ ليزيد بػػػف

 في اسمو أف أبا زياد ىك ميسرة، كميسرة ىك كالد زياد بف أبي زياد المدنػػي أبي زياد الشامي الدمشقي، لكنو ذكر 
 كىك راكو آخر ثقة، كاهلل أعمـ.

 (.ُْْ/ْانظر: تيذيب التيذيب ) (ْ)

 (. ّٗتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي )ص (ٓ)

 (. ِٓٔ/ٗالجرح كالتعديؿ ) (ٔ)

 (.ُْٔ/ٗانظر: الكامؿ ) (ٕ)

 (.ُْْ/ْانظر: تيذيب التيذيب ) (ٖ)

 (.ّٗٔ/ُالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل ) (ٗ)

 (.ْْٖ/ِ)المصدر نفسو  (َُ)

 (. ُِٔ/ّتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ) (ُُ)

 المصدر نفسو.  (ُِ)

 (.ِٓٔ/ٗالجرح كالتعديؿ ) (ُّ)
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، كقاؿ محمد بف الفضيؿ أنو مف أئمة و: في القمب من(ُ)حديثو كال يحتج بو. كقاؿ ابف خزيمة
 (ِ) الشيعة الكبار.

: شيعي عالـ فيـ صدكؽ ردمء الحفظ لـ ييترؾ، أما ابف حجر (ّ)كقد خمص الذىبي إلى أنو
 : ضعيؼ كبر فتغير كصار يتمقف، ككاف شيعيان.(ْ)فقاؿ

صدكؽ سيئ الحفظ، اختمط بأخرة كصار يمقف لذلؾ صار إلى الضعؼ أقرب،  أنو والخالصة
 يكتب حديثو دكف االحتجاج بو، كاهلل أعمـ.

وقد أثنى مسمم كما ذكرت في مقدمة المبحث عمى جماعة من األئمة الذين ل حاجة لمبحث 
ليك  أقوال مسمم فييم:  في أحواليم، وا 

كقد كاف  ىـ(،ٕٙ٘)ت (ٓ)د بن إسماعيل البخاريعبد اهلل محم يأب(اإلمام ٚٗأوليم )
 كأثنى عميو ثناء عظيمان، كنيقمت عنو فيو عدة أقكاؿ، كىي: مسمـ يجمُّو،

 كقاؿ: (ٔ)جاء إلى البخارم )فقبَّؿ بيف عينيو( ان ما قالو محمد بف حمدكف بف رستـ أٌف مسمم 
 (ٖ)ب الحديث في عممو"، كطبي(ٕ)أستاذ األستاذيف، )كسيد المحدثيف( "دعني أقبؿ رجميؾ يا

  الحافظ في قصة حديث كفارة المجمسما ركاه الخطيب بسنده إلى أحمد بف حمدكف 
حيث قاؿ: كنا عند البخارم فقرأ عميو إنساف حديث حجاج بف محمد عف ابف جريج عف مكسى 
بف عقبة قاؿ حدثني سييؿ بف أبي صالح عف أبيو عف أبي ىريرة قاؿ: "كفارة المجمس إذا قاـ 

عبد أف يقكؿ: سبحانؾ الميـ كبحمدؾ، أشيد أف ال إلو إال أنت، أستغفرؾ كأتكب إليؾ" فقاؿ لو ال
! ابف جريج عف مكسى بف عقبة عف سييؿ، يعرؼ بيذا ـ: في الدنيا أحسف مف ىذا الحديثمسم

برني اإلسناد حديثان؟ قاؿ البخارم: ال، إال أنو معمكؿ، فقاؿ مسمـ: ال إلو إال اهلل كارتعد، قاؿ: أخ
بو. قاؿ: استر ما ستر اهلل، فإف ىذا حديث جميؿ ركاه الخمؽ  عف حجاج بف محمد عف ابف 

                                                           

 (. ُْْ/ْانظر: تيذيب التيذيب ) (ُ)

  (.ُْٔ/ٗانظر: الكامؿ ) (ِ)

(ّ( )ِ/ِّٖ .) 

  (. َُٕٓتيذيب )صتقريب ال (ْ)

ماـ الدنيا في فقو الحديث، ركل لو الترمذم كالنسائي.ِٖٓكفي التقريب )ص (ٓ)  (: جبؿ الحفظ، كا 
 لـ يذكر الذىبي ىذه الجممة فيما نقمو في السير. (ٔ)
 جاءت في طبقات السبكي بمفظ )مسند المحدثيف(.  (ٕ)
 (، كسير أعالـ َٕ/ُماء كالمغات، لمنككم )(، كتيذيب االسٖٔ/ِٓانظر: تاريخ دمشؽ، البف عساكر ) (ٖ)

 (.ِِّ/ِ(، كطبقات الشافعية الكبرل، لمسبكي )ِّْ/ُِالنبالء، لمذىبي )
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جريج. فألح عميو كقبؿ رأسو، ككاد أف يبكي مسمـ، فقاؿ أبك عبد اهلل: اكتب إف كاف ال بد: 
حدثنا مكسى بف إسماعيؿ قاؿ حدثنا كىيب قاؿ حدثني مكسى بف عقبة عف عكف بف عبد اهلل 

 رسكؿ اهلل: كفارة المجمس. قاؿ: قاؿ
 (ُ) فقاؿ لو مسمـ: ال يبغضؾ إال حاسد، كأشيد أف ليس في الدنيا مثمؾ.

 ىػػ( عف أبيو الفقيو ّْْافظ)تما ركاه أبك عبد اهلل محمد بف يعقكب النيسابكرم الح
)ت يكسؼ أبي ىػ( أنو قاؿ: "رأيت مسمـ بف الحجاج بيف ِٕٖالشافعي المعركؼ باألخـر

 (ّ)"(ِ)كىك يسألو سؤاؿ الصبي )المتعمـ(يدم البخارم 
 :ىــ(ٕٗٓ)ت (ْ)أبو عبد اهلل الشافعي (اإلمام محمد بن إدريسٛٗ)كبالغ في تعظيـ 

  قاؿ عبد القاىر بف طاىر أبك منصكر البغدادم: بالغ مسمـ في تعظيـ الشافعي في
ي ىذا )االنتفاع بجمكد السباع(، كفي كتاب )الرد عمى محمد بف نصر(، كعٌده فكتاب 

 (ٓ)الكتاب مف األئمة الذيف يرجع إلييـ في الحديث، كفي الجرح كالتعديؿ"
 سمعت مسمـ بف الحجاج كأخرج ابف عساكر بسنده إلى مكي بف عبداف أنو قاؿ :

أحمد بف حنبؿ: سمعت ابف إدريس يعني الشافعي ربما تكمـ في الفقو يقكؿ: أنا  يقكؿ: قاؿ
  (ٔ)إدريس فقاؿ: كاف نسيج كحده. ابفى  كاهلل سمعت مالكان، كذكر أحمدي 

 (ٕ)أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباني المروزي(ْٗ)كجمعو مع 
سحاق بن إبراىيم الحنظمي(ٓ٘)( ىــٕٔٗ)ت فأثنى  ػ(،هٖٕٛ)ت (ٖ)وأبو محمد بن راىوي وا 

ف يعرؼ باألخبار مم العمـ: "كىذا قكؿ أىؿ قائالن  في كتابو )االنتفاع بجمكد السباع( عمييـ
سحاؽ"كمحمد ب ...،،منيـ ابالتفقو فييا كاالتباع لي  (ٗ)ف إدريس الشافعي، كأحمد، كا 

                                                           

 (، كنقمو ٗٔ/ِٓ(، كابف عساكر في تاريخو )ُٔٗ/ّ(، كأخرجو الخميمي في اإلرشاد )َّٓ/ِتاريخ بغداد ) (ُ)
 ( مختصران.َٕ/ُالنككم في تيذيب األسماء كالمغات )

 اءت عند النككم في تيذيب األسماء كالمغات بمفظ )لمعمـ(. ج (ِ)
 (، كسير أعالـ النبالء، َٕ/ُ(، كتيذيب األسماء كالمغات، لمنككم )ُّٓ/ِانظر: تاريخ بغداد، لمخطيب ) (ّ)

 (.  ِّْ/ُِلمذىبي )
 (: كىك المجدد أمر الديف عمى رأس المائتيف، ركل لو األربعة. ِّٖكفي التقريب )ص (ْ)
 (. ََٓ/ّتيذيب التيذيب )نقمو ابف حجر عنو في:  (ٓ)
 (. ُّٓ/ُٓتاريخ دمشؽ ) (ٔ)
 (: ثقة حافظ فقيو حجة، ركل لو الجماعة.ٖٗكفي التقريب )ص (ٕ)
 (: ثقة حافظ مجتيد، ذكر أبك داكد أنو تغير قبؿ مكتو بيسير.، ركل لو الجماعػػػػػة ُِٔكفي التقريب )ص (ٖ)

 دكف ابف ماجو.
 (. ََٓ/ّذيب التيذيب )تيانظر:  (ٗ)
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 (ُ)(محمد بن مسمم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شياب الزىرئ٘) كقاؿ في
"فأما مف تراه يعمد لمثؿ الزىرم في جاللتو ككثرة : ىـ وقيل قبميا بسنة أو سنتين(ٕ٘ٔ)ت

 (ِ)ف لحديثو كحديث غيره"أصحابو الحفاظ المتقني
 (ّ)(أيوب بن أبي تميمة كيسان أبو بكر البصري السِّخِتيانيٕ٘)كأثنى عمى 

ىـ(، ٓ٘ٔ)ت (ْ)(وعبد اهلل بن عون بن أرطبان ابو عون البصريٖ٘ىـ(، )ٖٔٔ)ت
(ومالك بن أنس ٘٘ىـ(، )ٓٙٔ)ت (ٓ)(وشعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام األزديٗ٘)

 (وسفيان بن عيينة بن أبي عمران أبوٙ٘ىــ(، )ٜٚٔ)ت (ٔ)حيأبو عبد اهلل األصب
 (ٖ)(ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد البصريٚ٘ىـ(، )ٜٛٔ)ت (ٕ)محمدالكوفي

 ىـ(،ٜٛٔ)ت (ٗ)البصري وعبد الرحمن بن ميدي بن حسان أبو سعيد(ٛ٘)ىــ(، ٜٛٔ)ت
 ؿ في مقدمة صحيحو:كعٌدىـ مف أئمة أىؿ الحديث فقاكجميعيـ ركل ليـ الجماعة، 

  كسقميا، كما عممنا أحدان مف أئمة السمؼ ممف يستعمؿ األخبار، كيتفقد صحة األسانيد "
مثؿ أيكب السختياني، كابف عكف، كمالؾ بف أنس، كشعبة بف الحجاج، كيحيى بف سعيد 

 (َُ)القطاف، كعبد الرحمف بف ميدم، كمف بعدىـ مف أىؿ الحديث...."
ف قـك غير مرضييف ممف ذـ الركاية عنيـ أئمة أىؿ الحديث مثؿ مالؾ كمنقكؿ ع": كقاؿ أيضان 

بف أنس، كشعبة بف الحجاج، كسفياف بف عيينة، كيحيى بف سعيد القطاف، كعبد الرحمف بف ا
 (ُُ)ميدم، كغيرىـ مف األئمة"

                                                           

تقانو كثبتو، ركل لو الجماعة.  ٖٔٗكفي التقريب )ص (ُ)  (: الفقيو الحافظ متفؽ عمى جاللتو كا 
 (. ُِالمقدمة )ص (ِ)
 (: ثقة ثبت حجة، مف كبار الفقياء العباد. ُٖٓكفي التقريب )ص (ّ)
 مؿ كالسف. (: ثقة ثبت فاضؿ، مف أقراف أيكب في العمـ كالعّّٓكفي التقريب )ص (ْ)
(: ثقة حافظ متقف، كاف الثكرم يقكؿ: ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف ّْٔكفي التقريب )ص (ٓ)

 فتش بالعراؽ عف الرجاؿ، كذب عف السنة، ككاف عابدان. 
 (: الفقيو إماـ دار اليجرة، رأس المتقنيف، ككبير المتثبتيف.ُّٗكفي التقريب )ص (ٔ)
 (: إماـ حجة إال أنو تغير حفظو بآخرة، ككاف ربما دلس لكف عف الثقات. ّٓٗكفي التقريب )ص (ٕ)
 (: ثقة متقف حافظ إماـ قدكة.َُٓٓكفي التقريب )ص (ٖ)
 (: ثقة ثبت حافظ عارؼ بالرجاؿ كالحديث، قاؿ ابف المديني: ما رأيت أعمـ منو. َُٔكفي التقريب )ص (ٗ)
 (. ّْالمقدمة )ص (َُ)

 (.ُِالمصدر نفسو )ص (ُُ)
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"كفي مثؿ : كقاؿ أيضان في أيكب السختياني كابف عكف مكازنان بينيما كبيف عكؼ كأشعث
ميمة، مجرل ىؤال ء إذا كازنت بيف األقراف كابف عكف، كأيكب السَّخًتيىاني، مع عكؼ بف أبي جى

ٍمراني، كىما صاحبا الحسف، كابف سيريف، كما أف ابف عكف، كأيكب صاحباىما،  كأشعث الحي
ف كاف عكؼ،  إال أف البكف بينيما، كبيف ىذيف بعيد في كماؿ الفضؿ، كصحة النقؿ، كا 

 (ُ)صدؽ كأمانة عند أىؿ العمـ" ف عفكأشعث غير مىدفكعىيٍ 

عبد اهلل السممي أبو عتاب منصور بن المعتمر بن (ٜ٘)كتحدث عف صحة حفظ 
سماعيل بن أبي خالد البجمي(ٓٙ) (،ٕٖٔ)ت (ِ)الكوفي سميمان و (ٔٙىــ(، )ٙٗٔت) (ّ)وا 

تقانيـ لحديثيـ،(، ٛٗٔأوٚٗٔ)ت (ْ)بن ميران أبو محمد الكوفي األعمشا كثالثتيـ ركل  كا 
"أال ترل أنؾ إذا كازنت  بينيـ كبيف ثالثة مف الركاة في طبقتيـ: فقاؿ مكازنان  الجماعة،ليـ 

ىؤالء الثالثة الذيف سميناىـ عطاء، كيزيد، كليثا، بمنصكر بف المعتمر، كسميماف األعمش، 
سماعيؿ بف أبي خالد في إتقاف الحديث كاالستقامة فيو، كجدتيـ مباينيف ليـ، ال يدانكنيـ ال  كا 

عند أىؿ العمـ بالحديث في ذلؾ، لمذم استفاض عندىـ مف صحة حفظ منصكر  شؾ
تقانيـ لحديثيـ. سماعيؿ، كا   (ٓ)"كاألعمش كا 

ىــ أو ٗٗٔ)ت (ٔ)ن سعيد بن قيس أبو سعيد األنصارييحيى ب(ٕٙ) كأثنى عمى
"كغير مشكؿ عمى مف عقؿ التمييز مف الحفاظ مف نقمة األخبار كمف ليس  فقاؿ:بعدىا(، 

ـ أف يحيى بف سعيد أحفظ مف سعيد بف عبيد كأرفع منو شأنان في طريؽ العمـ كمثمي
 (ٕ)".كأسبابو

مكازنان  ىــ(٘ٚٔ)ت (ٖ)الميث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الَفيمي(ٖٙ)كذكر 
"فقد اتفؽ الميث كعبد الرحمف بف حميد الرؤاسي عف أبي الزبير بينو كبيف أيمف بف نابؿ فقاؿ: 

                                                           

 (. َِ)ص المقدمة (ُ)

 (: ثقة ثبت ككاف ال يدلس. ّٕٗكفي التقريب )ص (ِ)
 (: ثقة ثبت. ُّٖكفي التقريب )ص (ّ)
 (: ثقة حافظ عارؼ بالقراءة كرع لكنو يدلس. ُْْكفي التقريب )ص (ْ)
 (. َِالمقدمة )ص (ٓ)

 (: ثقة ثبت، كركل لو الجماعة. َُٔٓكفي التقريب )ص (ٔ)
 (. ُْٗ( التمييز )صٕ)

 (: ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر، كركل لو الجماعة.  ُٕٖكفي التقريب )ص (ٖ)
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كل الميث فقاؿ عف سعيد بف جبير عف ابف عباس ككؿ كاحد مف ىذيف عند طاككس كر  عف
 (ُ)أىؿ الحديث أثبت في الركاية مف أيمف"

كابف ( ىــٕٔٔ)ت (ِ)عبد الرزاق بن ىمام بن نافع أبو بكر الصنعاني(ٗٙ)بيف  كقارف
يج مف عيينة في ركايتيما عف ابف جريج فقاؿ: "عبد الرزاؽ كىشاـ بف سميماف أكبر في ابف جر 

 (ّ)ابف عيينة"

فقاؿ في ىــ(، ٚٙٔ)ت (ٗ)(حماد بن سممة بن دينار٘ٙ)كنقؿ إجماع أىؿ الحديث في 
مف  كالدليؿ عمى ما بينا التمييز، كىك يكضح العمة في حديث منقكؿ عمى الخطأ في اإلسناد:

ىذا اجتماع أىؿ الحديث، كمف عممائيـ، عمى أف أثبت الناس في ثابت البناني حماد بف 
كقاؿ  (٘) ف، كأحمد، كغيرىـ مف أىؿ المعرفة.كذلؾ قاؿ يحيى القطاف، كيحيى بف معي، مةسم

بعد ذلؾ بأسطر: كعمى ىذا المقاؿ الذم كصفنا عف حماد، في حسف حديثو كضبطو عف 
 ثابت، حتى صار أثبتيـ فيو.

ىــ ٓ٘ٔ)ت (ٔ)محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطمبي(ٙٙ)ككثؽ إماـ المغازم 
كلكنو لـ يخرج عنو إال حديثان كاحدان لطعف مالؾ فيو، كقد نقؿ ذلؾ السييمي بعدىا(،  ويقال

نما لـ يخرج البخارم عنو كقد كثقو، ككذلؾ كثقو مسمـ بف الحجاج كلـ يخرج عنو  فقاؿ: "كا 
 (ٕ)أيضان إال حديثان كاحدان في الرجـ عف سعيد المقبرم عف أبيو، مف أجؿ طعف مالؾ فيو"

                                                           

 (، كيقصد ركاية التشيد كقد ضربيا مثاالن عمى األخبار المنقكلة عمى الكىـ في السػػػػػػػػػػند ُٖٗ( التمييز )صُ)
 كالمتف جميعان.

 ، ككاف يتشيع، كركل لػػػػو (: ثقة حافظ مصنؼ شيير، عمي في آخر عمره فتغيرَٕٔكفي التقريب )ص (ِ)
 الجماعة.

 (. ّٖٔ/ِ( نقمو عنو ابف رجب في شرح عمؿ الترمذم )ّ)

 (: ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، كتغير حفظو بأخرة، ركل لو الجماعػػػػػػػػػة دكف ِٖٔكفي التقريب )ص (ْ)
 البخارم.

 (. ُِٕالتمييز، ذكر حديث منقكؿ عمى الخطأ في اإلسناد، )ص (ٓ)
 (: صدكؽ يدلس كرمي بالتشيع كالقدر، ركل لو الجماعة دكف البخارم.ِٖٓكفي التقريب ) (ٔ)
 (.  ٕٔانظر خالصة القكؿ فيو لممنذرم في: جكاب الحافظ المنذرم )ص 
 (.ّٖ/ُالركض األنؼ ) (ٕ)



 

131 
 

قات ألصحاب شعبة، ثـ خٌص مجمكعة منيـ بأربع طبقات قاؿ فييـ: كأكرد عشر طب
كذكر مف ضمنيـ مجمكعة مف األئمة كالركاة المتفؽ عمى تكثيقيـ،  (ُ)كمف الغرباء الثقات،

ىـ(، ٔٛٔ)ت(ِ)عبد اهلل بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي(ٚٙ): فذكر في الطبقة األكلى
ويحيى بن زكريا (ٜٙ)ىـ(، ٕٜٔ)ت(ّ)محمد األودي وعبد اهلل بن إدريس بن يزيد أبو(ٛٙ)
 كممف ذكرىـ في الطبقة الثانية:ىـ(، ٗٛٔ/ٖٛٔ)ت(ْ)بن أبي زائدة أبو سعيد الكوفيا
 أما الطبقة الثالثة فذكر فييا:ىـ(، ٕٗٓ)(ٓ)النضر بن شميل أبو الحسن المازني(ٓٚ)
والفضل بن (ٕٚ)، ىـ(ٜٚٔ/ٜٙٔ)ت(ٔ)وكيع بن الجراح بن مميح أبو سفيان الرؤاسي(ٔٚ)

ويزيد بن ىارون أبو خالد (ٖٚ)ىـ(، ٜٕٔ/ٕٛٔ)(ٕ)دكين أبو نعيم الُمالئي
ىـ(، ٕٚٓ)ت(ٗ)ومَظفَّر بن مدرك أبو كامل الخراساني(ٗٚ)ىـ(، ٕٙٓ)ت(ٖ)الواسطي

 كجميعيـ ركل ليـ الجماعة عدا. ىـ(ٕٚٓ)ت(َُ)وىاشم بن القاسم أبو النضر الميثي(٘ٚ)
  سائي فقط.مظفر، ركل لو الترمذم كالن

إسماعيل بن إبراىيم بن ِمْقَسم المعروف بابن (ٙٚونقل قول اإلمام أحمد في )
فقد أكرد المزم بسنده إلى عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ عف أبيو أنو قاؿ:  ىــ(.ٖٜٔ)ت(ُُ)ُعَميَّة

، كقاؿ أيضا: فاتني مالؾ، فأخمؼ اهلل عمي سفياف بف (ُِ)"إليو المنتيى في التثبت بالبصرة
، كقاؿ أيضا: كاف حماد (ُّ)ينة، كفاتني حماد بف زيد، فأخمؼ اهلل عمي إسماعيؿ بف عميةعي

                                                           

 (. ُّٖرجاؿ عركة بف الزبير )ص (ُ)
 (: ثقة ثبت فقيو عالـ جكاد مجاىد.َْٓكفي التقريب )ص (ِ)
 (: ثقة فقيو عابد. ُْٗكفي التقريب )ص (ّ)
 (: ثقة متقف. َُْٓكفي التقريب )ص (ْ)
 (: ثقة ثبت. ََُِكفي التقريب )ص (ٓ)
 (: ثقة حافظ عابد. َُّٕكفي التقريب )ص (ٔ)
 (: ثقة ثبت. ِٖٕكفي التقريب )ص (ٕ)
 (: ثقة متقف عابد. َُْٖكفي التقريب )ص (ٖ)
 قف، ككاف ال يحدث إال عف ثقة. (: ثقة متَٓٗكفي التقريب )ص (ٗ)
 (: ثقة ثبت. َُُٕكفي التقريب )ص (َُ)
 (: ثقة، ركل لو الجماعة. ِٖٓكفي التقريب )ص (ُُ)
 (.ُْٓ/ِالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ )انظر: ( ُِ)
 (. َِْ/ٕتاريخ بغداد، لمخطيب )انظر: ( ُّ)
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بف زيد ال يعبأ إذا خالفو الثقفي ككىيب، ككاف يفرؽ مف إسماعيؿ بف عمية إذا خالفو، ككذلؾ 
 (ِ)"(ُ)قاؿ مسمـ بف الحجاج عف أحمد بف حنبؿ

 تنبيو: 

ة كقفت عمييـ خالؿ البحث، قد يتكىـ البعض أف كلعمو مف الميـ التنبيو إلى ثالثة مف الركا
ليؾ الركاة الثالثة مع البياف:  مسمـ قد كثقيـ، كعند التحقيؽ يتبيف عدـ صحة ذلؾ، كا 

  (ّ) عبد الرحمن بن إبراىيم بن عمرو الحافظ المعروف بـــــ )دحيم(: .ُ
ر، ففي فقد تصحفت كممة )مسممة( إلى )مسمـ( في إحدل طبعات تيذيب التيذيب البف حج

: قاؿ مسمـ ثقة، كفي (ْ)طبعة دائرة المعارؼ قاؿ ابف حجر في زياداتو عمى تيذيب الكماؿ
: قاؿ مسممة ثقة، كالصكاب ىك أف مسممة مف كثقو (ٓ)طبعة مؤسسة الرسالة كىي األحدث

 كليس مسمـ، كاهلل أعمـ. 

 عبد اهلل بن زيد أبو ِقالبة الَجْرمي:  .ٕ
لك كاف أبك قالبة مف العجـ لكاف ميٍكبذى ميٍكبىذاف يعني قاضي  قاؿ ابف حجر: كقاؿ مسمـ أيضان:

كقد ذكر ىذا القكؿ مباشرة بعد ذكره قكالن لمسمـ بف يسار، فاألرجح أف ىذا القكؿ  (ٔ)القضاة.
 لمسمـ بف يسار، كاهلل أعمـ. 

 

 

                                                           

 )يفرؽ(. (، بمفظ )يياب أك يتييب( بدؿ َِّ/ٕ) تاريخ بغدادانظر:  (ُ)
 (.ِٗ/ّتيذيب الكماؿ )انظر:  (ِ)
 ككاف منيجو في الجرح كالتعديؿ عنكاف رسالة عممية لنيؿ درجة الماجستير لمدكتكر أحمد عكدة، كلـ يتحدث  (ّ)

 عف ذلؾ خالؿ بياف منزلة الحافظ دحيـ كنقمو ألقكاؿ النقاد فيو، فمـ ينقؿ تكثيقان لمسمـ كال مسممة!
 ( كقد اعتمد فيو ٕ)ص ِبحثو )نقد الركاة كمعرفة الرجاؿ عند اإلماـ مسمـ( في الحاشيةكقاؿ الدكتكر نافذ في 

 عمى طبعة دائرة المعارؼ: غير أف األرجح عندم أف القائؿ ىك مسممة بف قاسـ، كليس مسممان، كفيو تصحيؼ، 
 كربما يككف مسمـ بف إبراىيـ". 

(ْ) (ٔ/ِٕٓ .) 
(ٓ) (ِ/ْْٖ .) 
 (.ّّٗ/ِتيذيب التيذيب ) (ٔ)
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 سيل بن أبي الصمت البصري السراج: .ٖ
في بقية كتب التراجـ نرل أف البخارم : قاؿ مسمـ: ككاف ثقة. كعند النظر (ُ)قاؿ البخارم

يقصد مسمـ بف إبراىيـ، كلكنو ذكر االسـ ميمالن، كقد بينو المزم كصرَّح بو فقاؿ في ترجمتو 
 : كقاؿ البخارم: قاؿ مسمـ بف إبراىيـ: كاف ثقة.(ِ) لسيؿ فقاؿ

فالذم كثقو ىك مسمـ بف  (ّ)كأعاد ابف حجر ذكره ميمالن في تيذيبو لتيذيب الكماؿ.
 إيراىيـ كليس مسمـ بف الحجاج، كاهلل أعمـ. 

كتكمف ىنا أىمية الرجكع إلى أصؿ الكتب، كعدـ االكتفاء بتيذيبيا أك اختصارىا، ككذلؾ 
 ألفَّ بعضيا يفسر بعضان كيكضحو. أىمية النظر في بقية كتب التراجـ

، كعرض أىـ كبعد االنتياء مف دراسة أحكاؿ الركاة، ال بد مف ذكر خالصة ىذا المبحث     
النتائج فيما يخص أعداد الركاة كتقسيماتيـ كركاياتيـ في الكتب الستة، كمدل مكافقة أقكاؿ 
اإلماـ مسمـ ألقكاؿ ابف حجر كغيره مف النقاد، قبؿ الكلكج إلى المبحث الثاني، كقد أعرضت عف 

ني مف المبحث كأرجأت الحديث في األلفاظ لممطمب الثا عمؿ الجداكؿ تجنبان لإلطالة كالتكرار،
ليك خالصة النتائج:الثاني،   وا 

 عدد الرواة الذين وثقيم اإلمام مسمم، وتقسيماتيم: أوًل: 

ركل مسمـ في صحيحو  ة كسبعيف راكيان،تسـ بمغ عدد الركاة الذيف كثقيـ اإلماـ مسم
 لركاة المكثقكف عمى النحك التالي:كخمسيف منيـ، كا لتسعة

  الزعفراني، كقدكاحدان، كىك عبد المؤمف بف عمي  عدا جميعيـ مف رجاؿ الكتب الستة -
 نقؿ مسمـ قكؿ شيخو أبي كريب فيو.

اتفؽ الجماعة عمى الركاية لثمانية كثالثيف راكيان، كركل الجماعة دكف البخارم لتسعة  -     
منيـ كىـ: عامر بف عبد الكاحد، كعبد الرحمف بف أبي سعيد الخدرم، كعبد اهلل بف ىبيرة، 

ك بف الييثـ، كالميث بف أبي سميـ، كالكليد بف ىشاـ، كيزيد بف أبي زياد، كركل الجماعة كعمر 
الثنيف كىما شيخا  كركل الجماعة دكف ابف ماجو دكف مسمـ لكاحد كىك عطاء بف السائب،

                                                           

 (. َُُ/ْالتاريخ الكبير ) (ُ)
 (. ُٔٗ/ُِتيذيب الكماؿ ) (ِ)
 (. ُِٓ/ِتيذيب التيذيب ) (ّ)
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سحاؽ بف راىكيو، كاتفؽ الشيخاف كمعيما أمسم في  بك داكد كابف ماجوـ: محمد بف رافع كا 
دو كىك عبد الرحمف بف بشر، كانفرد مسمـ مف الجماعة بالركاية لكاحدو كىك زيد الركاية لرجؿ كاح

بف يزيد الثقفي، كركل البخارم مع غيره مف الجماعة دكف مسمـ لثالثة آخريف، كركل مسمـ مع ا
فتكزعت ركايتيـ في السنف  ، أما االثنا عشر راكيان المتبقكفغيره دكف البخارم لثمانية ركاة

 األربعة.

فبذلؾ يككف اتفؽ الشيخاف عمى الركاية لكاحد كأربعيف منيـ، كأعرض مسمـ عف الركاية  -    
 لسبعة عشر راكيان منيـ في صحيحو، كلـ يرًك البخارم لكاحد كثالثيف راكيان. 

كقد أثنى مسمـ عمى اثني عشر شيخان مف شيكخو ضمف الركاة المكثقيف، ركل عف سبعة  -     
سحاؽ بف راىكيو، أمنيـ في صحيحو، كىـ:  سحاؽ الككسج، كأبك معف كحمدافحمد، كا  ، كا 

    بف رافع، كمحمد بف يحيى العدني. كلـ يرًك عف البقية، كىـ: البخارم،  كمحمد الٌرقاشي،
كأبك األزىر، كأحمد بف حفص السممي كقد أمر بالكتابة عنيما، كمحمد الفراء، كعمي بف الحسف 

 الياللي، كقد ركيا عنو.

قؿ مسمـ تسعة مف الركاة عف شيكخو، كاثناف منيـ لو فييما كالـ خاص غير الذم ن -     
سماعيؿ بف سالـ، كأيكب بف نقمو، كىما: الشافعي، كاألشعث، كالبقية ىـ: إسماعيؿ بف عمية، كا  

عبد المؤمف بف جة بف مصعب، ك خار رة، كعمارة بف زاذاف، ك ، كحاتـ بف أبي صغي(ُ)أبي مسكيف
 تكثيؽ حماد بف سممة عف شيخيو ابف معيف كأحمد، كشيخيما يحيى القطاف. كنقؿ عمي الرازم.

 أقوال ابن حجر في الرواة ومدى موافقتيا ألقوال اإلمام مسمم:ثانيًا: 

تنكعت أقكاؿ ابف حجر في الركاة الذيف كثقيـ مسمـ، كتعددت مراتبيـ كما تعددت مراتبيـ 
ستة المشيكرة عند ابف حجر، فصنؼ في المرتبة عند مسمـ، فتكزعكا بذلؾ بيف مراتب التعديؿ ال

الثانية ثالثة كثالثيف راكيان، كفي الثالثة أربعة كعشريف، كفي الرابعة ستة ركاة، كفي الخامسة 
ثمانية، كقاؿ: مقبكؿ في راًك كاحد، كىي المرتبة السادسة. كأخرج عف حيز التعديؿ راكييف 

 كىما مف مراتب التجريح.أحدىما في المرتبة الثامنة كاآلخر العاشرة 

                                                           

 كقد ترجح لدم أنو نقؿ تكثيؽ أيكب عف أحمد بف حنبؿ، كليس عف أحمد بف صالح. (1)
 انظر: ترجمة أيكب في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ.
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ليؾ منازؿ الركاة في مراتب الجرح كالتعديؿ ابف حجر مع مقارنة أقكاؿ النقاد كخالصة  كا 
 ما تكصؿ إليو ابف حجر بأقكاؿ اإلماـ مسمـ، كتفاصيؿ ذلؾ كالتالي: 

كاف لممرتبة الثانية مف مراتب التعديؿ عند ابف حجر النصيب األكبر في عدد الركاة  -
 ـ مسمـ، فبمغكا ثالثة كثالثيف راكيان، كىك ما يقارب نصؼ عدد الركاة.الذيف كثقي

أما أقكاؿ مسمـ فييـ فغالبيا مبالغة في التكثيؽ كالثناء، كال يقؿ أحدىـ عف الثقة، كمنيـ 
 مف ذكرىـ مسمـ في طبقات أصحاب شعبة الغرباء الثقات.

شريف راكيان بإطالؽ التكثيؽ فييـ أما المرتبة الثالثة، فصنؼ ابف حجر فييا خمسة كع -       
فراده، نصفيـ ماثؿ قكؿ مسمـ فييـ قكؿ ابف حجر، كأربعة منيـ ذكرىـ مسمـ في أصحاب  كا 
شعبة الغرباء الثقات، كىـ: األسكد بف عامر، كسميماف بف حياف، كعمرك بف الييثـ كذكرىـ في 

ىـ في خالصة أقكاؿ النقاد ثقات، الطبقة الثالثة، كشبابة بف سىكَّار كذكره في الطبقة الرابعة، ك 
قاؿ فييـ اإلماـ مسمـ: غير مدفكعيف عف صدؽ كأمانة عند أىؿ العمـ، كىما أشعث بف  كاثناف

 عبد الممؾ، كعكؼ بف أبي جميمة، كىما أيضان ثقات قد ريمي األخير بالقدر كالتشيع.

مسمـ، كقد قاؿ  كمف الركاة في ىذه المرتبة أيضان عمى بف الحسف الياللي، كىك مف شيكخ
       فيو ذاؾ الطيب بف الطيب، كىك في مجمؿ أقكاؿ النقاد ثقة، كمنيـ حماد بف سممة، 

ؤاسي، كقد كثقيما مسمـ نسبيان، كىما ثقتاف. ميد الري  كعبد الرحمف بف حي

، فقد صنفيـ مسمـ في منزلة أعمى مف ىذه المنزلة، فقاؿ في شيخو أما األربعة الباقكف
   دكؽ، كقاؿ في شيخو محمد بف رافع ثقة مأمكف صحيح الكتاب، كقاؿ فيالفرَّاء ثقة ص

السائب بف فركخ ثقة عدؿ، كآخرىـ حاتـ بف أبي صغيرة نقؿ قكؿ أحمد تكرار تكثيقو، كاألخيراف 
يتبيف لنا مف خالصة أقكاؿ النقاد أف منزلتيما أقرب إلى قكؿ ابف حجر، أما ابف رافع كالفراء 

 ب إلى أقكاؿ النقاد، كىـ مف شيكخو فيك أخبر الناس بيـ. فقكؿ مسمـ فييما أقر 

ذا انتقمنا إلى المرتبة الرابعة كجدنا ستة مف الركاة قاؿ ابف حجر فييـ صدكؽ، اثناف  -      كا 
منيـ قكؿ ابف حجر فييـ أقرب إلى الصكاب، قد كضعيما مسمـ في مرتبة أعمى مما ىما عميو 

لعدني حجة معاذ،  ثقة صدكؽ، كقاؿ في محمد بف يحيى اعند النقاد، فقاؿ في عبد اهلل بف 
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ىـ عند النظر إلى مجمكع أقكاؿ النقاد نجد أنيـ أقرب إلى قكؿ اإلماـ  صدكؽ. كاألربعة الباقكف
بف حفص  و مسمـ، كعميمسمـ فعمي بف سممة لـ ينزلو عف مرتبة الثقات إال ابف حجر، كقد كثق

ة الرابعة مف أصحاب شعبة الغرباء الثقات، أما شيخا أقرب إلى الثقة قد ذكره مسمـ في الطبق
مسمـ أبك األزىر، كأحمد بف حفص السممي فيك ثقة أمر مسمـ بالكتابة عنيما كىذا رسمو في 

 الثقات.

كجعؿ ثمانية مف الركاة في المرتبة الخامسة، أكليـ أيكب بف أبي مسكيف، نقؿ مسمـ  -      
قد اختمفكا فيو، كالقكؿ ما قالو ابف حجر بأنو صدكؽ لو فيو قكؿ أحمد بأنو رجؿ صالح ثقة، ك 

 أكىاـ، كاهلل أعمـ.

كالثاني زيد بف الحباب كىك ثقة عمى قكؿ أكثر النقاد، كقد أخطأ في بعض حديث 
الثكرم، ذكره مسمـ في الطبقة الرابعة مف أصحاب شعبة الغرباء الثقات، كقاؿ ابف حجر: 

سميماف بف حياف، كعامر بف عبد الكاحد: صدكؽ  صدكؽ يخطئ في حديث الثكرم. كقاؿ في
يخطئ، ذكر مسمـ األكؿ في أصحاب شعبة الثقات، ككثؽ الثاني، كىما  بالنظر إلى أقكاؿ النقاد 

 أقرب إلى التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

كعمارة بف زاذف نقؿ مسمـ قكؿ أحمد فيو بأنو شيخ ثقة ما بو بأس، كقاؿ فيو ابف حجر: 
ىك عندما نظرت ألقكاؿ النقاد فيو صدكؽ قد يضطرب في حديثو كليس صدكؽ كثير الخطأ، ك 
 بكثير الخطأ، كاهلل أعمـ.

أما عطاء بف السائب، كالميث بف أبي سميـ، كقد جمع بينيما مسمـ في قكلو: اسـ الستر 
كالصدؽ كتعاطي العمـ يشمميـ، فأقكاؿ ابف حجر فييما ليست ببعيدة عف أقكاؿ مسمـ، حيث  

ما: صدكؽ يخطئ كزاد في الثاني: لـ يتميز حديثو فترؾ، كآخرىـ إماـ المغازم قاؿ في كميي
محمد بف إسحاؽ حيث كثقو مسمـ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ يدلس كرمي بالتشيع كالقدر، كقكؿ 

 ابف حجر أقرب لمصكاب، كاهلل أعمـ.

، قاؿ فيو ابف كذكر في المرتبة السادسة راكيان كاحدان كىك ىشاـ بف سميماف المخزكمي -      
حجر مقبكؿ، كقاؿ مسمـ: ىك أكبر في ابف جريج مف ابف عيينة، كلـ يتكمـ فيو مف النقاد غير 
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أبي حاتـ فقاؿ: مضطرب الحديث، كمحمو الصدؽ ما أرل بو بأسان، كقاؿ فيو العقيمي: في حديثو 
فبذلؾ عف غير ابف جريج كىـ، فمعؿ أبا حاتـ يقصد باالضطراب أقكالو عف غير ابف جريج 

 يككف قكؿ مسمـ أقرب إلى أقكاؿ النقاد، فمعمو في درجة الصدكؽ، كاهلل أعمـ. 

كأخرج ابف حجر اثنيف مف الركاة مف حيز العدالة، فقاؿ في يزيد بف أبي زياد: ضعيؼ  -      
كبر فتغير كصار يتمقف ككاف شيعيان. كيزيد مع أف أكثر النقاد عمى تضعيفو، إال أف عددان منيـ 

قو كرد عمى مف ضعفو، كعند مسمـ أف اسـ الستر كالصدؽ كتعاطي العمـ يشممو، كقكلو قد كث
قريب مف قكؿ شيخو البخارم حيث قاؿ فيو: صدكؽ إال أنو تغير بأخرة. فمعمو صدكؽ لما تغير 
 صار إلى الضعؼ أقرب، كال يخرج عف حيز العدالة، فقكؿ مسمـ فيو أقرب لمصكاب، كاهلل أعمـ.

بف مصعب: متركؾ الحديث، كقد نقؿ فيو مسمـ تكثيؽ شيخو يحيى بف  كقاؿ في خارجة
يحيى بأنو مستقيـ الحديث، كال ينكر مف حديثو إال ما كاف يدلس عف غياث بف إبراىيـ، كقد 
أجمع النقاد عمى ضعفو كترؾ حديثو، كلـ يرى كتابة حديثو غير أبي حاتـ كابف عدم، فقكؿ ابف 

 عمـ. حجر فيو أقرب لمصكاب، كاهلل أ
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 المبحث الثاني

 منيج اإلمام مسمم في التعديل 

 :المطمب األول: خصائص منيج اإلمام مسمم في التعديل
ترسـ المالمح العامة لمنيجو  عٌدة خصائصإلماـ مسمـ في تعديؿ الركاة باتسـ منيج ا 
أحكاؿ زات التي تكصمت إلييا مف خالؿ دراسة ، كسأعرض في ىذا المبحث أىـ الميالنقدم

 ليف:الركاة الميعدَّ 

فمـ يذكره الذىبي في أمٍّ مف  كاالعتداؿ في غالب أحكامو عمى الركاة، التكسط -ٔ
، كلـ أجد مف كصفو (ُ)أصناؼ النقاد مف حيث التشدد كالتساىؿ كاالعتداؿ في الحكـ عمى الركاة

كمقارنتو بأحكاـ  ةبأحد ىذه األكصاؼ مف النقاد، كيتبيف لي مف خالؿ أقكالو كأحكامو في الركا
نما اتسمت أحكامو غيره مف أئمة النقد  في تعديؿ الركاة أنو ليس بمتشدد كال متساىؿ، كا 

كقد كضع بعض الركاة في منزلة  باالعتداؿ كاإلنصاؼ، كىي مكافقة ألقكاؿ النقاد في الغالب،
ًبر أحكاليـ.   أعمى مما ىـ عميو عند النقاد، منيـ شيكخ لو قد خى

يفو في القسـ الثالث، كىـ المعتدلكف كالمنصفكف أمثاؿ البخارم، كأحمد، فيحؽ لنا تصن
أقكالو مقاربة ألقكاؿ شيخو البخارم، كقد نقؿ عف أحمد  بعض كأبي زرعة، كييقكم ىذا القكؿ أف

 عددان مف األقكاؿ، فيك قريب مف منيج شيخيو، كاهلل أعمـ. 

لرجؿ بعد الرجؿ، فعند النظر في يعد اإلماـ مسمـ مف المقميف الذيف يتكممكف في ا -ٕ
، نجد أنو ليس بالمكثر كال بالمتكمـ في ة كسبعكفٌدليـ، كالبالغ عددىـ ستعدد الركاة الذيف ع

أكثر الرجاؿ، لذا يمكف تصنيفو في القسـ الثالث مف أقساـ مف تقبؿ أقكاليـ في الجرح كالتعديؿ 
 (ِ)كالشافعي، كابف عيينة.

                                                           

 (.ُُٕذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص (1)
قاؿ الذىبي مفتتحان رسالتو المكسكمة بػػ )ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ(: اعمـ ىداؾ اهلل أف مف  (2)     

قبؿ الناس قكليـ في الجرح كالتعديؿ عمى ثالثة أقساـ: قسـ تكممكا في أكثر الركاة، كابف معيف كأبي حاتـ،  
 كقسـ تكممكا في الرجؿ بعد الرجؿ، كابف عيينة كالشافعي.    = كقسـ تكممكا في كثير مف الركاة، كمالؾ كشعبة،
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ـ في تعديمو لمركاة، فجاءت مختمفة األلفاظ، متعددة تنكعت عبارات اإلماـ مسم -ٖ
طالقو تارة،  المراتب، فمف مبالغة في تكثيؽ األئمة كاستخداـ أفعؿ التفضيؿ، إلى تكرار التكثيؽ كا 
أك ذكر الراكم في طبقات الثقات مف أصحاب أحد األئمة، كغير ذلؾ مف األلفاظ، كالتي سيأتي 

 تفصيؿ مراتبيا في المطمب الثاني.

المبالغة في الثناء عمى أئمة الحديث كاضحة مف ألفاظ مسمـ في تكثيقيـ، كيظير  -ٗ
ىذا جميان في أقكالو في شيخو البخارم، كالشافعي، كغيرىـ كقد كصفو بذلؾ أبك منصكر البغدادم 

)االنتفاع بجمكد السباع(، بالغ مسمـ في تعظيـ الشافعي في كتاب فيما نقمو عنو ابف حجر فقاؿ: 
تاب )الرد عمى محمد بف نصر(، كعٌده في ىذا الكتاب مف األئمة الذيف يرجع إلييـ في كفي ك

 الجرح كالتعديؿ.الحديث، كفي 

 عنو: )اكتب عنو(، أك قكؿ أحدىـ :يعتبر أمر مسمـ بالكتابة عف الراكم في قكلو -٘
يو عف )أمر مسمـ بالكتابة عنو(، مصطمح لو مدلكؿ خاص عند اإلماـ مسمـ، يختمؼ مراده ف

 : (ُ)ميصت إلى ىذا مف خالؿ ثالثة أمكركخى   ،كيريد بو أف الراكم ثقةمراد غيره مف النقاد، 

                                                                                                                                                                     

=كقد ذكره المعممي اليماني ضمف طائفة مف المكثريف مف الجرح كالتعديؿ في كتابو: عمـ الرجاؿ كأىميتو       
 (، كالذم يترجح لدم مف خالؿ عدد أقكالو، كمف خالؿ تصنيفات الذىبي أنو ليس بالمكثر، كاهلل أعمـ. ّٗ)ص

 كقد ذكر الدكتكر عبد العزيز العبد المطيؼ ىذا القكؿ لإلماـ مسمـ تحت عنكاف: مف المصطمحات الخاصػػة  (1)
 (.ُِْببعض األئمة في التكثيؽ باأللفاظ. انظر: ضكابط الجرح كالتعديؿ )ص

 فظة عند غيرهكقاؿ الدكتكر نافذ حماد: كقكؿ مسمـ بف الحجاج: )اكتب عنو( أعمى رتبة عنده مف مدلكؿ ىذه الم
 مف العمماء، فيي تكثيؽ عنده، كحكـ منو لذلؾ الراكم بأنو يحتج بو، كعند غيره تكاد تككف جرحان.

 كال يرد أف مف عادة المحدثيف أف يكتبكا عمف يحتج بو، كعمف يستشيد أيضان، كذلؾ ألف اإلماـ مسممػػػػػػػػان أطمػػػػػؽ 
 شيئان أك ينبو إلى ضعؼ أك ليف في حاؿ ذلؾ الراكم المعاصر لو، األمر أك اإلذف بالكتابة مف غير أف يستدرؾ 

 الذم ال شؾ أنو يعرفو معرفة كافية، كىذا اإلطالؽ كأنو قرينة تجعؿ عبارة اإلماـ مسػػػػػػمـ ىذه مشكبة بنكع مػػػػػػػػف 
 الحتجاج بمف قيمت في معاني تزكية ذلؾ الراكم، كالحث عمى كتابة حديثو، كلذلؾ تفسر ىذه العبارة بأنيا تفيد ا
 (. ٓحقو، كاهلل أعمـ. انظر بحث: نقد الركاة كمعرفة الرجاؿ عند اإلماـ مسمـ، حاشية )ص

 (، فصػػنؼُْٗكقد سبؽ بالتنبيو إلى ىذا األمر الشيخ عبد الفتاح أبك غدة في حاشيتو عمى الرفع كالتكميؿ )ص
 ػػػػػػاكـ )ىذا رسـ مسمـ في الثقات(: أم اصػػػػػػػػطالح مسػػػػػػػمـىذه المفظة في مرتبة قكليـ: ثقة، كقاؿ مفسران قكؿ الحػػ

 كطريقتو في الثقات. 
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قاليا في ثالثة مف شيكخو ىـ: أحمد بف األزىر، كأحمد بف يكسؼ، كأحمد بف  األول:
حفص، كىـ ثقات، بؿ ممف تعتمد أقكاليـ في الجرح كالتعديؿ، كقد ذكرىـ الذىبي في الطبقة 

 (ُ).الخامسة

قرف األمر بالكتابة عف أحدىـ بتكثيقو، فقاؿ في شيخو حمداف لما سألو عنو مكي  الثاني:
 بف عبداف: ثقة، كأمرني بالكتابة عنو، كىذا تصريح منو بمراده.ا

تصريح الحاكـ بذلؾ، حيث قاؿ معقبان عمى قكؿ مسمـ في أبي األزىر: كىذا رسـ  الثالث:
قكؿ مسمـ في أحمد بف يكسؼ بقكلو: كىذا رسـ مسمـ في مسمـ في الثقات، كعقب أيضان عمى 

 الثقات األثبات، اإلذف في الكتابة عنيـ.

ينقؿ تكثيؽ الركاة يعتبر لكالـ غيره مف النقاد، ك  ان تبيف مف التراجـ السابقة أف مسمم -ٙ
 كيتضح لنا مف نقكالتو عدة أمكر: كشيكخ شيكخو، عف شيكخو،

ة منيـ اعتمد فييـ قكؿ تسثيقيـ عف شيكخو عشرة ركاة، لذيف نقؿ تك عدد الركاة ا أوًل:
شيخو أحمد بف حنبؿ، كىـ: اسماعيؿ بف عمية، كاسماعيؿ بف سالـ، كأيكب بف أبي مسكيف، 

كنقؿ تكثيؽ خارجة بف مصعب عف شيخو  كالشافعي، كحاتـ بف أبي صغيرة، كعمارة بف زاذاف،
            شيخو محمد بف بشار في يحيى بف يحيى أبك زكريا النيسابكرم، كاعتمد كالـ 

كلو  .عالء في عبد المؤمف بف عميعبد الممؾ، كتكثيؽ شيخو أبي كريب محمد بف ال أشعث بف
 في الشافعي كاألشعث كالـ خاص غير الذم نقمو عف شيكخو.

كنقؿ إجماع أىؿ الحديث، كخص منيـ شيكخو أحمد كالقطاف، كشيخيما ابف معيف، في 
 حماد بف سممة. 

فقد ييسأؿ شيخو عف الراكم في حضرتو فينقؿ  ،تعددت صكر نقمو ألقكاؿ شيكخو نيًا:ثا
كالـ شيخو الذم كرد في مجمس الحديث، كما قاؿ في خارجة: سمعت يحيى بف يحيى كسئؿ 

                                                           

 (.  ُْٗذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص (1)
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عف خارجة بف مصعب فقاؿ: خارجة عندنا مستقيـ الحديث، كلـ يكف ينكر مف حديثو إال ما 
 كنا قد عرفنا تمؾ األحاديث فال نعرض لو.كاف يدلس عف غياث، فإنا قد 

فقاؿ: سألت أبا كريب عف  اكم كما فعؿ في عبد المؤمفسأؿ ىك شيخو عف الر تارة يى ك 
رازم فأثنى عميو. كقد ينقؿ قكؿ شيخو دكف أف يعقب عميو، كما في عبد المؤمف بف عمي ال

قكاؿ النقاد، كقكلو: كالدليؿ عمى نقكالتو عف أحمد، كبندار. أك ينقؿ إجماعيـ مقران بو، ثـ يؤكده بأ
ما بينا مف ىذا اجتماع أىؿ الحديث، كمف عممائيـ عمى أف أثبت الناس في ثابت البناني حماد 

 بف سممة، كذلؾ قاؿ يحيى القطاف، كيحيى بف معيف، كأحمد، كغيرىـ. ا

ما فألمحديث، كما قاؿ في الزىرم: قد يكثؽ الراكم بكثرة أصحابو الحفاظ المتقنيف  -ٚ
 . غيره كحديث لحديثومف تراه يعمد لمثؿ الزىرم في جاللتو ككثرة أصحابو الحفاظ المتقنيف 

 فكثرة أصحاب الزىرم الثقات عند مسمـ فييا زيادة تكثيؽ لمزىرم، كرفع لمكانتو.

قد يتكمـ في حاؿ الراكم تعديالن أثناء سرده لسند الحديث، كما في عددو مف الركاة  -ٛ
قو ليـ مف صحيحو، كىـ: أبك معف الرَّقاشي، كالسائب بف فركخ، كعبد اهلل بف الذيف نقمت تكثي

 دينار، كعبد اهلل بف ىبيرة السبئي.

يقرف أحيانان تكثيقو لمراكم بذكر بمده أك كنيتو، كمثاؿ ذلؾ قكلو: حدثني أبك معف  -ٜ
 ثقة عدؿ. الرقاشي، زيد بف يزيد بصرم ثقة، كقكلو أيضان: أبك العباس، السائب بف فركخ،

مكي بف قد يجمع في التكثيؽ بيف عدد مف الركاة، ثـ يفرد أحدىـ بذلؾ، كقد سألو  -ٓٔ
ا، كقاؿ في ابف عبد الكىاب محمد بف عبد الكىاب كعبد الرحمف بف بشر فكثقيم عف عبداف

 منفردان: ثقة صدكؽ. ككثؽ كذلؾ عددان مف األئمة مجمكعيف في مقدمة صحيحو. 
التكثيؽ النسبي في عددو مف الركاة، كقد يككف تكثيقان نسبيان بيف  اعتمد مسمـ منيج -ٔٔ

كغير مشكؿ عمى مف عقؿ التمييز مف راكو كراكو آخر، كقكلو في يحيى بف سعيد األنصارم: 
الحفاظ مف نقمة األخبار كمف ليس كمثميـ أف يحيى بف سعيد أحفظ مف سعيد بف عبيد كأرفع 

 .منو شأنان في طريؽ العمـ كأسبابو
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كقد يجمع في التكثيؽ النسبي بيف عدد مف الركاة الذيف ىـ في طبقة كاحدة مف اإلتقاف،  
كعدد آخر مف أقرانيـ، كمف ىـ في طبقتيـ مف حيث السف، لكنيـ دكنيـ في إتقاف الحديث 

أال ترل أنؾ إذا كازنت ىؤالء الثالثة الذيف سميناىـ كحفظو، كمثالو قكلو في مقدمة صحيحو: 
سماعيؿ بف أبي خالد في إتقاف عطاء، كيزي د، كليثا، بمنصكر بف المعتمر، كسميماف األعمش، كا 

عمـ بالحديث في الحديث كاالستقامة فيو، كجدتيـ مباينيف ليـ، ال يدانكنيـ ال شؾ عند أىؿ ال
تقانيـ لحديثيـ. ذلؾ، لمذم استفاض سماعيؿ، كا   عندىـ مف صحة حفظ منصكر كاألعمش كا 

مجرل ىؤالء إذا كازنت بيف األقراف كابف عكف، كأيكب السَّخًتيىاني،  كفي مثؿكقاؿ أيضان: 
ٍمراني، كىما صاحبا الحسف، كابف سيريف، كما أف ميمة، كأشعث الحي       مع عكؼ بف أبي جى
ابف عكف، كأيكب صاحباىما، إال أف البكف بينيما، كبيف ىذيف بعيد في كماؿ الفضؿ، كصحة 

ف كاف عكؼ، كأشعث غي يٍ النقؿ، كا   . ف عف صدؽ كأمانة عند أىؿ العمـر مىدفكعى

عبد الرزاؽ استخدـ التكثيؽ المقيد بشخص، أك حديث معيف، كمثاؿ األكؿ قكلو:  -ٕٔ
كقكلو: اجتماع أىؿ الحديث، كمف  .كىشاـ بف سميماف أكبر في ابف جريج مف ابف عيينة

 عممائيـ عمى أف أثبت الناس في ثابت البناني حماد بف سممة.

الناس كميـ عياؿ عمى عبد اهلل بف دينار في الثاني قكلو في عبد اهلل بف دينار:  كمثاؿ
 . ىذا الحديث

كقد يقيد الحفظ كالثبكت بأىؿ بمد معيف، كقكلو: فيذه ركاية البصرييف ليذا الحديث، كىـ 
 (ٔ)في ركايتو أثبت لو كأحفظ مف أىؿ الككفة.

في رأيو في عكرمة  او، كيظير ىذقد يغير رأيو في الراكم فيعدلو بعدما جرح -ٖٔ
ككاف ييتىمقى حديثو بالقبكؿ، كيحتج بو قرنان ؿ ابف حجر عف ابف منده أنو قاؿ: نق البربرم، فقد

مامان بعد إماـ إلى كقت األئمة األربعة الذيف أخرجكا الصحيح، كميزكا ثابتو مف  بعد قرفو كا 
كمسمـ كأبك داكد كالنسائي، فأجمعكا سقيمو، كخطأه مف صكابو، كأخرجكا ركايتو كىـ: البخارم 

عمى إخراج حديثو كاحتجكا بو، عمى أف مسممان كاف أسكأىـ رأيان فيو، كقد أخرج عنو مقركنان، 
                                                           

 (. ُٗٗالتمييز )ص (ُ)
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لو  ان كاحدان مقركنان بغيره، كلـ يركً كمع ذلؾ لـ يرًك لو مسمـ إال حديث. كعدَّلو بعدما جرحو
  احتجاجان. 

في صحيحو، لكالـ أحد األئمة فيو، كفعؿ ىذا قد ييعرض عف الراكم فال يحتج بو  -ٗٔ
، فرغـ أنو كثؽ األكؿ، كعدؿ الثاني بعدما (ِ)، كعكرمة مكلى ابف عباس(ُ)في محمد بف إسحاؽ

بغيرىما، كلـ يرًك عنيما احتجاجان،  منيما إال حديثان كاحدان مقركنيف جرحو، لكنو لـ يرًك عف كؿو 
 .كذلؾ لكالـ اإلماـ مالؾ، كسكء رأيو فييما

: أما البخارم كمسمـ فمـ يحتجا بو في صحيحييما البتة، (ّ)قاؿ المنذرم عف ابف إسحاؽ
نما أخرج لو مسمـ أحاديث في المتابعات ال في األصكؿ، ككذلؾ البخارم أيضان لـ يخرج لو  كا 
نما ذكره في االستشياد جريان عمى عادتيما فيمف ال يحتجاف بحديثو،  شيئان في األصكؿ البتة، كا 

فعمو البخارم في أبي الزبير المكي كسييؿ بف أبي صالح كنظرائيما، ككما فعمو مسمـ في  كما
 عكرمة مكلى ابف عباس، كشريؾ بف عبد اهلل القاضي كنظرائيما. 

قد يكثؽ الراكم كال يركم عنو لبدعتو، كما فعؿ في عمي بف الجعد الجكىرم، حيث  -٘ٔ
مع أنو قد ركل عف عدد مف المبتدعة في  كثقو، لكنو لـ يرك لو في صحيحو ألنو جيمي،

صحيحو ممف عٌدليـ كشبابة بف سٌكار، كعكؼ بف أبي جميمة، كليس ىذا بغريب، فأىؿ البدع 
ليسكا عمى درجة كاحدة، فمنيـ الغالي الداعي لبدعتو، كمنيـ المتأكؿ الذم ثبت صدقو كال تؤثر 

 بدعتو في ركايتو. 

لفظ، فقد قاؿ في إسحاؽ الككسج: لـ أر أصمح  قد يكثؽ الراكم الكاحد بأكثر مف -ُٔ
 كتابان مف إسحاؽ، كقاؿ فيو أيضان: ثقة مأمكف، أحد األئمة مف أصحاب الحديث.

                                                           

 (: ككذلؾ كثقو مسمـ بف الحجاج، كلـ يخرج عنو أيضان إال حديثان ّٖ/ُقاؿ السييمي في الركض األنؼ ) (1)
 حدان في الرجـ عف سعيد المقبرم عف أبيو، مف أجؿ طعف مالؾ فيو.  كا
 (: احتج بو البخارم كأصحاب السنف، كتركو مسمـ فمـ يخرج لو ْْٔقاؿ ابف حجر في مقدمة الفتح )ص (2)

نما تركو مسمـ لكالـ مالؾ فيو.  سكل حديث كاحد مقركنان بسعيد بف جبير، كا 
 (. ّٕفي الجرح كالتعديؿ )ص جكاب الحافظ المنذرم عف أسئمة (3)
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رحمف بف بشر كقاؿ في محمد بف عبد الكىاب: ثقة صدكؽ، كجمعو بالتكثيؽ مع عبد ال
 في مكضع آخر. 

القكؿ بالتكثيؽ، كيدخؿ المفظة األكثر استخدامان عند اإلماـ مسمـ، ىي إطالؽ  -ٚٔ
بعض النقاد تكثيقو، كذكره لمراكم في طبقات أصحاب شعبة الغرباء الثقات، فقد         ضمنيا اعتماد 

أطمؽ القكؿ بتكثيؽ ثمانية ركاة، كاعتمد النقاد تكثيقو في خمسة ركاة، كذكر سبعة عشر راكيان في 
 ؽ القكؿ بالتكثيؽ.أصحاب شعبة الغرباء الثقات، ثمانية منيـ في منزلة إطال

        اعتمد بعض النقاد تكثيؽ اإلماـ مسمـ لمراكم، فاعتمد الذىبي تكثيقو في  -ٛٔ
عبد الرحمف بف أبي سعيد الخدرم، كعامر بف عبد الكاحد، كاعتمد ابف حجر تكثيقو في حجاج 

 .بف محمد المصّْيصي، كابف الممقف في الكليد بف ىشاـ، كالسييمي في محمد بف إسحاؽا
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 :، وموازنتيا بمراتب األئمةاإلمام مسمم ألفاظ التعديل عند مراتب: المطمب الثاني
تنكعت ألفاظ األئمة النقاد في أحكاميـ عمى الركاة جرحان كتعديالن، كتعددت داللتيا، 
ككثرت حتى اجتيد النقاد في كضع مراتب ليذه األلفاظ، ككضعكا ليا أحكامان، بحيث تضـ كؿ 

 مجمكعة مف األلفاظ المتقاربة التي تشترؾ في الحكـ. مرتبة

كنبو اإلماـ السخاكم ألىمية ىذا األمر، فقاؿ: فمف نظر كتب الرجاؿ ككتاب ابف أبي 
حاتـ المذككر، كالكامؿ البف عدم، كالتيذيب كغيرىا ظفر بألفاظ كثيرة، كلك اعتنى بارع بتتبعيا، 

شرح معانييا لغة كاصطالحان، لكاف حسنان، كقد كاف ككضع كؿ لفظة بالمرتبة المشابية ليا، مع 
شيخنا يميج بذكر ذلؾ، فما تيسر، كالكاقؼ عمى عبارات القكـ يفيـ مقاصدىـ بما عرؼ مف 

 (ُ)عباراتيـ في غالب األحكاؿ، كبقرائف ترشد إلى ذلؾ.

 المقصد األول: مراتب ألفاظ التعديل عند األئمة:       
ابف أبي حاتـ، ثـ نسقيا المتأخركف مف أىؿ القرف الرابع "كقد رتبيا كنسقيا الحافظ 

كمابعده، في مراتب متجانسة لمتعديؿ، كمراتب متجانسة لمتجريح، كذكركىا منسقة بعضيا إثر 
بعض في المرتبة الكاحدة، إفادة منيـ أف بيف السابؽ كالالحؽ تغايران يقؿ أك يكثر أك يضعؼ أك 

 .(ِ)يقكل"

ىػػ( أكؿ مف تكمـ في المراتب، لكنو كضع ُٖٗبف ميدم )مف كيعتبر اإلماـ عبد الرح
قاؿ  :قاؿ أنو محمد بف المثنى مسمـ عف حدث قدمراتب لمركاة، كليس أللفاظ الجرح كالتعديؿ، ف

يا أبا سعيد ىـ  :قمت ؟يا أبا مكسى أىؿ الككفة يحدثكف عف كؿ أحد :لي عبد الرحمف بف ميدم
فقاؿ ، فذكرت لو محمد بف راشد المكحكلي ؟مف أحدثع :قاؿ ،نؾ تحدث عف كؿ أحدأيقكلكف 

كآخر ييـ كالغالب عمى  ،رجؿ حافظ متقف فيذا ال يختمؼ فيو ،الناس ثالثة ،احفظ عني :لي

                                                           

 (. ِٕٕ/ِفتح المغيث شرح ألفية الحديث ) (1)
 (.  ُِٗقالو عبد الفتاح أبك غدة في حاشية الرفع كالتكميؿ )ص (2)
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كآخر الغالب عمى  ،كلك ترؾ حديث مثؿ ىذا لذىب حديث الناس ،حديثو الصحة فيك ال يترؾ
 (ُ) .حديثو الكىـ فيذا يترؾ حديثو

ف كعاة العمـ ذكرنا مف مذاىب أىؿ العمـ كأقاكيميـ في درجات الحفاظ مكقد  ثـ قاؿ مسمـ:
ما يستدؿ بو ذك المب عمى تفاكت أحكاليـ كمنازليـ في الحفظ  ،خبار كالسنف كاآلثاركنقاؿ األ
ف منيـ أك  ،فيعمـ أف منيـ المتكقي المتقف لما حصؿ مف عمـ كما أدل منو الى غيره ،كبأسبابو

 . ف منيـ المتكىـ فيو غير المتقفأك  ،الحفظ كالتساىؿ فيومف ىك دكنو في رداءة 

ليؾ مراتب ألفاظ التعديؿ عند أئمة النقد مف زمف اإلماـ ابف أبي حاتـ إلى زمف الحافظ   كا 
 :(ِ)ابف حجر

 ىــ(: ٕٖٚأوًل: مراتب ألفاظ التعديل عند ابن أبي حاتم )ت

لمتعديؿ، كأخرل لمتجريح،  اتب، أربعألفاظ الجرح كالتعديؿ إلى ثماني مر  قسـ ابف أبي حاتـ
: ككجدت األلفاظ في الجرح كالتعديؿ عمى مراتب (ّ)فكاف أكؿ مف كضع األلفاظ في مراتب، فقاؿ

ذا قيؿ لو إنو صدكؽ أك  ذا قيؿ لمكاحد إنو ثقة أك متقف ثبت فيك ممف يحتج بحديثو، كا  شتى كا 
ذا قيؿ شيخ محمو الصدؽ أكال بأس بو فيك ممف يكتب حديثو كينظر فيو  كىي المنزلة الثانية، كا 

ذا قيؿ صالح الحديث فإنو  فيك بالمنزلة الثالثة يكتب حديثو كينظر فيو إال أنو دكف الثانية، كا 
 يكتب حديثو لالعتبار. 

 

 

 
                                                           

  (. ُٖٕالتمييز )ص (1)
 انظر: تعميقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة في حاشيتو عمى الرفع كالتكميؿ عمى المرصد الثالث كالذم فيو  (2)
 عند (، كفيو تعميقات ميمة، كتنبييات كزيادات قد ال تجدىا ُِٗرح كالتعديؿ، كمراتبيا. )صػػػػػػاظ الجػػػػػػر ألفذك

 غيره.
 (. ّٕ/ِ) جرح كالتعديؿال (3)
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 ىــ(:ٖٗٙثانيًا: مراتب التعديل عند ابن الصالح )ت

قتو عميو، كزاد بعض ثـ جاء ابف الصالح، فأثنى عمى ترتيب ابف أبي حاتـ، كصٌرح بمكاف
، نصَّ عمى دخكؿ بعضيا في المرتبة األكلى، (ُ)األلفاظ التي بمغتو عف غير ابف أبي حاتـ

ذا قيؿ في العدؿ حافظ أك ضابط.  كىي: ثبت، حجة، كا 

كذكر بعض ألفاظ الجرح كالتعديؿ بعد انتيائو مف سرد المراتب جميعان، كلـ ينٌص عمى 
نٌص عمى ذلؾ، فرأل أفَّ ألفاظ التعديؿ المذككرة  (ِ)العراقي دخكليا في أمٍّ مف المراتب، لكف

يصمح كضعيا في المرتبة الرابعة، كاأللفاظ ىي: فالف ركل عنو الناس، فالف مقارب الحديث، 
 فالف ما أعمـ بو بأسان. 

 ىـ(: ٛٗٚثالثًا: مراتب ألفاظ التعديل عند الذىبي )ت

في مرتبة أعمى مف المراتب السابقة، كلما جاء الذىبي، أضاؼ بعض األلفاظ كجعميا 
كىي: ثبت حجة، كثبت حافظ، كثقة متقف، كثقة ثقة، فيذه ىي المرتبة األكلى عنده، كتأتي 
المرتبة األكلى عند مف سبقو في مقاـ الثانية عنده، كدمج ألفاظ المرتبة الرابعة عند سابقيو 

و الصدؽ فجعميا في المرتبة الرابعة مع بالمرتبة الثالثة كجعميما مرتبة كاحدة، كاستثنى منيا محم
: جيد الحديث، كصالح الحديث، كشيخ كسط، كشيخ حسف الحديث، كصدكؽ إف شاء اهلل، 

كصكيمح، كنحك ذلؾ.
(ّ) 

     

 

 

 
                                                           

 (. ُِْمعرفة أنكاع عمـك الحديث )ص (1)
 (. ُُٔالتقييد كاإليضاح لما أطمؽ كأغمؽ مف مقدمة ابف الصالح )ص (2)
 (. ْ/ُعتداؿ )ميزاف اال (3)
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 ىــ(:ٙٓٛرابعًا: مراتب ألفاظ التعديل عند العراقي )ت        

كلى: ثقة ثبت، كفي الثانية: عمى الذىبي، فزاد في المرتبة األ زاد العراقي بعض األلفاظ 
مأمكف، كخيار، كفي الرابعة: رككا عنو، إلى الصدؽ ما ىك، شيخ، مقارب الحديث، أرجك أنو ال 

   (ُ) بأس بو، كما أعمـ بو بأسان.

 ىــ(:ٕ٘ٛخامسًا: مراتب ألفاظ التعديل عند ابن حجر )ت

فعؿ كأكثؽ الناس، أك مراتب، أكليا الصحابة، ثـ مف أيكد مدحو إما بأ كقد جعميا في ست
بتكرير الصفة لفظان كثقة ثقة، أك معنى كثقة حافظ. كالثالثة: مف أفرد بصفة كثقة، أك متقف، أك 
ثبت، أك عدؿ. كالرابعة: مف قصر عف درجة الثالثة قميالن، كيشار إليو بصدكؽ أك ال بأس بو، 

إليو بصدكؽ سيئ الحفظ، أك ليس بو بأس. كالخامسة: مف قصر عف درجة الرابعة قميالن، كيشار 
أك صدكؽ ييـ، أك لو أكىاـ، أك يخطئ، أك تغير بأخرة، كيمتحؽ بذلؾ مف رمي بنكع مف البدعة 
كالتشيع، كالقدر، كالنصب، كاإلرجاء، كالتجيـ، مع بياف الداعية مف غيره. كاألخيرة: مف ليس لو 

ار إليو بمفظ مقبكؿ، حيث مف الحديث إال القميؿ، كلـ يثبت فيو ما يترؾ حديثو مف أجمو، كيش
ال فميف الحديث.  (ِ) يتابع، كا 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (. ّٗٔ/ُشرح التبصرة كالتذكرة ) (1)
 (. َٖتقريب التيذيب )ص (2)
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 :التعديل عند اإلمام مسمم ألفاظ مراتب: المقصد الثاني
ييعٌد الكصكؿ إلى مراتب التعديؿ عند اإلماـ مسمـ مف أىـ أغراض ىذا البحث، كبعد      

 ف أبي حاتـ إلى زمفعرض مراتب التعديؿ عند األئمة النقاد مف زمف اإلماـ عبد الرحمف ب
اإلماـ مسمـ، كقد  الحافظ ابف حجر، أقدـ بيف يديكـ اجتيادم في كضع مراتب لمتعديؿ عند

كاضعةن تحت  كقسمت المرتبة األكلى منيا إلى أربع صكر أك مراتب، مراتب، ثالثقسمتيا إلى 
 :، كىيأنبو إلى بعض النتائج كؿ مرتبة األلفاظ التي تندرج تحتيا، كقبؿ عرضيا

ال يمكف أف نعتبر التكثيؽ النسبي مرتبةن مستقمةن مف مراتب التعديؿ، فيا ىك اإلماـ  أول:
أك عبد الرزاؽ، كيستعممو  مسمـ يكثؽ بصيغ التكثيؽ النسبي إمامان مف األئمة كالميث بف سعد،

ف لـ يخرجكا عف حيز التكثيؽ كعبد الرحمف الرؤاسي، أك  أيضان في مف ىـ دكنيـ في المرتبة كا 
 خرجكا كيشاـ بف سميماف، فيي مرتبة مكزعة بيف المراتب حسب مف قيمت في حقّْيـ.  

كذلؾ ثناؤه عمى الركاة، كمدحو ليـ، قد يككف فيو مبالغة عند الثناء عمى األئمة  ثانيًا:
الكبار كالبخارم كالشافعي، كقد يحمؿ معنى تكرار التكثيؽ، أك التكثيؽ المطمؽ، كيأتي أحيانان في 

 ة منزلتيـ دكف مرتبة التكثيؽ، لذلؾ جاءت ألفاظو مكزعة بيف مراتب التعديؿ.حؽ ركا

ذكر مسمـ لمراكم في إحدل طبقات أصحاب شعبة الغرباء الثقات، ال يعني أنو ثقة  ثالثًا:
فحسب، فقد كضع في ىذه الطبقات مف ىـ مف الثقات األثبات الذيف ال يكفي في حقيـ مطمؽ 

 مطمقان.  التكثيؽ، كمنيـ مف ىك ثقة

 : كدكنؾ صكرىاوىي تأكيد المدح والثناء، :  المرتبة األولى

ليؾ ألفاظيا : المبالغة في الثناء والتعظيم، الصورة األولى  : كا 

أستاذ األستاذيف، كسيد المحدثيف، كطبيب الحديث في عممو، ال يبغضؾ إال حاسد، كأشيد أف 
، بالغ في تعظيـ (ُ)و سؤاؿ الصبي المتعمـليس في الدنيا مثمؾ، رأيت مسمـ بيف يدم فالف يسأل

 .(ِ)فالف

 

                                                           

 قاؿ ىذه األلفاظ في شيخو البخارم.   (1)
 نيقؿ عنو ذلؾ في اإلماـ الشافعي.   (2)
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ليؾ ألفاظيا:  : وىي الثناء والمدح بما ىو دون ألفاظ المرتبة األولى،لصورة الثانية ا  كا 

، أىؿ العمـ باألخبار ممف يعرؼ (ُ)مف األئمة الذيف يرجع إلييـ في الحديث كفي الجرح كالتعديؿ
، أئمة السمؼ ممف يستعمؿ األخبار، كيتفقد (ّ)أىؿ الحديث ، أئمة(ِ)بالتفقو فييا، كاالتباع ليا
 .(ٓ)، جاللة فالف ككثرة أصحابو الحفاظ المتقنيف لحديثو، كحديث غيره(ْ)صحة األسانيد كسقميا

: التوثيق بصيغة أفعل التفضيل، وما في مرتبتيا من ألفاظ الثناء والتوثيق  الثالثة صورةال
 كدكنؾ ألفاظيا: النسبي، 

، ثقة مأمكف صحيح الكتاب، أحفظ مف فالف كأرفع منو (ٔ)أصمح كتابان منو، ثقة مأمكفلـ أر 
تقانيـ (ٕ)شأنان في طريؽ العمـ كأسبابو ، لمذم استفاض مف صحة حفظ فالف كفالف كفالف كا 

، ذكره في إحدل طبقات (َُ)أكبر في فالف مف فالف ،(ٗ)، أثبت في الركاية مف فالف(ٖ)لحديثيـ
 . (ُُ)رباء الثقاتأصحاب شعبة الغ

 

 

                                                           

 عٌد اإلماـ الشافعي منيـ.  (1)
سحاؽ.   (2)  قاؿ ذلؾ في الشافعي، كأحمد، كا 
 نة، كالقطاف، كابف ميدم.( قالو في مالؾ، كشعبة، كابف عيي3)
 قاؿ ذلؾ في أيكب السختياني، كعبد اهلل بف عكف، كمالؾ، كشعبة، كالقطاف، كابف ميدم. (4)
 قاليا في الزىرم.  (5)
 قاؿ كال المفظيف في إسحاؽ الككسج. (6)
 قاؿ ىذه العبارة في يحيى بف سعيد بف قيس األنصارم.  (7)
سم (8)  ة األكلى مف ركاة ػػػػػػػٌدىـ في الطبقػػػػػػػاعيؿ بف أبي خالد، كاألعمش، كعػػػػػػقاليا في منصكر بف المعتمر، كا 

 صحيحو.  
 قاليا في الميث بف سعد، كفي عبد الرحمف الرؤاسي، كسيأتي األخير في مرتبة غير ىذه المرتبة. (9)
 عااني. قاليا في اثنيف مف الركاة، كالذم يناسب ىذه المرتبة عبد الرزاؽ بف ىماـ الصن (10)
 ممف ذكرىـ في طبقات أصحاب شعبة تسعة مف األئمة، كىـ:عبد  صكرةكمف يحؽ لنا كضعيـ في ىذه ال (11)

 بػػػػػػػػػػػػف ا بف أبي زائدة، النضر بف شميؿ، الفضؿػػػػػػػػػػػػاهلل بف المبارؾ، ، عبد اهلل بف إدريس األكدم، يحيى بف زكري
 مظفر بف مدرؾ، كىاشـ بف القاسـ.  دكيف، ككيع بف الجراح، يزيد بف ىاركف،
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الرابعة: تأكيد التوثيق وتكراره بصفة من الصفات الدالة عميو، وما في منزلتو من  صورةال
ليؾ ألفاظ مسمـ في عبارات الثناء،  : ياكا 

 . (ٓ)يبطَّ الطيب بف الطيب أك الطيب المي  (ْ)((ّ)، ثقة صدكؽ(ِ)، حجة صدكؽ(ُ))ثقة عدؿ

 كألفاظيا ىي: وثيق، وما في مقامو من األلفاظ،: إطالق القول بالتثانية المرتبة ال

أثبت الناس  ،(َُ)، اكتب عنو(ٗ)، أمر بالكتابة عنو(ٖ)، ثقة كأمر بالكتابة عنو(ٕ)، كثقو مسمـ(ٔ)ثقة
، الناس (ُِ)مف خيار الناس ،(ُُ)حتى صار أثبتيـ فيو في فالف، حسف حديثو كضبطو عف فالف
طبقات ، ذكره في (ُْ)بت في الركاية مف فالف، أث(ُّ)كميـ عياؿ عمى فالف في ىذا الحديث

                                                           

 قاليا في السائب بف فركخ.  (1)
 قاليا في محمد بف يحيى العدني. (2)
 قاليا في شيخو الفراء، كعبد اهلل بف معاذ الصنعاني. (3)
 يقاليا ف ػػػػان ػمكف(، ألف مسممأمستقمة دكف السابقة ليا، كالتي بيا لفظة )ثقة م صكرةكجعمت ىذه األلفاظ في  (4)

 لصفػػػػػػػة التكثيػػػػػؽ مف ىـ في منزلة الثقات، كمنزلتيـ عنده أرفع مف منزلتيـ عند أىؿ النقد، لكف ال شؾ أف تكراره
 المنزلتيػػػػػف فػػػػػػان كمف ىـ في درجتيـ، فيـ في منزلة بيػػػػػػػات مطمقػػػػػػلو اعتبار، فال يصح أف نضعيـ في منزلة الثق

 بف الطيب(، ألف األقكاؿ فيو تناسب ىذه المرتبة، كاهلل أعمـ.   كألحقت بيا لفظ )الطيب
 قاليا في شيخو عمي بف الحسف الياللي.   (5)
 كقد قاليا في ثمانية ركاة، كىـ: داكد بف عامر، رباح بف زيد، زيد بف يزيد، سعد بف عبيد، عبد الرحمف بف  (6)

 .بشر، عبد اهلل بف ىبيرة، عمي بف سممة، كعمي بف الجعد
 قاليا الذىبي في: عامر بف عبد الكاحد، عبد الرحمف بف أبي سعيد، كالكليد بف ىشاـ، كقاليا ابف حجر في  (7)

 المػػػػػمقف يا ابفػػػػحجاج المصيصي كقد ذكره مسمـ أيضان في الطبقة الثانية مف أصحاب شعبة الغرباء الثقات، قال
 سحاؽ. في الكليد بف ىشاـ، كقاليا السييمي في محمد بف إ

 قاليا في شيخو أحمد بف حفص السُّممي. (8)
 قاليا في شيخو أحمد بف يكسؼ الممقب بحمداف. (9)
 قاليا في شيخو أبي األزىر أحمد بف األزىر. (10)
 كالعبارة التي تسبقيا في حماد بف سممة. قاليا  (11)
 قاؿ ذلؾ في يحيى بف سعيد بف حياف، كىك في مقاـ الثقة. (12)
 ي عبد اهلل بف دينار، كغالب النقاد عمى مطمؽ تكثيقو. قاؿ ذلؾ ف (13)
 كأقصد عبد الرحمف بف حميد الرؤاسي، فقد قيمت أيضان في الميث بف سعد، كالميث ال شؾ أنو أعمى منو  (14)

 منزلة.
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، ثقة لكنو (ِ)، غير مدفكعيف عف صدؽ كأمانة عند أىؿ العمـ(ُ)أصحاب شعبة الغرباء الثقات
 .(ّ)جيمي

  كألفاظيا:، وىي أدنى المراتب، األقرب إلى الجرح: التعديل ثالثة المرتبة ال

، أكبر في فالف مف (ٓ)ـ بعدما جرحو، عدَّلو مسم(ْ)اسـ الستر كالصدؽ كتعاطي العمـ يشمميـ
 . (ٔ)فالف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 كد بف عامركيمحؽ بيذه المرتبة بقية الركاة دكف التسعة الذيف ألحقتيـ بالمرتبة الثالثة، كىـ ثمانية: األس (1)      
 بف أبي بكير.  اكحجاج، كالحسف األشيب، كزيد بف الحباب، كسميماف بف حياف، كشبابة، كعمي بف حفص، ك 

كبيف أيكب كابف عكف، كىما عنده في منزلة الثقات كما تبيف مف  اقاليا في األشعث، كعكؼ، مكازنان بينيم (2)      
ف كاف األخير رمي بالقدر كالتشيع، كم  نقؿ تكثيؽ بندار في األشعث. مسممان  ما يقكم ذلؾ أيضان أفتراجميـ، كا 

 قاؿ ذلؾ في عمي بف الجعد.   (3)
ميث بف أبي سيمىيـ، كيزيد بف أبي زياد، كقد عٌدىـ في لقاليا في ثالثة مف الركاة، كىـ: عطاء بف السائب، كا (4)      

ف  مقدمتو مف الطبقة الثانية مف الركاة، كالذيف ىـ دكف األكلى في الحفظ كاإلتقاف، كثالثتيـ مف المختمطيف، كا 
 تباينت درجات اختالطيـ. 

 نقؿ ابف منده عنو ذلؾ في عكرمة مكلى ابف عباس.   (5)
 كيندرج تحت ىذه المرتبة مف أصحاب ىذه المفظة ىشاـ بف سميماف المخزكمي.   (6)
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 صل الثالثالف

 معرفة اإلمام مسمم بأحوال الرواة المتعمقة بالجرح

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:     

مسمـ، كمقارنة حكمو  جرحيـتراجـ الركاة الذيف  األول: لمبحثا         
 فييـ بأحكاـ النقاد، كبياف الراجح مف أقكاليـ. 

، كفيو ةالركا جرحمنيج اإلماـ مسمـ في  الثاني: مبحثال         
  مطمباف: 

 نيج اإلماـ مسمـ في الجرح.خصائص م المطمب األول:        

 مراتب ألفاظ الجرح عند اإلماـ مسمـ. المطمب الثاني:       
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 المبحث األول

 دمسمم، ومقارنة حكمو فييم بأحكام النقا جرحيمتراجم الرواة الذين 

 من أقواليموبيان الراجح 
في عددو مف الركاة يفكؽ عدد الذيف كثٌقيـ، كتعٌددت  -رحمو اهلل–تكمـ اإلماـ مسمـ 

عباراتو في الجرح، كاختمفت دالالتيا، كقد يجرح بالمفظ الكاحد راكيان كاحدان أك اثنيف أك ثالثة فقط، 
يزيد، كما في قكلو: متركؾ الحديث بينما بمغ جرحو ببعض األلفاظ ما يقارب الثالثيف راكيان أك 

كمنكر الحديث، ككذلؾ قاؿ في ستة عشر راكيان: ضعيؼ الحديث، كقد اكتفيت في ىذه 
المصطمحات الثالثة بالترجمة بذكر قكؿ ابف حجر في التقريب إف كيجد، كنقمت كذلؾ كالـ 

دد كقد بمغ ع البخارم حتى يتبيف مدل مكافقة اإلماـ مسمـ لشيخو البخارم في نقده لمرجاؿ،
 كعشريف راكيان.كتسعة  الركاة المجٌرحيف مائة

كسأشرع في ىذا المبحث ببياف أحكاليـ، كمقارنة أقكاؿ مسمـ بأقكاؿ غيره مف النقاد مع 
 ذكر خالصة القكؿ في الراكم، إال مف اشتير مف الركاة أك كيتبت فيو البحكث. 

 دًا فقط:وأبدأ باأللفاظ التي جرح مسمم بكل منيا راويًا واح
 المصطمح األول: نقموا عميو.

أحمد بن عبد الرحمن بن وىب، أبو عبيد اهلل المصري، ابن أخي عبد اهلل بن وىب، الممقب 
 ، انفرد مسمم بالرواية لو.(ٔ) بــ )َبْحَشل(

إبراىيـ بف أبي طالب أنو قاؿ: قمت لمسمـ بف الحجاج: قد أكثرت ركل ابف الصالح بسنده إلى 
ف أحمد بف عبد الرحمف الكىبي، كحالو قد ظير، قاؿ: إنما نقمكا عميو بعد خركجي في الركاية ع
  (ٕ)مف مصر.

 اختمؼ فيو النقاد، فمف مطمؽو القكؿ بتكثيقو إلى ميكذب لو. أقوال النقاد: 

                                                           

 ىػػ(.  ِِٗ)تكقد اشتير بيذا المقب مصنؼ تاريخ كاسط، أسمـ بف سيؿ الكاسطي،  (ُ)
 (.  ُِِْصيانة صحيح مسمـ )ص (ِ)
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    ، كمحمد بف عبد اهلل بف(ٔ)فقد أطمؽ القكؿ بتكثيقو عبد الممؾ بف شعيب بف الميث بف سعد
 : كثقو أىؿ زمانو.(ٖ)كقاؿ ابف القطاف، (ٕ)عبد الحكـ

: إنما ييسأؿ أبك عبيد (ٗ)كقاؿ ىاركف بف سعيد األيمي لما سألو أصحاب الحديث عف أبي عبيد
 عنا، ليس نحف نيسأؿ عنو، كىك الذم كاف يستممي لنا عند عمو. 

كقاؿ  : ال تقكـ بو حجة،(ٙ)، كقاؿ ابف يكنس(٘)كجرحو بعضيـ جرحان مبيمان، فكٌذبو النسائي
: رأيت شيكخ (ٜ): ليس بثقة، كقاؿ ابف عدم(ٛ): تكممكا فيو، كقاؿ أحمد بف صالح(ٚ)الدارقطني

 عفو.أىؿ مصر الذيف لحقتيـ مجمعيف عمى ض
كالجمع بيف األقكاؿ السابقة قد كرد في أقكاؿ غيرىـ مف النقاد، الذيف كثقكه في حديثو القديـ، 

 كضعفكه كقت اختالطو. 
ابف أبي    كتبنا عنو كأمره مستقيـ، ثـ جاءني خبره أنو رجع عف التخميط، قاؿ: (ٓٔ)قاؿ أبك حاتـ

: ثـ سئؿ عنو أبي بعد ذلؾ، فقاؿ: كاف صدكقان. كىذا يؤكد تعديؿ أبي حاتـ لو بعد (ٔٔ)حاتـ
 رجكعو عف التخميط. 

ثـ  : كاف يحدث باألشياء المستقيمة قديمان، حيث كتب عنو ابف خزيمة كذككه،(ٕٔ)كقاؿ ابف حباف
 جعؿ يأتي عف عمو بما ال أصؿ لو.

                                                           

 (. َٔ/ِانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ُ)
 المصدر نفسو.   (ِ)
 (.ٕٕ/ُانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ّ)
 (. ّٖٗ/ُانظر: تيذيب الكماؿ ) (ْ)
 (.   ِّالضعفاء كالمتركككف )ص (ٓ)
 (. ُّٗ/ُانظر: تيذيب الكماؿ ) (ٔ)
 (. ِٖٗسؤاالت السممي )ص (ٕ)
 (. ٕٓ/ُانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٖ)
 (. َِّ/ُالكامؿ ) (ٗ)
 (.َٔ/ِالجرح كالتعديؿ ) (َُ)
 المصدر نفسو.   (ُُ)
 (.  ُْٗ/ُكتاب المجركحيف ) (ُِ)
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يقكؿ: سمعت : سمعت أبا عبد اهلل محمد بف يعقكب الحافظ (ٔ)قاؿ الحاكـ أبك عبد اهللك 
كىب كقيؿ لو: لـ ركيت عف أحمد بف عبد الرحمف بف  -ابف خزيمة  يعني -محمد بف إسحاؽ 

يو تمؾ األحاديث رجع ألف أحمد بف عبد الرحمف لما أنكركا عمكتركت سفياف بف ككيع؟ فقاؿ: 
، فإنو ذكر أنو .."إذا حضر العشاء"حديث مالؾ، عف الزىرم، عف أنس:  عنيا عف آخرىا، إال

فإف كراقو أدخؿ عميو أحاديث،  مو في قرطاس، كأما سفياف بف ككيعكجده في درج مف كتب ع
 و. فركاىا، ككممناه، فمـ يرجع عنيا، فاستخرت اهلل، كتركت الركاية عن

: كقد صح رجكع أحمد عف ىذه األحاديث (ٕ)حجر رجكعو عف اختالطو فقاؿ كأكد ابف
 التي أنكرت عميو، كلػأجؿ ذلؾ اعتمده ابف خزيمة مف المتقدميف، كابف القطاف مف المتأخريف.

كرغـ رجكعو إال أنو لف يعكد لمنزلتو قبؿ االختالط عند أبي زرعة، فقد سمعو ابف أبي      
: إف رجكعو مما يحسف حالو، كال يبمغ المنزلة (ٖ)ؾ األحاديث، كيقكؿحاتـ يقرُّ برجكعو عف تم

 التي كاف قبؿ ذلؾ.
في صحيحو فأكد النقاد صحتيا ألنو باعتراؼ مسمـ اختمط بعد  أما رواية مسمم لو

         قاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ: قمتخركجو مف مصر، أم أنو حٌدث عنو قبؿ اختالطو، ك 
    حدث عف ابف أخي ابف كىب، فقاؿ: إف يعقكب الحافظ: إف مسممان  ألبى عبد اهلل محمد بف

ابف أخي ابف كىب ابتمي بعد خركج مسمـ مف مصر، كنحف ال نشكؾ في اختالطو بعد 
الخمسيف كذلؾ بعد خركج مسمـ، كالدليؿ عميو أحاديث جمعت عميو بمصر ال يكاد يقبميا العقؿ 

مكقة أدخمت عميو فقبميا، فما تشبو حاؿ مسمـ معو كأىؿ الصنعة، مف تأمميا منيـ عمـ أنيا مخ
إال حاؿ المتقدميف مف أصحاب ابف أبي عركبة أنيـ أخذكا عنو قبؿ االختالط ككانكا منيا عمى 

 (ٗ)أصميـ الصحيح، فكذلؾ مسمـ أخذ عنو قبؿ تغيره كاختالطو.

                                                           

 (. ّٖٖ/ُانظر: تيذيب الكماؿ ) (ُ)
 (. ّْٓ/ُتيذيب التيذيب ) (ِ)
 (. َٔ/ِالجرح كالتعديؿ ) (ّ)
 (. ٕٕ/ُ) انظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ (ْ)
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عّْؼ حديثو كقت اختالطو، لكنو م(ٔ)أنو صدكؽ تغير بأخرة وخالصة القول ستقيـ الحديث ، ضي
 قديمان.

 المصطمح الثاني: ليس بشيء.
 ، أبو ُىْدبة البصري، ليس لو رواية في الكتب الستة.(ٕ)إبراىيم بن ُىْدبة
: دجاؿ مف الدجاجمة، ككاف (ّ)كذبو النقاد، كتكممكا في ديانتو، فقاؿ ابف حبافأقوال النقاد: 

ر جعؿ يركم عف أنس، كيضع عميو، رقاصان بالبصرة ييدعى إلى األعراس فيرقص فييا، فمما كب
: فال يحؿ لمسمـ أف يكتب حديثو، كال يذكره إال عمى كجو (ْ)كقاؿ أيضان في ختاـ ترجمتو

 التعجب!.
، كأبك الشيخ (ٕ): ال شيء، ركل أحاديث مناكير. كقاؿ النسائي(ٔ)، كقاؿ أحمد(ٓ)كٌذبو أبك حاتـ
 عدم: بيف األمر في الضعؼ جدان. : متركؾ الحديث، زاد ابف(ٗ)، كابف عدم(ٖ)األصبياني

: (ُُ)، لكف الذىبي رٌد قائالن (َُ)كصدقو جرير بف عبد الحميد، كالمأمكف كما جاء عند أبي نعيـ
 تصديقيما ال ينفعو، فإنو مكشكؼ الحاؿ.  

 : ال بأس بو ثقة.(ُِ)نو قاؿ في أبي ىدبةكقاؿ يحيى بف بدر عف ابف معيف إ
 

                                                           

 (. ْٗكىذا قكؿ ابف حجر في: تقريب التيذيب )ص (ُ)
 (. ّٕٕ/ُنقؿ قكؿ مسمـ فيو ابف حجر في لساف الميزاف ) (ِ)
 (.ُُْ/ُكتاب المجركحيف ) (ّ)
 (. ُُٓالمصدر نفسو )ص (ْ)
 (. ُْْ/ِالجرح كالتعديؿ ) (ٓ)
 (. ُٔٓ/ٕانظر: تاريخ بغداد ) (ٔ)
 (. ُِالضعفاء كالمتركككف )ص (ٕ)
 (. ّْٗ/ُطبقات المحدثيف بأصبياف ) (ٖ)
 (. ّّْ/ُالكامؿ ) (ٗ)
 (. َُِ/ُتاريخ أصبياف ) (َُ)
 (. ُٕ/ُميزاف االعتداؿ ) (ُُ)
 (.ُٔٓ/ٕانظر: تاريخ بغداد ) (ُِ)
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د رٌده الخطيب، ثـ ركل بسنده عف ابف معيف أنو قاؿ لما كىذا القكؿ مردكد، ال صحة لو، فق
سيئؿ عف أبي ىدبة: قدـ عمينا ىا ىنا فكتبنا عنو عف أنس بف مالؾ، ثـ تبيف لنا كذبو، كذاب 

 (ُ)خبيث.

: ال ييفرح بإسناد مظمـ عف يحيى بف بدر، كذكر قكلو عف ابف معيف، ثـ قاؿ: (ِ)كقاؿ الذىبي
 فيذا القكؿ باطؿ. 

 أنو كٌذاب، متركؾ الحديث.  لقولوخالصة ا

 المصطمح الثالث: غير ثقة.
 المدني المخزومي، انفرد أبو داود بالرواية لو. (ّ)محمد بن الحسن بن َزَبالة

فكذبو  ضعفو، بؿ اتيـ بالكذب ككضع الحديث، كسرقتو، اتفؽ أئمة النقد عمى شدةأقوال النقاد: 
 : ليس بثقة، كاف يسرؽ الحديث.(ٔ)، كقاؿ ابف معيف(ٓ)، كأبك داكد(ْ)ابف معيف

: كتبت عنو مائة ألؼ حديث، ثـ تبيف لي أنو كاف يضع (ٕ)كقاؿ أحمد بف صالح المصرم
: (َُ)، كأبك زرعة(ٗ): متركؾ الحديث. كقاؿ أبك حاتـ(ٖ)الحديث فتركت حديثو. كقاؿ النسائي

عنده مناكير، كاىي الحديث، زاد أبك حاتـ: ضعيؼ الحديث، ذاىب الحديث، منكر الحديث، 
 كليس بمتركؾ الحديث. 

 : ركل عف مالؾ مناكير، كىك ضعيؼ. (ُِ): عنده مناكير. كقاؿ الخميمي(ُُ)كقاؿ البخارم

                                                           

 (. ُٕٓ/ٕتاريخ بغداد ) (ُ)
 (. ِٕ/ُميزاف االعتداؿ ) (ِ)
 (. ُْٓ/ّنقؿ قكؿ مسمـ ابف حجر في تيذيب التيذيب ) (ّ)
 (. ِِٕ/ّاريخو ركاية الدكرم )ت (ْ)
 (. ّْٔانظر: ديكاف الضعفاء )ص (ٓ)
 (.  ِِٖ/ٕانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ٔ)
 (. ٓٔ/ِٓانظر: تيذيب الكماؿ:  (ٕ)
 (. ِٗالضعفاء كالمتركككف )ص (ٖ)
 (.  ِِٖ/ٕالجرح كالتعديؿ ) (ٗ)
 (. ِِٖ/ٕالجرح كالتعديؿ ) (َُ)
 (. ٕٔالتاريخ الكبير )ص (ُُ)
 (. ِِٗ/ُتخب مف كتاب اإلرشاد )المن (ُِ)
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 : كذبكه، فقد اتفؽ النقاد عمى شدة ضعفو، بؿ اتيـ بالكذب. (ُ)في قكؿ ابف حجر والخالصة

 المصطمح الرابع: غمزه مسمم بال حجة.

ىـ(، ليس لو رواية في الكتب ٕٚٙحاق السعدي النيسابوري، )تإبراىيم بن عبد اهلل، أبو إس
 الستة. 

: ثقة مأمكف، إال أنو طكيؿ المساف، ككاف يستخؼ بمسمـ (ِ)قاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل أقوال النقاد:
 بف الحجاج، فغمزه مسمـ بال حجة.ا

، (ْ)الكتب الستةكذكره ابف قطمكبغا في الثقات ممف لـ يقع في  ،(ّ)ذكره ابف حباف في الثقات
 : صدكؽ. (ٔ): شيخ، كقاؿ الذىبي(ٓ)كقاؿ أبك حاتـ

     أنو ربما يككف في منزلة الصدكؽ، فإف الحاكـ متساىؿ في التكثيؽ، كقد جعمو والخالصة
أبك حاتـ في ثالث مراتب التعديؿ التي كضعيا ابنو، فبيف تشدد أبي حاتـ كتساىؿ الحاكـ يككف 

د ألنو مف باب الكالـ في األقراف، فقكؿ كمييما في اآلخر مردكد، صدكقان، كجرح مسمـ لو مردك 
 كاهلل أعمـ.

  ضعيف رديء الضبط والرواية:المصطمح الخامس: 

  روى لو الجماعة دون البخاري. ،جعفر بن ُبْرقان، أبو عبد اهلل الِكالبي الَجَزري

بف األصـ، كتعتبر لك ذىبت تزف جعفران في غير ميمكف بف ميراف، كيزيد  ونص قول مسمم:
حديثو عف غيرىما، كالزىرم، كعمرك بف دينار، كسائر الرجاؿ لكجدتو ضعيفان، ردمء الضبط 

 (ٕ)كالركاية عنيـ.

                                                           

 (.  ّٖٔتقريب التيذيب )ص (ُ)
 (. ِٖسؤاالت السجزم لمحاكـ )ص (ِ)
(ّ) (ٖ/ٖٕ .) 
(ْ) (ِ/َِْ .) 
 (. َُُ/ِالجرح كالتعديؿ ) (ٓ)
 (.  ْْ/ُميزاف االعتداؿ ) (ٔ)
 (. ُٔٗ( التمييز )صٕ)

 ردمء الضبط في الركاية عنيـ.  ( بمفظ: ضعيؼ الركف،ّٕٗ/ِكنقميا ابف رجب في شرح عمؿ الترمذم )
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عفكا في بعض شيكخيـ بخالؼ حديثيـ عف بقية الشيكخ ، قاؿ فيو (ُ)كجعفر مف الثقات الذيف ضي
: ما رأيت أفضؿ منو. كقاؿ (ّ)م: كاف ثقة، بقية مف بقايا المسمميف. كقاؿ الثكر (ِ)ابف عيينة

ابف ك ، (ٓ): جعفر بف برقاف كاهلل الثقة العدؿ. كأطمؽ القكؿ بتكثيقو العجمي(ْ)مركاف بف محمد
 .(ٔ)معيف فيما ركاه عنو الدارمي

فيؤالء كثقكه مطمقان، أما أكثر النقاد فعمى تعديمو إذا لـ يحدث عف الزىرم، أما حديثو عف الزىرم 
 كخطأ.ففيو اضطراب ككىـ 

: ثقة فيما ركل عف غير الزىرم، كأما ما ركل عف الزىرم فيك ضعيؼ، ككاف (ٕ)قاؿ ابف معيف
 : كاف جعفر أميان ال يكتب، ككاف رجؿ صدؽ. (ٖ)أميان ال يكتب. كقاؿ في ركاية الدكرم

: إذا حدث عف غير الزىرم فال بأس، في حديثو عف (ٗ)كقاؿ أحمد فيما ركاه ابنو عبد اهلل
: ثقة ضابط لحديث ميمكف كحديث يزيد بف األصـ، (َُ)خطئ. كقاؿ في ركاية المركذمالزىرم ي

 كىك في حديث الزىرم يضطرب كيختمؼ فيو.

     كسأؿ ابف أبي حاتـ أباه عف حديثو لجعفر ركاه عف الزىرم عف سعيد بف المسيب، فقاؿ
ىريرة، ثـ قاؿ: قدـ  أبك حاتـ: ىذا خطأ، إنما ىك عف الزىرم عف حميد بف عبد الرحمف عف أبي

  (ُُ)جعفر الككفة، كليس معو كتب، فكاف يحدث مف حفظو فيغمط.
 ان، في حفظو بعض الكىـ، كخاصة في أحاديثو عف الزىرم. : ككاف جعفر أميَّ (ُِ)كقاؿ الدارقطني

                                                           

عفكا في بعض الشيكخ، كنقؿ أقكاؿ النقاد في ذلؾ.ُ)  ( كقد ذكره ابف رجب ضمف قـك مف الثقات ضي
 (. َٕٗ/ِانظر: شرح عمؿ الترمذم )

 (.  ُُُ/ِٕ( انظر: تاريخ دمشؽ )ِ)

 ( المصدر نفسو. ّ)

 (.ُُِ( المصدر السابؽ )صْ)

 (. ِٖٔ/ُ( التاريخ )ٓ)

 (. ْْٕ/ِ: الجرح كالتعديؿ )( انظرٔ)

 (. ّٖٔ( سؤاالت ابف الجنيد )صٕ)

 (. ُْٗ/ْ( تاريخو ركاية الدكرم )ٖ)

 (. َُّ/ّ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ٗ)

 (. َُٔ( العمؿ ركاية المركذم )صَُ)

 (. ُِٗ/ّ( عمؿ الحديث، البف أبي حاتـ )ُُ)

 (.  ُِ/ّ( العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ُِ)
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: ليس بالقكم في (ِ): ثقة، أحاديثو عف الزىرم مضطربة، كقاؿ النسائي(ُ)كقاؿ ابف نمير
 : محمو الصدؽ يكتب حديثو.(ّ)ره ال بأس بو. كقاؿ أبك حاتـالزىرم، كفي غي

: كاف ثقة صدكقان، لو ركاية كفقو كفتكل في دىره، ككاف كثير الخطأ في (ْ)كقاؿ ابف سعد 
 حديثو. كلعؿ ابف سعد يقصد كثرة الخطأ في حديثو عف الزىرم، كليس في عمـك حديثو. 

مف الثقات، كقد ركل عنو الناس، كىك  كختـ ابف عدم ترجمتو لجعفر بأنو مشيكر معركؼ
ان، كيقيـ ركايتو عف غير الزىرم، كثبتكه في ميمكف بف ضعيؼ في الزىرم خاصة، ككاف أميَّ 
كلـ أجد مف ضعفو مطمقان سكل ابف خزيمة فقد سئؿ  (ٓ) ميراف كغيره، كأحاديثو مستقيمة حسنة.

عف أبي بكر الييذىلي، كجعفر بف برقاف، فقاؿ
بكاحد منيما إذا انفردا بشيء، كلعمو : ال يحتج (ٔ)

 يقصد انفراده بحديث عف الزىرم.
 : صدكؽ ييـ في حديث الزىرم.(ٕ)ابف حجر إلى أنو وخُمص

  :(ٖ)شيخ من الشيوخ، ل يقر الحديث بمثمو إذا تفردالمصطمح السادس: 

 رام، أبو محمد المدائني، روى لو أبو داود والنسائي. يْ ىشام بن بَ 
، كذكره (ُُ)، كابف حجر(َُ)، كمحمد بف مسمـ بف كارة كقد ركل عنو(ٗ)البغدادمكثقو الخطيب 

ثؽ، كقاؿ أبك حاتـ(ُّ)، كقاؿ الذىبي(ُِ)ابف حباف في الثقات كقاؿ: مستقيـ الحديث : كي
(ُْ) :

 أدركتو كلـ أكتب عنو.
                                                           

 (. ْٕٓ/ِالجرح كالتعديؿ ) ( انظر:ُ)

 (. ُُُ/ِٕ( انظر: تاريخ دمشؽ )ِ)

 (. ْٕٓ/ِ( الجرح كالتعديؿ )ّ)

 (. ِْٖ/ٕ( الطبقات الكبرل )ْ)

 (. ّّٕ/ِ( الكامؿ )ٓ)

 (.  ُٓ/ٓ( انظر: تيذيب الكماؿ )ٔ)

 (. ُٖٗ( تقريب التيذيب )صٕ)

 (. ُٖٖ( التمييز )صٖ)

 (. ِٕ/ُٔ( تاريخ بغداد )ٗ)

 (. ُٖٕ/َّذيب الكماؿ )( انظر: تيَُ)

 (. ََُِ( تقريب التيذيب )صُُ)

(ُِ( )ٗ/ِّّ .) 

 (.ّّٓ/ِ( الكاشؼ )ُّ)

 (. ّٓ/ٗ( الجرح كالتعديؿ )ُْ)
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ابتو أنو ثقة، كما قاؿ النقاد غير أبي حاتـ فمـ يكتب عنو، كلـ أقؼ عمى سبب عدـ كت والخالصة
 عنو مع أنو أدركو، كال يعني ذلؾ أنو مجركح عنده، فمعمو لـ يمتًؽ بو.

أما مسمـ ففي كالمو قرينة تدؿ عمى أنو مجركح عنده، كىي قكلو: كال يقر الحديث بمثمو إذا 
تفرد، كقد نستطيع القكؿ أف ىشاـ عنده بيف الجرح كالتعديؿ، فمعمو في أدنى مراتب الجرح 

 كاهلل أعمـ.  األقرب إلى التعديؿ،

  :(ُ)كثير الوىم والغمطالمصطمح السابع: 
عف  كاحدان  ركل لو مف الستة ابف ماجة حديثان ، ك صاحب البصري ،(ٕ)، أبو النضريحيى بن كثير
 (ّ).يزيد الرقاشي

براىيـ بف أحمد، ك (ٕ)، كالدارقطني(ٔ)، كأبك حاتـ(ٓ)، كأبك زرعة(ْ)ابف معيف ضعفو كابف  ،(ٖ)ا 
 كزاد إبراىيـ: يغرؽ في التشيع، متركؾ الحديث.. : ذاىب الحديث جدان حاتـ زاد أبك، (ٗ)حجر

 .ليس بثقة :(ُُ)قاؿ النسائيك  .جممة الضعفاء الذيف يكتب حديثيـ : ىك في(َُ)قاؿ ابف عدمك 
: شيخ يركم عف (ُّ)كقاؿ ابف حباف .يتعمد الكذب، كيكثر الغمط كالكىـ: ال (ُِ)كقاؿ الفالس

 انفرد. ال يجكز االحتجاج بو إذايـ، الثقات ما ليس مف أحاديث
 أنو ضعيؼ الحديث لكثرة خطئو، ال يحتج بو.  والخالصة

                                                           

 (. ّْٖ/ِ( الكنى كاألسماء )ُ)

 الذم يركم عف  ، كالكاىمي الككفياشتير بيذا االسـ ثالثة: صاحبنا ىذا، كالعنبرم الذم يركم عف شعبة (ِ)
 (.َِٕ)ص المعجـ في مشتبو أسامي المحدثيف :انظرمركاف بف معاكية. 

 ، ؿ المحيةػػػػػػػػػكتاب الطيارة كسننيا، باب ما جاء في تخمي فيكالحديث (، َْٓ/ُّ( انظر: تيذيب الكماؿ )ّ)
 .ُّْح

 (. ُّٖ/ٗ( الجرح كالتعديؿ )ْ)

 ( المصدر نفسو. ٓ)

 ( المصدر السابؽ. ٔ)

 (.   ُٕٔ( الضعفاء كالمتركككف )صٕ)

 (. ُّٖ/ٗ( الجرح كالتعديؿ )ٖ)

 (.  َُْٔ( تقريب التيذيب )صٗ)

 (. َُُ/ٗ( الكامؿ )َُ)

 (. ُّٖ/ٗ( الجرح كالتعديؿ )ُُ)

 ( المصدر نفسو. ُِ)

 (.  َُّ/ّ( كتاب المجركحيف )ُّ)
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  يتكممون فيو:المصطمح الثامن: 

 .ليس لو رواية في الكتب الستة، ، أبو الحسن العطار(ٔ)سعيد بن سالم

كىك  ي،كلـ يعدّْلو سكل العجم بؿ كذبو بعضيـ، األئمة النقاد عمى تركو كضعفو، اتفؽ كقد
 . : ال بأس بو(ِ) معركؼ بتساىمو، فقاؿ

، (ٔ)كأبك داكد (ٓ)كأطمؽ النسائيزاد أبك حاتـ: جدان.  منكر الحديث،: (ْ)، كأبك حاتـ(ّ)قاؿ البخارم
 .فو، كزاد النسائي: متركؾ الحديثالقكؿ بتضعي (ٕ)كالدارقطني

: اضرب د البنو عبد اهلل: كذاب، ككٌررىا ابف نمير مرتيف، كقاؿ أحم(ٖ)قاؿ أحمد، كابف نميرك 
  .يتبيف عمى حديثو كركاياتو الضعؼ :(َُ)قاؿ ابف عدم. (ٗ)عمى حديثو

 عمى ضعفو سكل العجمي كىذا لتساىمو، كقد كذبو بعضيـ. اتفاقيـ والخالصة

 المصطمح التاسع: أضعف أىل المعرفة بالحديث.

 ة.عمر بن عبد اهلل بن أبي خثعم الَيمامي، روى لو الترمذي وابن ماج

أضعؼ أىؿ المعرفة بالحديث عمر بف عبد اهلل بف أبي خثعـ، كأشباىو مف نقمة  قول مسمم:
 (ُُ)األخبار، لركايتيـ األحاديث المستنكرة التي تخالؼ ركايات الثقات المعركفيف مف الحفاظ.

                                                           

 (.   ِِّ/ُ( الكنى كاألسماء )ُ)

 (.  ََْ/ُ( التاريخ )ِ)

 (.   ِْٖ/ّ( التاريخ الكبير )ّ)

 (. ِّ/ْيؿ )( الجرح كالتعدْ)

 (.  ِٗٔ/ِٓ( الضعفاء كالمتركككف )ٓ)

 (. َّْ/َِْ( سؤاالت أبي عبيد )ٔ)

 (، في حديث ابف المسيب عف أبي ىريرة. ُٕٕ/ٗ( العمؿ )ٕ)

 (. ُّٔ/ّ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ٖ)

 ( المصدر نفسو. ٗ)

 (.ِْٔ/ْ( الكامؿ )َُ)

 (. ُٕٗالتمييز )ص (11)
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: كاىي (ِ): منكر الحديث ذاىب. كقاؿ أبك زرعة(ُ)أقكاؿ النقاد: قاؿ الترمذم عف البخارم
 : منكر الحديث.(ٔ)، كقاؿ ابف عدم(ٓ)، كابف حجر(ْ)، كالذىبي(ّ)ث. كضعفو الدارقطنيالحدي

 أنو ضعيؼ جدان.  وخالصة القول

 يخطئ في حديثيم كثيرًا:المصطمح العاشر: 

 ، وقد روى لو الجماعة.(ٚ)حماد بن سممة، أبو سممة البصري

كحديثو عف قتادة  ،ف غير ثابتذا حدث عإ يعد عندىـ (ٗ))ال( كحماد: (ٖ)فقد جاء في التمييز
اىيـ فإنو كأيكب كيكنس كداكد بف أبي ىند كالجريرم كيحيى بف سعيد كعمرك بف دينار كأشب

 .يخطىء في حديثيـ كثيران 

كقد ذكر ابف رجب حماد في قكـ ثقات في أنفسيـ، لكف حديثيـ عف بعض الشيكخ فيو ضعؼ، 
 (َُ) لحديث في ذلؾ.بخالؼ حديثيـ عف بقية شيكخيـ، كنقؿ أقكاؿ أىؿ ا

كحماد ثقة في نفسو، ضعيؼ في بعض شيكخو، كمع تضعيؼ مسمـ لو في شيكخو ىؤالء، كقكلو 
بكثرة خطئو في حديثيـ، إال أنو ركل لحماد عف جميعيـ في صحيحو سكل عمرك بف دينار، 

 (ُُ)لكنو ركل لو ما تابعو عميو الثقات، كلـ يرًك لو شيئان تفرد بو عنيـ.

 اد ثقة، لكنو ضعيؼ في بعض شيكخو، كاهلل أعمـ. مأف ح والخالصة

                                                           

 (. ِٓالعمؿ الكبير )ص (1)
 (. ّْٓ/ِك زرعة الرازم كجيكده )أب (2)
 (. ِٕٓ/ٖالعمؿ ) (3)
 (.ُُٕ/ّتاريخ اإلسالـ ) (4)
 (.ِِٕالتقريب ) (5)
 (. ُِٓ/ٔالكامؿ ) (6)
 (، ِٖٔكىك ثقة عابد، كأثبت الناس في ثابت البناني، كقد تغير بأخرة، كما قاؿ ابف حجر في التقريب )ص (ٕ)

 كقد ذكرتو في فصؿ المعدليف أيضان.
 (. ُٓٗ)ص (ٖ)
 كىي زيادة أشار إلييا المحمدم محقؽ كتاب التمييز، سقطت مف األصؿ، كال يستقيـ المعنى إال بيا. (ٗ)
 (. ُٖٕ/ِشرح عمؿ الترمذم ) (َُ)
 (. ّٖٕ/ِقالو ابف رجب في شرح عمؿ الترمذم بعد نقمو لكالـ مسمـ ) (ُُ)
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 : (ُ)صاحب الرأي مضطرب الحديث، ليس لو كبير حديثالمصطمح الحادي عشر: 

  روى لو الترمذي والنسائي.، وقد (ٕ)حنيفة، النعمان بن ثابت أبو

كليس ىذا مقاـ بسط الكالـ في أقكاؿ األئمة في أبي حنيفة جرحان كتعديالن، كقد خاض أىؿ 
نفت الكتب كالردكد في ذلؾ، كلعؿ أشيرىا تأنيب الككثرم، كردُّ المعممي عميو في  العمـ، كصي

 (ّ)التنكيؿ.

 المصطمح الثاني عشر: أخذتو ألسنة الناس، تكمموا فيو.

 شْير بن حوشب الشامي، روى لو الجماعة دون البخاري.

ميؿ: إف شيران نزككه، قاؿ كجاء قكؿ مسمـ تفسيران لقكؿ ابف عكف لما سألو عنو النضر بف شي 
 : أم طعنكا فيو. (٘)أما النضر ففٌسرىا بقكلو (ٗ)مسمـ: يقكؿ: أخذتو ألسنة الناس، تكممكا فيو.

: صدكؽ كثير اإلرساؿ (ٙ) قد اختمؼ فيو النقاد، كخمص ابف حجر إلى أنو أقوال النقاد:
 كاألكىاـ. 

تكراة لمدكتكر سامي الخياط، كفييا كقد كتبت في دراسة مركياتو رسالة عممية لنيؿ درجة الدك
 مرتبتو بيف أئمة النقد.ترجمة كافية ألقكاؿ النقاد فيو، كتحرير 

 

                                                           

 (.  ِٕٔ/ُالكنى كاألسماء ) (ُ)
 (: فقيو مشيكر. ركل لو الترمذم كالنسائي. ََُّقاؿ ابف حجر في التقريب )ص (ِ)
كجمع مقبؿ الكادعي أقكاؿ المجرحيف فقط، كلـ يعرج عمى أقكاؿ المعدليف، بؿ ذكر أقكاؿ المدافعيف عف أبي  (ّ)

حنيفة مف المحققيف المعاصريف معترضان عمييـ، كنشر ذلؾ في كتاب سماه بػػ : نشر الصحيفة في ذكر 
 ح كالتعديؿ في أبي حنيفة.الصحيح مف أقكاؿ الجر 

كانظر في المقابؿ أيضان: مكانة اإلماـ أبي حنيفة في الحديث، لمحمد عبد الرشيد الباكستاني، باعتناء الشيخ أبي 
(، كالىما لعبد الحي َُِ(، كالرفع كالتكميؿ )صُُْ/ُغدة، كمقدمة التعميؽ الممجد عمى مكطأ أحمد )

 المكنكم.
 (.ِٓمقدمة الصحيح )ص (ْ)
 (. ِِٓ/ِّانظر: تاريخ دمشؽ ) (ٓ)
 (. ُْْتقريب التيذيب ) (ٔ)
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ال تنزؿ عف مرتبة الحسف لذاتو، كلك تفرَّد بيا، متى صحَّ  شير أف أحاديثكخمص الخياط إلى 
 (ٔ).ثحديإسناديىا إليو، كسممت مف العمؿ القادحة عند أىؿ ال

 الُمصحف في متنو، الُمغفَّل في إسناده: المصطمح الثالث عشر:
سمم وأبو داود والترمذي روى لو معبد اهلل بن لييعة بن عقبة، أبو عبد الرحمن المصري. 

 . وابن ماجو
كقاؿ في إثره: كىذه  (ّ): كمف فاحش الخطأ البف لييعة، ثـ ذكر حديثان (ِ)قاؿ مسمـ في التمييز

ي اإلسناد كالمتف جميعان، كابف لييعة المصحؼ في الركاية فاسدة مف كؿ جية، فاحش خطؤىا ف
 متنو، المغفؿ في إسناده.

أم أف الخطأ في المتف كاإلسناد في ىذه الركاية سببو ابف لييعة، كىك منشأ العمة في ىذا 
 الحديث.

: كابف لييعة إنما كقع (ْ)كقد أكضح مسمـ سبب كقكع ابف لييعة في الخطأ في ىذه الركاية قائالن  
طأ مف ىذه الركاية أنو أخذ الحديث مف كتاب مكسى بف عقبة كمو فيما ذكر، كىي اآلفة في الخ

                                                           

 و في ميزاف ػػػػػػة مجمدات بعنكاف )التابعي الجميؿ شير بف حكشب، كمركياتػػػػػػػكادر في خمسػػػػػػػػػػطبعتيا دار الن (ُ)
 النقد(.

شير بف حكشب(، كخمص كلمشيخ عبد اهلل الجديع أيضان تحقيؽ عممي مكسـك بػػػ )العرؼ الطيب في بياف حاؿ 
 إلى أنو حسف الحديث. 

 (.  ُِْالتمييز )ص (2)
( عف زىير بف حرب عف إسحاؽ بف عيسى عف ابف لييعة أنو قاؿ: ُِْأخرجو مسمـ في التمييز )ص (3)

 -صمى اهلل عميو كسمـ-كتب إلي مكسى بف عقبة يقكؿ: حدثني بسر بف سعيد عف زيد بف ثابت أف رسكؿ اهلل 
 . َُِٖٔجد. كأخرجو أحمد عف إسحاؽ بف عيسى بمثمو، حاحتجـ في المس

كىذه الركاية الفاسدة التي بدأ بيا مسمـ، ثـ عقَّب بذكر الركاية الصحيحة عف مكسى بف عقبة عف أبي النضر 
اتخذ حجرة في المسجد  -صمى اهلل عميو كسمـ–سالـ بف أبي أمية عف بسر بف سعيد عف زيد بف ثابت أف النبي 

مى رسكؿ اهلل فييا ليالي حتى اجتمع إليو ناس ثـ فقدكا صكتو ليمة، كظنكا أنو قد ناـ، فجعؿ مف حصير، فص
 بعضيـ يتنحنح بأف يخرج إلييـ.

كأكرد أيضان متابعة عبد اهلل بف سعيد بف أبي ىند لمكسى بف عقبة عف أبي النضر عف بسر عف زيد قاؿ: 
 احتجر رسكؿ اهلل بخصفة أك حصير.

نما ىي: احتجر، كفساد اإلسناد مف إسقاطو ألبي النضر، فمكسى بف ففساد المتف في قك  ؿ ابف لييعة: احتجـ، كا 
 عقبة لـ يسمع مف بسر بف سعيد. 

 (. ُِٔالتمييز )ص (4)



 

166 
 

التي نخشى عمى مف أخذ الحديث مف الكتب مف غير سماع مف المحدث، أك عرض عميو، فإذا 
ف ال يأتي صاحبو التصحيؼ القبيح، كما أشبو ذلؾ أحد ىذيف السماع أك العرض فخميؽ أكاف 

 شاء اهلل تعالى. مف الخطأ الفاحش إف 

كعبد اهلل بف لييعة اختمؼ النقاد فيو، فمنيـ مف أطمؽ القكؿ بضعفو فمـ يقبؿ ركايتو       
مطمقان، كمنيـ مف قبؿ مف ركايتو ما كاف قبؿ اختالطو بسبب احتراؽ كتبو، كرٌد ماكاف مف 

 (ُ) حديثو بعد االختالط.

ف أىؿ مصر أنيـ أنكركا احتراؽ كتبو، كالمشيكر مف الصنؼ األكؿ ابف معيف، كقد نقؿ ع     
: ال (ْ)كقاؿ ابف ميدم (ّ): السماع منو كاحد، القديـ كالحديث. ككاف القطاف ال يراه شيئان.(ِ)كقاؿ

 : تركو ككيع، كيحيى، كابف ميدم. (ٓ)تحمؿ عنو قميالن كال كثيران. كقاؿ فيو مسمـ أيضان 

يعة احترقت كتبو، فمف كتب عنو قبؿ ذلؾ : ابف لي(ٔ)كمف الصنؼ الثاني الفالس حيث قاؿ    
مثؿ ابف المبارؾ كابف يزيد المقرئ أصح مف الذيف كتبكا بعدما احترقت كتبو، كىك ضعيؼ 

 : كحديثو حسف كأنو يستباف عمف ركل عنو، كىك ممف يكتب حديثو. (ٕ)الحديث. كقاؿ ابف عدم

ثـ  ،ف الضعفاء قبؿ احتراؽ كتبوكلكنو كاف يدلس ع ان،صالح كاف شيخان : (ٖ)قاؿ ابف حبافك      
ككاف أصحابنا يقكلكف إف سماع مف سمع منو قبؿ احتراؽ  تبو قبؿ مكتو بأربع سنيف،احترقت ك

كمف سمع منو بعد احتراؽ كتبو فسماعو ليس بشيء ككاف  ،كتبو مثؿ العبادلة فسماعيـ صحيح
 .بف لييعة مف الكتابيف لمحديث كالجماعيف لمعمـ كالرحاليف فيوا

                                                           

 (. ُْٗ/ُانظر: شرح عمؿ الترمذم، البف رجب ) (1)
 (.  ِّٖ/ٓانظر: الكامؿ ) (2)
 (. ُْٔ/ٓانظر: الجرح كالتعديؿ ) (3)
 و. المصدر نفس (4)
 (.  َِ/ٖانظر: سير أعالـ النبالء ) (5)
 (.ُْٕ/ٓانظر: الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (. ِّٓ/ٓالكامؿ ) (7)
 (. ُُ/ِالمجركحيف )كتاب  (8)
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: آخره كأكلو سكاء، إال أف ابف المبارؾ كابف كىب كانا يتتبعاف أصكلو (ُ)كقاؿ أبك زرعة    
فيكتباف منو، كىؤالء الباقكف كانكا يأخذكف مف الشيخ كابف لييعة كاف ال يضبط، كليس ممف 

 يحتج بحديثو. 

ف كىب ابف حجر إلى أنو صدكؽ خمِّط بعد احتراؽ كتبو، كركاية ابف المبارؾ كاب وخمص    
 (ِ)عنو أعدؿ مف غيرىما.

 ثم دونك األلفاظ التي جرح بكلٍّ منيا راويين:

 قى الناس حديثو.عشر: اتَّ  المصطمح الرابع

 ، أبو صالح الكوفي، روى لو األربعة. (ّ)باذام مولى أم ىانئاألول: 

ابف أبي خيثمة اختمفكا فيو كاألكثر عمى تجريحو، كأىـ ما قيؿ في تعديمو ما ركاه : (ْ)أقوال النقاد
ذا ركل عنو غير  عف ابف معيف أنو قاؿ: ليس بو بأس، فإذا ركل عنو الكمبي فميس بشيء، كا 
الكمبي فميس بو بأس، ألف الكمبي يحدث بو مرة مف رأيو، كمرة عف أبي صالح عف ابف 

   (ٓ)عباس.

صالح مكلى أـ : لـ أرى أحدان مف أصحابنا ترؾ أبا (ٔ)كقكؿ القطاف فيما ركاه عنو ابف المديني
       ىانئ، كما سمعت أحدان مف الناس يقكؿ فيو شيئان، كلـ يتركو شعبة كال زائدة كال عبد اهلل

طالؽ العجمي(ٕ)بف عثماف. كقكؿ أبي حاتـا  (ٖ): صالح الحديث، يكتب حديثو، كال يحتج بو. كا 
 القكؿ بتكثيقو. 

                                                           

 (. ُْٕ/ٓانظر: الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (. ّٖٓتقريب التيذيب )ص (2)
 (. َُِ/ّنقؿ ابف رجب قكؿ مسمـ فيو في فتح البارم ) (ّ)
 قاسـ سعد ترجمة مكسعة، كفٌند أقكاؿ النقاد كرٌد عمييا، فانظرىا فضالن، كذلؾ في كتابو: منيج كقد ترجـ لو  (ْ)

 (. َُِِاإلماـ النسائي في الجرح كالتعديؿ )ص
 (. ِّْ/ِانظر: الجرح كالتعديؿ ) (ٓ)
 المصدر نفسو.  (ٔ)
 (. ِّْ/ِالجرح كالتعديؿ ) (ٕ)
 (. ِِْ/ُالتاريخ ) (ٖ)
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، (ْ)، كالنسائي(ّ)، كالبخارم(ِ)معيف، كابف (ُ)أما المجرحكف غير مسمـ، فقد ضعفو ابف المديني
: ضعيؼ (ٕ)، زاد ابف المديني: ليس بذاؾ. كقاؿ عبد الحؽ اإلشبيمي(ٔ)، كابف حجر(ٓ)كالدارقطني

 جدان.

: لـ أعمـ أحدان مف (َُ): ليس بثقة. كقاؿ ابف عدم(ٗ)، كقاؿ النسائي في ركاية(ٖ)كتركو ابف ميدم
 : ليس بالقكم عندىـ. (ُُ)المتقدميف رضيو. كقاؿ أبك أحمد الحاكـ

 : كذاب، كقكلو مردكد لضعفو. (ُِ)كقاؿ األزدم

أنو أقرب إلى أكؿ مراتب الضعؼ، كقد أنكر القطاف عمى اإلشبيمي تضعيفو الشديد  والخالصة
 .(ُّ)ألبي صالح

أما المكثقكف فمعميـ أرادكا أدنى منازؿ التعديؿ، فابف معيف قد ضعفو في مكطف، كلعمو أراد أنو 
ركاية الكمبي عنو، كالعجمي متساىؿ في التكثيؽ، كصالح الحديث عند أبي حاتـ ضعيؼ في 

 ىي آخر مراتب التعديؿ، كاهلل أعمـ. 

 

 

                                                           

 (. َُٔيبة البف المديني )صسؤاالت ابف أبي ش (ُ)
 (. ُٖٓ/ُانظر: كتاب المجركحيف ) (ِ)
 (.ِٔٗ/ُانظر: ميزاف االعتداؿ ) (ّ)
 (. ِٖٓ/ِانظر: الكامؿ ) (ْ)
 (. ِْٕ/ٓالسنف ) (ٓ)
 (. ُّٔتقريب التيذيب )ص (ٔ)
 (.ِٔٗ/ُانظر: ميزاف االعتداؿ ) (ٕ)
 (. ِٓٓ/ِانظر: الكامؿ ) (ٖ)
 (، ثـ قاؿ معقبان: كذا عندم، كصكابو )بقكم(، فكأنيا تصحفت، فإف النسائيّٕ/ٓنقمو الذىبي في السير ) (ٗ)

 ال يقكؿ )ليس بثقة( في رجؿ مخرج في كتابو. 
 (. ِٓٔ/ِانظر: الكامؿ ) (َُ)
 (. ُُِ/ُانظر: تيذيب التيذيب ) (ُُ)
 المصدر نفسو.  (ُِ)
 (.ِٔٗ/ُانظر: ميزاف االعتداؿ ) (ُّ)
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 يزيد بن أبي زياد الكوفي، روى لو الستة دون البخاري.والثاني: 

لمذيف  ،ذا تفردإكاالحتجاج بخبره  ،فيزيد ىك ممف قد اتقى حديثو الناسكنص قكؿ مسمـ فيو: 
 (ِ).التى يركييا (ُ)(المتكف في ركاياتو)ك الحفظ  ركا عميو مف سكءاعتب

تقدمت ترجمتو في الركاة المعدليف حيث قاؿ فيو مسمـ مجمكعان مع غيره: فإف اسـ  أقوال النقاد:
الستر كالصدؽ كتعاطي العمـ يشمميـ. كقد جعمو مف الطبقة الثانية مف ركاة الصحيح كلـ يرًك لو 

 كاحدان.  في صحيحو إال حديثان 

كخمصت إلى أنو صدكؽ سيئ الحفظ، اختمط كصار يمقف فصار إلى الضعؼ أقرب، يكتب 
 حديثو دكف االحتجاج بو.

ومما سبق يتضح لفظة )اتقى الناس حديثو( عند مسمم ىي جرح قريب من أدنى مراتب 
 التعديل، واهلل أعمم.

 المصطمح الخامس عشر: سكتوا عنو.

 بالرواية لو.  ، انفرد ابن ماجوأبو صيفي الواسطي، (ٖ)بشير بن ميموناألول: 

    ،(5)، كالفالس(4)ابف المديني اتفقكا عمى ضعفو، بؿ اتيـ بالكضع، فقد ضعفو أقوال النقاد:
 (9)، كابف عدم(8)كالنسائي ،(7)كأبك حاتـ ،(6)كأبك زرعة

أبك حاتـ:  كزادد. ، كركل أحاديث ال يتابعو عمييا أحبف عدم: عامة ما يركيو غير محفكظا كزاد
 وعامةروايتهمناكير،يكتبحديثهعلىالضعف

                                                           

 اياتو التي يركييا(، كما أثبتيا الدكتكر عبد القادر المحمدم في تحقيقو كلعؿ الصكاب: )في متكف رك  (ُ)
 لمتمييز.

 (ُٖٖالتمييز )ص (ِ)
 (. ُْٓ/ُالكنى كاألسماء ) (3)
 (. َُٖ/ْانظر: تيذيب الكماؿ ) (4)
 (. ِْٓ/ِانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (5)
 (.  ّٕٗ/ِالجرح كالتعديؿ ) (6)
 المصدر نفسو.  (7)
 (. ُٖٕ/ِالكامؿ )انظر:  (8)
 (.  ُٕٗ/ِالكامؿ ) (9)
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في (3)ذكره ابف معيفقد ك ، : يتيـ بالكضع(2): منكر الحديث، كقاؿ في مكضع(1)كقاؿ البخارم
: كتبنا عنو (4)ككتب عنو أحمد ثـ تركو فقاؿ نفر قاؿ فييـ: اجتمع الناس عمى طرح حديثيـ.

 .بشيء سلي، قدـ عمينا بعد فحدثنا عف الحكـ بف عتيبة عف مجاىد كعف سعيد المقبرم، ثـ
 : ليس بشيء. مثمو (5)كقاؿ أبك داكد

: متركؾ (8)ككافقو الدارقطني، (7): ليس بثقة كال مأمكف، كقاؿ في مكضع(6)كقاؿ النسائي مرة
حتى خرج عف حد االحتجاج  : يخطىء كثيران (9)أخفيـ جرحان لو ابف حباف، حيث قاؿالحديث. ك 

  ذا انفرد.بو إ
  بأنو متركؾ متيـ. (11)كما قالو ابف حجر، (11)ترككه لذىبي بأنيـما قالو ا وخالصة القول

 ، ليس لو رواية في الكتب الستة. (12)القدري ، أبو عثمانعمرو بن عبيد بن بابوالثاني: 
دث كاف مف العباد الخشف، كأىؿ الكرع الدقيؽ، جالس الحسف سنيف كثيرة، ثـ أح أقوال النقاد:

ما أحدث مف البدع كاعتزؿ مجمس الحسف كمعو جماعة فسمكىـ المعتزلة، ككاف داعية إلى 
  (13)يكذب عمى الحسف، كيشتـ أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. االعتزاؿ 

                                                           

 (. َُٓ/ِالتاريخ الكبير ) (1)
 (.  ِٓٓ/ِالضعفاء الصغير ) (2)
 (. ُٖٕ/ِانظر: الكامؿ ) (3)
 (. ِٖٗ/ّالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) (4)
 (.  ُّّ/ٕانظر: تاريخ بغداد ) (5)
 (. َُٖ/ْانظر: تيذيب الكماؿ ) (6)
 (.  ِّالضعفاء كالمتركككف )ص (7)
 (. ّْٔ/ٕانظر: تاريخ بغداد ) (8)
 (. ُِٗ/ُكتاب المجركحيف ) (9)
 (.َُٖ/ُالمغني في الضعفاء ) (10)
 (. كغالب الظف أنو يقصد كالـ البخارم في أنو متيـ بالكضع. ُّٕتقريب التيذيب )ص (11)
خطكط )فيو مف (، كالكالـ في أخباره كثير جدان، كلمدارقطني فييا جزء صغير مْٕٓ/ُالكنى كاألسماء ) (12)

ظيار بدعتو(، كىك مكجكد في المكتبة  أخبار عمرك بف عبيد اهلل بف باب المعتزلي ككالمو في القرآف كا 
 الظاىرية، كقد نسخو أبك عبد اهلل األكاديرم، كنشره عمى مكاقع االنترنت. 

 (.  ٗٔ/ِانظر: كتاب المجركحيف ) (13)



 

171 
 

: (ّ)كقاؿ مطر الكراؽ : كاف يكذب في الحديث،(ِ) ، كأيكب السختياني(ُ) كقاؿ يكنس بف عبيد
أنو كاف يكذب تكىمان ال  ابف حباف يرلك عمى الحديث فأعمـ أنو كاذب.  ليكاف يمقاني فيحمؼ 

 .: غير ثقة ضاؿ(ٕ)كقاؿ الجكزجاني، : ليس بشيء(ٔ)، كابف معيف(ٓ)قاؿ ابف سعدك  .(ْ) تعمدان 

  . (َُ)عنو يحدثاف كاف يحيى كعبد الرحمف ال. ك : متركؾ الحديث(ٗ)النسائيك ، (ٖ)كقاؿ أبك حاتـ

حيث ساؽ كالـ كثير مف األئمة في بياف كذبو كبدعتو  (ُُ)قالو ابف عدم فيو ما وخالصة القول
ثـ قاؿ: قد كفانا السمؼ مؤكنتو، حيث بينكا ضعفو في ركاياتو كبينكا بدعتو كدعاءه إلييا كأنو 

 يغر الناس بنسكو.

وُيفيم من الترجمتين السابقتين أن لفظة )سكتوا عنو( عند مسمم تدل عمى أن الراوي متروك، 
متروك متيم بالوضع ن كان ظاىرىا يفيد أن النقاد لم يتكمموا فيو جرحًا ول تعدياًل، فاألول وا  

 بالرواية لو، والثاني متروك كذاب ليس من رجال الكتب الستة، واهلل أعمم. انفرد ابن ماجو

ولعل مقصود مسمم من ىذه المفظة كمقصود شيخو البخاري، فقد قال في عدد من الرواة 
: أما قول البخاري )سكتوا عنو( فظاىرىا أنيم ما (ٕٔ)، وقال الذىبي في ذلك(و)سكتوا عن

 تعرضوا لو بجرح ول تعديل، وعممنا مقصده بالستقراء أنيا بمعنى تركوه.

  

                                                           

 ىػػ(. ُّٗعبيد بف دينار البصرم )ت (، كىك يكنس بفِْٔ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (.ٗٔ/ِانظر: المجركحكف ) (2)
 (. ِْٕ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (.   ٗٔ/ِكتاب المجركحيف ) (4)
 (.  َُِ/ٕالطبقات الكبرل ) (5)
 (.  ُِّ/ْتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ) (6)
 (. ُِٖأحكاؿ الرجاؿ )ص (7)
 (. ِْٕ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (8)
 (.  ٕٗالضعفاء كالمتركككف )ص (9)
 (، قالو الفالس.  ِْٕ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (.  ُٓٗ/ٔالكامؿ ) (11)
 (. ّٖالمكقظة )ص (12)
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 وجرح ببعض األلفاظ ثالثة من الرواة، إليك ىي: 

ل رواية  ، وجرح بو ثالثة رواة، اثنان منيمعنده أو صاحب عجائبالسادس عشر: المصطمح 
 ليم في الكتب الستة، وواحد انفرد الترمذي بالرواية لو. 

، انفرد الترمذي بالرواية (ِ)البصري الَعبَّاَداني ، أبو معاويةالخزاعي (ُ)سعيد بن َزْرِبياألول: 
 لو. 

و البخارم مسمـ كافؽ أقوال النقاد:    في حكمو عميو فقاال: صاحب عجائب، ككافقيما (ّ)شيخى
 .ر الحديث عنده عجائب مف المناكيركزاد عمييما فقاؿ: ضعيؼ الحديث منك (ْ)أبك حاتـ

: ليس حديثو (ٕ): ليس بشيء، كفي ركاية(ٔ): ليس بقكم، كقاؿ ابف معيف(ٓ)كقاؿ البخارم مرة
، (ُُ)، كابف حباف(َُ)، كيعقكب بف سفياف(ٗ)أبك داكد كأطمؽ: ليس بثقة. (ٖ)النسائي ؿبشيء، كقا
 .  فويضعتؿ بالقك  (ُِ)كالدارقطني

 

                                                           

 (. ٖٕٓ/ِالكنى كاألسماء ) (1)
 . ماعة مف العمماء لمعبادة كالخمكة، كاف يسكنيا جنسبة إلى عىبَّادىاف، كىي بمدة بنكاحي البصرة (2)

   (. ُِِ/ْنساب لمسمعاني )انظر : األ
 (. ّْٕ/ّالتاريخ الكبير ) (3)
 (.  ِْ/ْالجرح كالتعديؿ ) (4)
 ، فقد ساؽ البخارم كأبك المميح ىك عامر بف أسامة ،( في ترجمة زياد بف أبي المميحّٗٔ/ّ)التاريخ الكبير (5)

 .: كسعيد ليس بقكم، ثـ قاؿفيو سعيد سندان 
 (.  ِٔمي )صتاريخ ابف معيف ركاية الدار  (6)
 (.  ِْ/ْانظر: الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (. ّٓلضعفاء كالمتركككف )صا (8)
 (. ُُّسؤاالت أبي عبيد )ص (9)
 (. َٔٔ/ِالمعرفة كالتاريخ ) (10)
 كليس ىذا سعيد بف زربي : ، فقاؿ(ِّٔ/ٔف زربي صاحب مجاىد )ذكره في الثقات في ترجمة سعيد ب (11)

 .ؽ، ذاؾ ضعيؼ كىذا صدك صاحب ثابت
 . ْٓٗ(، كتاب الصالة، باب ذكر اإلقامة، حِْْ/ُسنف الدارقطني ) (12)
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كذكره ابف حباف في المجركحيف كقاؿ: كاف ممف  .: متركؾ(ُ)كقاؿ الدارقطني في مكضع آخر
: منكر الحديث (ّ)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ .(ِ)يركم المكضكعات عف األثبات عمى قمة ركايتو

يثو عو عميو أحد كعامة حد: يأتي عف كؿ ما يركم عنو بأشياء ال يتاب(ْ). كقاؿ ابف عدمجدان 
 : منكر الحديث.(ٓ)، كخمص ابف حجر إلى أنوعمى ذلؾ

كلعؿ العجائب التي قصدىا مسمـ كغيره ىي  لـ يكثقو أحد، أنو متركؾ الحديث، والخالصة
 المكضكعات التي يركييا عف األثبات، كاهلل أعمـ. 

 ، ليس من رجال الكتب الستة. الحمصي (ٚ)زيوْ أبو عثمان الفَ  ،(ٙ)ُسَمْيم بن عثمان

 .: عنده عجائبقكؿ مسمـ، فقاال (ٗ)حاتـ يكأب، (ٖ)البخارم كافؽ قكؿ وال النقاد:أق

ثـ  ركل عنو سميماف بف سممة األعاجيب الكثيرة، نوإقاؿ  (َُ)ذكره ابف حباف في الثقاتكلما 
كلست أعرفو بعدالة كال جرح، كال لو راك غير سميماف، كسميماف ليس بشيء، فإف كجد لو  قاؿ:

     كقد رٌد عميوكيمزىؽ بو ما يتأىمو مف جرح أك عدالة.  ،ف بف سممة اعتبر حديثوراك غير سميما
ركل  سميـ كذكر ابف أبي حاتـ أف، : لو ركاة غيره كتعيف تكىينو(ُُ)ابف حجر في المساف قائالن 

  (ُِ)محمد بف عكؼ كأبك عتبة الحمصي أحمد بف الفرج، كقاؿ عنيـ أبك حاتـ: مجيكلكف. وعن

                                                           

 (. َُِالضعفاء كالمتركككف )ص (1)
(2) (ُ/ُّٖ .) 
 (.  ُٕ/ِانظر: تيذيب التيذيب ) (3)
 (. ُِْ/ْالكامؿ ) (4)
 (. ّٕٕتقريب التيذيب )ص (5)
 (. ْٖٓ/ُالكنى كاألسماء ) (6)
 (: ىذه النسبة إلى فكز، كظني أنيا قرية مف قرل حمص، بمدة َْٕ/ْقاؿ السمعاني في األنساب ) (7)

 بالشاـ.
 (. ُِٓ/ْالتاريخ الكبير ) (8)
 (. ُِٔ/ْالجرح كالتعديؿ ) (9)
(10) (ٔ/ُْٓ .) 
(11) (ْ/ُْٖ.) 
لحمصي اآلتي ذكره في ، كمحمد بف عكؼ ىذا الذم ركل عف سميـ ليس ىك ا(ُِٔ/ْالجرح كالتعديؿ ) (12)

 =ىك عالـ بأحاديث الشاـ صحيحيا(: ُِّ/ُ، كقاؿ عنو ابف عدم في الكامؿ )ثقة فيذا مجيكؿ كذاؾ
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ذكر أف ابف ك  ، : ركل عف محمد بف زياد مناكير(ِ)كقاؿ ابف عدم : منكر الحديث(ُ)قاؿ الذىبي
أحاديث سميـ عف ابف زياد فأنكرىا كقاؿ: ال  (ْ)عرض عمى أبي زرعة بف عمرك (ّ)جكصاء

 تشبو حديث الثقات عف محمد بف زياد ، كقاؿ مرة: مسكاة مكضكعة. 

 ، فمـ يكف رأيو كسابقو،ـ عف ابف زيادعف أحاديث سمي(ٓ)ابفى عكؼ كسأؿ ابف جكصاء أيضان 
،  يحدث بيا مف حفظو فكتبيا الناس عنو . قاؿ ابف جكصاء: صالحان  قاؿ: قد كاف شيخان لكنو 

 فتتيمو فييا؟ قاؿ: لـ نكف نتيمو، كقد تحدث الناس بيا عنو. 

 :(ٔ)-باختصار-ثـ ساؽ لو ابف عدم أحاديث كميا عف محمد بف زياد عف أبي أمامة، ثـ قاؿ 
كىذه األحاديث ال يحدث بيا عف ابف زياد غير سميـ ىذا، كابف زياد ىك مف ثقات أىؿ الشاـ 
نما أنكركىا عمى سميـ ألنو ركل عف ابف زياد، كىك مف ثقاتيـ كسميـ  ركل عنو الثقات، كا 

 معركؼ بيذه األحاديث  كما أظف أف لو غيرىا إال اليسير مف الحديث.  

اجيبو ىي ما ركاه عنو سميماف بف سممة، كما ركاه ىك عف ، كلعؿ أعو ضعيؼأن والخالصة
نو شيخ صالح لكنو كاف إيتيمو، كقاؿ لـ  محمد بف عكؼ محمد بف زياد مف المناكير، غير أف

معمو كقع في النكارة ألنو كاف يحدث مف حفظو، كاهلل يحدث مف حفظو فيكتب عنو الناس، ف
 أعمـ.

 

                                                                                                                                                                     

 كضعيفيا، ككاف ابف جكصاء عميو اعتماده كخاصة حديث حمص.=
 (. َّٗ/ُالمقتنى في سرد الكنى ) (1)
 (. ّّْ/ْالكامؿ ) (2)
 .ىػػػ(َِّىك أبك الحسف أحمد بف عمير بف جكصاء )ت (3)
(، كقاؿ أف ابف ِِّ/ُ) الكامؿكقد ذكره ابف عدم في خطبة ، د الرحمف بف عمركزرعة الدمشقي عبأبك  (4)

 .جكصاء كاف يسألو
  زذكر مف استجا الكامػػػػػؿ،ة ػػػػػػػه ابف عدم في خطب، ذكر ىػ(ِِٕكؼ الحمصي الطائي )تػػػػػػػد بف عىك محم (5)
 .       رجالن  نا ىذا رجالن مػػػيف، كمف بعدىـ إلى يك ػػػػػػػعي التابعػػيف كتابػػػػػػعابة كالتابػػػػػذبو مف الصحػػػػػػػػذيب مف تبيف كػػػػػػػػػػػػػتك
(ُ/ُِّ) . 
 .(ِّٔ/ِٔ: تيذيب الكماؿ )ترجمتو في انظرك 
 (. ّْٔ/ْالكامؿ ) (6)
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  ، ليس من رجال الكتب الستة.البصري الحداد أبو أيوب ،(ٔ)متوكل بن فضيلالثالث: 

: عنده عجائب، كضعفو (ِ)، قاؿ البخارمآخركف، كجيمو ضعفو بعضيـ أقوال النقاد:
 فقاؿ: ليس بالمعركؼ. (ٓ): مجيكؿ، ككافقو ابف عدم(ْ)كقاؿ أبك حاتـ ، (ّ)الدارقطني

 أنو ضعيؼ الحديث، كاهلل أعمـ. والخالصة 

بيذا المفظ ليسوا عمى درجة واحدة، ولعل ابن  لثالثة الموصوفينسبق أن الرواة ا ويتضح مما
ل يتابعون  ن ثالثتيم ضعفاء عندىم أحاديث منكرةربي أشدىم ضعفًا، ونستطيع القول إز 

 عمييا. 

أو ل يكتب حديثو، وقالو في ثالثة من الرواة، ل  : ل يكتب عنو،المصطمح السابع عشر
 تة، وانفرد النسائي بالرواية لمثالث.رواية لثنين منيم في الكتب الس

 األول: إبراىيم بن أبي صالح، ليس لو رواية في الكتب الستة.

: جيمي، ال يكتب حديثو، كنقؿ عنو ابف الجكزم (ٔ)الذىبي عف مسمـ أنو قاؿنقؿ قول مسمم: 
 : ال يكتب عنو.(ٕ)قكلىو

ب ابف أبي صالح في مجمس كذٌ  قاؿ ابف حجر في المساف إف إسحاؽ بف راىكيوأقوال النقاد: 
         كقد أكردت كتب التراجـ حادثتيف كذبو فييما في مجمس (ٖ)األمير عبد اهلل بف طاىر.

 و فريضةنَّ ف أبي صالح عف غسؿ الثياب؟ فقاؿ إ: لما سأؿ ابف طاىر اب(ٗ)ابف طاىر، أكليما

                                                           

 (. ٗٔ/ُالكنى كاألسماء ) (1)
 (. ّْ/ٖالتاريخ الكبير ) (2)
 .ّٗٓ(، كتاب الطيارة، حََِ/ُسنف الدارقطني ) (3)
 (.  ِّٕ/ٖالجرح كالتعديؿ ) (4)
 (.  ِْٗ/ٔالكامؿ ) (5)
 (. ّٕ/ُميزاف االعتداؿ ) (6)
 (. ّٓ/ُالضعفاء كالمتركككف ) (7)
(8) (ُ/ِٗٗ  .) 
 (. ّٕٔ/ُانظر: سير أعالـ النبالء ) (9)
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ا، كركل بإسناده عف كاستدؿ بقكلو تعالى: "كثيابؾ فطير"، فقاؿ إسحاؽ ككاف حاضران: كذب ىذ
 ابف عباس أف معنى اآلية، كقمبؾ فنىقّْو.

: قاؿ فييا ابف أبي صالح بخالؼ السنة، فرٌد عميو إسحاؽ كأعجب األمير بقكة حفظو، (ُ)كالثانية
  ىذا، لكي يخزم اهلل عمى يدم عدكان مثمو.فقاؿ إسحاؽ: ليـك مثؿ 

 . نو جيمي ضعيؼأوخالصة القول 

انفرد النسائي بالرواية ، راىيم بن عيسى، أبو سعيد القشيري النيسابوريَقَطن بن إبوالثاني: 
 لو.

 (ِ) قاؿ مكي بف عبداف: سألت مسمـ عنو فقاؿ: ال يكتب حديثو. قول مسمم:

: صار مسمـ بف الحجاج إلى أنو قاؿ إبراىيـ بف محمد بف سفياف كأخرج الخطيب بسنده إلى
الناس عميو حتى حدث بحديث إبراىيـ بف طيماف قطف بف إبراىيـ، ككتب عنو جممة، كازدحـ 

 (ْ)، كطالبكه باألصؿ فأخرجو، كقد كتبو عمى الحاشية، فتركو مسمـ.(ّ)عف أيكب

: صدكؽ مسمـ، (ٔ)حمد بف يحيى النيسابكرم لما سئؿ عنو، كقاؿ م(ٓ)كثقو الخميمي أقوال النقاد:
: يخطئ أحيانان، (ٖ)ره في الثقات: شيخ. كقاؿ ابف حباف لما ذك(ٕ)اكتبكا عنو. كقاؿ أبك حاتـ

 ييعتبر حديثو إذا حٌدث مف كتابو. 

                                                           

 (. ُّٕ/ٖانظر: تاريخ دمشؽ ) (1)
 (.ّْْ/ٔانظر: تاريخ اإلسالـ ) (2)
، كقد حدث "ا ًإىىابو ديًبغى فىقىٍد طىييرى أىيُّمى "أنو قاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ–لنبي يقصد حديث ابف عمر عف ا (3)

بو قطف بف إبراىيـ عف حفص بف عبد اهلل عف إبراىيـ بف طيماف عف أيكب بف أبي تميمة عف نافع عف ابف 
بف عقيؿ  عمر، كىك إسناد ضعيؼ النقطاعو، ألف قطف لـ يسمعو مف حفص كما حٌدث، بؿ سمعو مف محمد

 (. ْٗٗ/ْعف حفص. انظر: تاريخ بغداد )
 (، مف طريؽ محمد بف عقيؿ عف حفص بو، كقاؿ: إسناد حسف.َٕ/ُكقد أخرجو الدارقطني في سننو )

 (. ْٗٗ/ُْتاريخ بغداد ) (4)
 (. ُٖٔ/ِالمنتخب مف كتاب اإلرشاد ) (5)
 (. ُّٖ/ٕانظر: الجرح كالتعديؿ ) (6)
 المصدر نفسو.  (7)
(8) (ٗ/ِِ .) 
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: شيخ صدكؽ، (ِ): فيو نظر، كاستنكر ذلؾ الذىبي، فقاؿ(ُ)كقاؿ النسائي كقد أخرج لو في سننو
أعرض مسمـ عف إخراج حديثو في الصحيح، لو حديث ينكر، كالعجب أف النسائي خرج عنو، 

 كقاؿ فيو نظر!

 : صدكؽ يخطئ. (ّ)فيو ما قالو ابف حجر بأنو خالصة القولكلعؿ 

 ، ليس لو رواية في الكتب الستة.(ْ)محمد بن يزيد بن سنان، أبو عبد اهلل الرَُّىاويوالثالث: 

 (ٓ)عنو فقاؿ: ال يكتب عنو. ان قاؿ مكي بف عبداف: سألت مسمم قول مسمم:

: ثقة مأمكف، كقاؿ في (ٔ)اختمفكا فيو بيف مكثؽ كمضعؼ، فرفعو الحاكـ كقاؿ أقوال النقاد:
 (ٗ)، كذكره ابف حباف في الثقات.(ٖ): حافظ، ككثقو مسممة(ٕ)مكضع

كقاؿ  ،(ُُ)كقاؿ البخارم أنو يركم عف أبيو المناكير ،(َُ)كقد أطمؽ الدارقطني القكؿ بتضعيفو
: ليس بالقكم. كىي ليست بجرح (ُْ)، كابف حجر(ُّ): ليس بشيء، كقاؿ النسائي(ُِ)أبك داكد

 (ُٓ)النسائي كما نقؿ عنو الذىبي.مفسد عند 

                                                           

 (. ٓٗتسمية مشايخ النسائي، الممحؽ األكؿ )ص (1)
 (. َّٗ/ّميزاف االعتداؿ ) (2)
 (. َِٖتقريب التيذيب )ص (3)
 نسبة إلى الرُّىا، كىي مدينة مف بالد الجزيرة، ينسب إلييا كثير مف العمماء.  (4)

 (. ْٓ/ِانظر: المباب في تيذيب األنساب )
 (. ّْْانظر: تاريخ اإلسالـ ) (5)
 (.  ُُِسؤاالت السجزم لمحاكـ )ص (6)
 (. ّْٗ/َُانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (7)
 المصدر نفسو.  (8)
(9) (ٗ/ْٕ .) 
 (. َُٕ/ّانظر: الضعفاء كالمتركككف، البف الجكزم ) (10)
 (.  ُِ/ِٕانظر: تيذيب الكماؿ ) (11)
 المصدر نفسو.   (12)
 المصدر السابؽ.  (13)
  (.َٗٗتقريب التيذيب )ص (14)
 (. ِٖالمكقظة )ص (15)
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أف الجرح فيو غير مفسر، فال ييسٌمـ لمف ضٌعفو ال سيما كقد كثقو  وخالصة القول في ابن سنان
: ليس بالمتيف، ىك (ُ)غيرىـ، كلعؿ القكؿ فيو ما قالو أبك حاتـ، فإنو كسط الرأم فيو، حيث قاؿ

، صدكؽ ككاف  (ِ)(أحالس الحديث) أشد غفمة مف أبيو مع أنو كاف رجالن صالحان، لـ يكف مف
 يرجع إلى ستر كصالح. 

وخالصة القول في مدلول قول مسمم )ل يكتب عنو( أنَّ الموصوفين بيا ليسوا عمى درجة 
في المجمل  ، وقطنقطن لرواية عن أحدىم لسبب، كما فعل معواحدة أيضًا، وقد يترك مسمم ا

صل حديث فوجده قد كتبو عمى الحاشية، صدوق يخطئ، وقد كتب عنو ثم تركو ألنو طالبو بأ
 ولعمو ترك ابن أبي صالح ألنو جيمي، والثالث أقرب إلى الصدوق.

  فيذا المصطمح ل يعني ضعفًا شديدًا عند مسمم، ولعمو في أول منازل الضعف، واهلل أعمم.

رح ديثو، امتنع مسمم من الرواية عنو، وقد جعشر: تركو مسمم، ترك مسمم ح المصطمح الثامن
 بيذه المصطمحات أربعة من الرواة.

روى لو البخاري وأبو داود ، (ٖ)ْكَسكيبن عبد الرحمن، أبو إسماعيل السَّ  إبراىيماألول: 
 والنسائي.

قاؿ تكمـ فيو يحيى  ؟مسمـ حديثو إبراىيـ السكسكي لـ ترؾى  مدارقطني:ل اؿ الحاكـققول مسمم: 
 (ٗ) .ؿ مسمـ لـ يحتج إليو ضركرةلع :قمت .ىك ضعيؼ :قاؿ ؟بحجة :قمت ،بف سعيدا

                                                           

 (. ُِٖ/ٖالجرح كالتعديؿ ) (1)
مىس، الحاء كالالـ كالسيف )حمس(: أصؿ كاحد، كىك الشيء يمـز الشيء، كقد استعمميا  (2)  مفرد ًحٍمٍس، أك حى

 العرب في أكثر مف معنى، مف أشػػيرىا قكليـ: بنك فالف أحالس الخيؿ، كىـ الذيف يقتنكنيا كيمزمكف ظيكرىا،
 لبعير ىك ماتحت البرذعػػػػػػػػػػػػػػػة، كمنيا قكليـ: كف حمس بيتؾ، أم الزمو، كالحمس ىنا بساط ييبسػػػػػط في كحمس ا
 البيت.

 فيككف معنى )أحالس الحديث(: أم مف أصحابو الذيف يمزمكنو كيتعيدكنو، كاهلل أعمـ.
 (. ْٓ/ٔ(، كلساف العرب )ْٔٓ/ُٓ(، كتاج العركس )ٕٗ/ِانظر: مقاييس المغة )

 نسبة إلى السكاسؾ، كىك بطف مف ًكٍندة، نسب إليو جماعة مف العمماء.  (3)
 (. ُِّ/ِانظر: المباب )

 (.ُٖٕسؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص (4)
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    تكمـ فيو عدد مف األئمة، كعٌده بعضيـ في الثقات، كرآه أئمة االستقراء أمثاؿ أقوال النقاد:
 ابف عدم كالذىبي كابف حجر إلى الصدؽ أقرب.

. كقاؿ ابف افي ثقاتيم (ٖ)، كابف خمفكف(ٕ): تابعي صالح. كذكره ابف حباف(ٔ) قاؿ الدارقطني
: لـ أجد لو حديثان منكر المتف، كىك إلى الصدؽ أقرب منو إلى غيره. (ٗ)تمة ترجمتوعدم في خا
 : ككفي صدكؽ.(٘)كقاؿ الذىبي

 كاف شعبة يضعفو،: (ٚ)كقاؿ أيضان  (ٙ)، كما قاؿ القطافيطعف فيو يقكؿ فيو، أم: فكاف شعبةأما 
 يتكمـ فيو. : كاف األعمش (ٛ) ـ. كنقؿ عنو مغمطام أنو قاؿكاف ال يحسف يتكم كقاؿ:

كزاد ابف عدم في ركايتو لقكؿ  : ليس بذاؾ القكم،(ٓٔ) قاؿ النسائي، ك (ٜ)كضعفو أحمد
: ضعفو (ٕٔ): كييكتب حديثو. كلـ يرضى ابف القطاف جرحيـ دكف تفسير الجرح، فقاؿ(ٔٔ)النسائي

 قـك فمـ يأتكا بحجة، كىك ثقة.

يؼ الحفظ، كال يتعارض ىذا : صدكؽ، ضع(ٖٔ) فيو ما قالو ابف حجر بأنو ولعل خالصة القول
مع ركاية البخارم لو فإنو كاف ينتقي مف أحاديث الركاة ما عمى شرطو، أما مسمـ فمعمو لـ يحتج 

 إليو كما قاؿ الحاكـ، كاهلل أعمـ. 

                                                           

 (.ُٖٕسؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص (1)
(2) (ْ/ُّ .) 
 (.ِّٗ/ُانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (3)
 المصدر نفسو.  (4)
 (. ْٓ/ُ)ميزاف االعتداؿ  (5)
 (. ٕٓ/ُانظر: الكامؿ ) (6)
 (. ُُُ/ِانظر: الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (. ِّٗ/ُاإلكماؿ ) (8)
 (. ُِّ/ِانظر: تيذيب الكماؿ ) (9)
 (. ُّالضعفاء كالمتركككف )ص (10)
 (.ّْٓ/ُالكامؿ ) (11)
 (. ِّٗ/ُانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (12)
 (.  َُُتقريب التيذيب )ص (13)
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 ، روى لو الجماعة دون مسمم.ثور بن يزيد، أبو خالد الِكالعي الحمصيوالثاني: 

 ال أنو قدرم قح، فمذا تركو مسمـ.: حافظ ثبت، إ(ٔ)قاؿ الذىبي قول مسمم:

كثقو أكثرىـ، مع إنكارىـ عميو قكلو بالقدر، كمف تكمـ فيو فإنما تكمـ فيو ألجؿ  أقوال النقاد:
 ذلؾ، كلذلؾ تركو مسمـ.

: كاف يرل القدر، ككاف (ٖ): ثقة في الحديث، كيقاؿ إنو كاف قدريان. كقاؿ أحمد(ٕ)قاؿ ابف سعد
 نيا، ألنو كاف يرل القدر، كليس بو بأس. مف أىؿ حمص، نفكه كأخرجكه م

فأعرض عنو أىؿ الشاـ لبدعتو، كقد أتاىـ ككيع فحٌدثيـ عف ثكر، فقالكا: ال نريد ثكران، فقاؿ 
ح كتابو، كحٌدث عنو.  (ٗ)ككيع: كاف ثكر صحيح الكتاب. فريغـ عمـ ككيع بأنو كاف قدريان صحَّ

: ثقة، (ٙ)يشؾ أنو قدرم. كقاؿ أحمد بف صالح : ثقة، ما رأيت أحدان (٘)ككذلؾ حاؿ دحيـ لما قاؿ
 إال أنو كاف يرل القدر. 

، كقاؿ أبك (ٓٔ)، كالنسائي(ٜ)، كأبك داكد(ٛ)، كالعجمي(ٚ)كقد أطمؽ القكؿ بتكثيقو ابف معيف
 : صدكؽ قدرم. (ٕٔ): صدكؽ حافظ. كقاؿ الساجي(ٔٔ)حاتـ

 

                                                           

 (. َُْيو كىك مكثؽ )صمف تكمـ ف (1)
 (. ْٕٔ/ٕالطبقات الكبرل ) (2)
 (. ُٕٗ/ُانظر: الضعفاء الكبير ) (3)
 المصدر نفسو. (4)
 (. ِِْ/ْانظر: تيذيب الكماؿ ) (5)
 المصدر نفسو.  (6)
 (. ُُّ/ِانظر: الكامؿ ) (7)
 (. ِِٔ/ُالتاريخ ) (8)
 (. ُُٔ/ّانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (9)
 (. ِْٕ/ْالكماؿ ) انظر: تيذيب (10)
 (. ْٗٔ/ِالجرح كالتعديؿ ) (11)
 (.ُُٔ/ّانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (12)
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قد ركل عنو الثكرم، كابف ك  ،كلثكر بف يزيد غير ما ذكرت أحاديث صالحة :(ٔ)قاؿ ابف عدم
إذا ركل عنو ثقة أك  عيينة كيحيى القطاف كغيرىـ مف الثقات ككثقكه، كال أرل بحديثو بأسان 

كلـ أر في أحاديثو أنكر مف ىذا الذم ذكرتو، كىك مستقيـ الحديث صالح في ، صدكؽ
 . الشامييف

، كعطاء بف (ٕ)، فقد نيى مالؾأما الذيف تكممكا فيو، فإنما تكممكا في دينو كرأيو، كليس في حديثو
كتكمـ فيو ابف المبارؾ  (ٗ)عف مجالستو، ككاف األكزاعي سيء القكؿ فيو. (ٖ)أبي مسمـ الخراساني

كقد قاؿ المزم بعد نقمو لكالـ عطاء: يعني أنو كاف قدريان، ككذلؾ األكزاعي لما رفض  (٘) أيضان.
ت الدنيا كانت المقاربة، لكنو الديف! كعمؽ أف يمد يده لييسمّْـ عمى ثكر، قاؿ لو: يا ثكر لك كان

 (ٙ) المزم أيضان قائالن: ألنو كاف قدريان.

: ثقة ثبت إال أنو يرل القدر، كقاؿ في مقدمة الفتح (ٚ)فيو ما قالو ابف حجر وخالصة القول
 : اتفقكا عمى تثبتو مع قكلو بالقدر.(ٛ)أيضان 

  (ٜ) سابوري، روى لو الجماعة دون مسمم.أبو عبد اهلل الذىمي النيمحمد بن يحيى، والثالث: 

كالذىمي إماـ مف األئمة، انتيت إليو رئاسة العمـ ببمده، ككانت لو فييا جاللة عجيبة كجاللة 
كأكثر عنو مسمـ، ثـ فسد ما بينيما، فامتنع مف الركاية عنو،  (ٓٔ)أحمد ببغداد، كمالؾ بالمدينة.

 (ٔٔ)فما ضره ذلؾ عند اهلل.

                                                           

 (.ُُّ/ِانظر: الكامؿ ) (1)
 (.ُُٔ/ّانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (2)
 (. ِْٓ/ْانظر: تيذيب الكماؿ ) (3)
 (. َُّ/ِانظر: الكامؿ ) (4)
 (. ِٕٕ/ُانظر: تيذيب التيذيب ) (5)
 (. ِْٓ/ْيب الكماؿ )انظر: تيذ (6)
 (. َُٗتقريب التيذيب )ص (7)
 (. ُْْ)ص (8)
 (. َٕٗكقاؿ فيو ابف حجر: ثقة حافظ جميؿ. انظر: التقريب )ص (9)
 (. ِْٕ/ُِانظر: سير أعالـ النبالء ) (10)
 (. ِٕٓالمصدر نفسو )ص (11)
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ب ما كقع بيف البخارم كالذىمي في مسألة )المفظ بالقرآف مخمكؽ(، كما كاف كقد تركو مسمـ بسب
بعده مف انقطاع أكثر الناس عف مجمس البخارم، ككاف مسمـ مف القميؿ الذيف بىقىٍكا، فقاؿ الذُّىمي 
يكمان في مجمسو: مف قاؿ بالمفظ ال يحؿ لو أف يحضر مجمسنا، فقاـ مسمـ مف المجمس، كبعث 

 (ٔ)عنو عمى ظير جٌماؿ.إليو ما كتبو 

أجؿ قصة  : إنما انقطع عنو مف(ٕ)كقد صٌرح الحاكـ أبك عبد اهلل بسبب ترؾ مسمـ لو فقاؿ
بف : كاف مسمـ يناضؿ عف البخارم، حتى أكحش ما بينو كبيف محمد (ٖ)البخارم. كقاؿ الخطيب
 يحيى الذُّىمي بسببو. 

 حديث. كما ذكرت سابقان أنو إماـ مف أجمة أئمة ال والخالصة

 انفرد النسائي بالرواية لو.، َقَطن بن إبراىيم بن عيسى، أبو سعيد القشيري النيسابوريالرابع: 

كخبر ترؾ مسمـ لو جاء فيما أخرجو الخطيب بسنده  كقد سبقت ترجمتو في المصطمح السابؽ،
تب : صار مسمـ بف الحجاج إلى قطف بف إبراىيـ، ككأنو قاؿ إبراىيـ بف محمد بف سفياف إلى

عنو جممة، كازدحـ الناس عميو حتى حدث بحديث إبراىيـ بف طيماف عف أيكب، كطالبكه 
 (ْ)باألصؿ فأخرجو، كقد كتبو عمى الحاشية، فتركو مسمـ.

د، الذين تركيم مسمم، ليسوا بالمجروحين عند بقية النقا ن الرواة األربعةنستطيع أن نقول إو 
نما تركيم مسمم لسبب، فاثنان روى ليما الجماعة دون مسمم، ترك األول  منيم ثقات وا 

بسبب ما كان بينيما بعد قصة الذىمي  وىو الذىمي  لبدعتو وىو ثور بن يزيد، وترك الثاني
      روى لو البخاري مع البخاري في مسألة خمق القرآن، والثالث وىو إبراىيم الَسْكَسكي،

وىو إلى  ،جده قد كتبو عمى الحاشيةتركو ألنو طالبو بأصل حديث فو  وأبو داود والنسائي، وقد
 والرابع انفرد النسائي بالرواية لو وىو صدوق يخطئ.الصدق أقرب. 

 

                                                           

 (. َْٔ/ُِانظر: سير أعالـ النبالء ) (1)
 (. ِٕٓالمصدر نفسو )ص (2)
 (. ُِٓ/ُٓخ بغداد )تاري (3)
 (. ْٗٗ/ُْالمصدر نفسو ) (4)
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المصطمح التاسع عشر: تركوه، تركوا حديثو، ُترك حديثو، ترك أىل الحديث حديثو ل يعتدون 
 بو. وجرح بو أربعة من الرواة. 

 و رواية في الكتب الستة.، أبو حذيفة البخاري، ليس ل(ٔ)إسحاق بن بشراألول: 

 : ترككا حديثو.(ٖ)كنقؿ عنو الذىبي أنو قاؿ (ٕ)قاؿ مسمـ: ترؾى الناس حديثو. قول مسمم:

كاف يضع الحديث، كذَّبو ابف المديني، كاتفقكا عمى ترؾ حديثو، كانفرد محمد بف  أقوال النقاد:
: تفرد (ٗ)كضع كردَّه، فقاؿعمر الدَّارابجردم بتكثيقو، كقد أكرد الذىبي تكثيقو في أكثر مف م

الدَّارابجردم بتكثيؽ أبي حذيفة، فمـ يمتفت إليو أحد، ألف أبا حذيفة بيّْف األمر، ال يخفى حالو 
: كما (ٙ): ال ييفرح بتكثيؽ ىذا الرجؿ، كقاؿ في مكضع ثالث(٘)عمى العمياف. كقاؿ في مكضع

 ىك ممف ييعبأ بتكثيقو. 

يحدث عف ابف طاكس، فجاؤكا إلى ابف عيينة، فأخبركه بسنو، : كذَّاب، كاف (ٚ)قاؿ ابف المديني
 فإذا ابف طاكس مات قبؿ أف يكلد.

كذكر أحمد بف سيَّار أنو كاف يركم عمف لـ يدركيـ، كقد ماتكا قبؿ أف يكلد، ككانت فيو غفمة 
 (ٛ)مع أنو كاف ييزىف بحفظ.

                                                           

كقد عيرؼ بيذا االسـ اثناف، كالىما متركؾ، األكؿ صاحب الترجمة، كىك صاحب كتاب المبتدأ، يحدث  (1)
 عف الثكرم كغيره بالمناكير، كاآلخر أبك يعقكب الكاىمي، يركم عف الككفييف كعف مالؾ بف أنس مناكير.

 (. ّٓعمى ابف حباف )ص انظر: تعميقات الدارقطني
( حيث خمط بيف االثنيف في ُّٓ/ُكقد كىـ بعضيـ في الجمع بيف االثنيف، كابف حباف في المجركحيف )

( ََُ/ُ(. كأخطأ ابف الجكزم في )الضعفاء كالمتركككف( )ْٖٕ/ٗالترجمة، كنبو إلى ذلؾ الذىبي في السير )
 (. ُٖٓ/ُإلى ذلؾ الذىبي في الميزاف )في قكلو عف البخارم: الكاىمي مكلى بني ىاشـ. كنبو 

 (. ِٓٔ/ُالكنى كاألسماء ) (2)
 (. ِٖ/ٓتاريخ اإلسالـ ) (3)
 (. ُٖٓ/ُميزاف االعتداؿ ) (4)
 (. ْٖٕ/ٗالسير ) (5)
 (. ِٕ/ٓتاريخ اإلسالـ ) (6)
 (. ّّٖ/ٕانظر: تاريخ بغداد ) (7)
 المصدر نفسو.  (8)
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: يضع الحديث عمى (ٕ)قيسراني. كقاؿ ابف ال(ٔ)كقد ضعفو الخميمي جدان، كاتيمو بكضع األحاديث
 : متركؾ الحديث، زاد األزدم: ساقط، ريمي بالكذب. (ٗ)، كاألزدم(ٖ)الثقات، كقاؿ الدارقطني

 : أحاديثو منكرة، إسنادان أك متنان، ال يتابعو أحد عمييا. (٘)كقاؿ ابف عدم مختتمان ترجمتو

 عمـ. فيو أنو متركؾ، كاف يكذب كيضع الحديث، كاهلل أ وخالصة القول

  ، ليس لو رواية في الكتب الستة.عمرو بن حكَّام، أبو عثمان البصريالثاني: 

 (ٙ)تيرؾ حديثو. قول مسمم:

: تيرؾ حديثو. ككذلؾ قاؿ ابف (ٚ)كافؽ مسمـ شيخو أحمد الذم قاؿ فيو أيضان  أقوال النقاد:
بف حٌكاـ، كقد : كممف تيرؾ حديثو عف شعبة عمرك (ٛ)المديني لكنو خٌص حديثو عف شعبة، فقاؿ

 : ذىب حديثو، مما يدؿُّ عمى أنو ضعيؼ عنده.(ٓٔ)، كقاؿ في أخرل(ٜ)ضٌعفو في ركاية

، (ٖٔ)كقاؿ البخارم : ليس بشيء.(ٕٔ): متركؾ الحديث، كقاؿ أبك داكد(ٔٔ)كقاؿ النسائي مثميـ
 : ليس بالقكم. (٘ٔ)، كأبك حاتـ(ٗٔ)كأبك زرعة

                                                           

 (.ٓٓٗ/ّالمنتخب مف كتاب اإلرشاد ) (1)
 (.َِٗتذكرة الحفاظ )ص (2)
 (.ّّٖ/ٕانظر: تاريخ بغداد ) (3)
 المصدر نفسو.  (4)
 (. َٓٓ/ُالكامؿ ) (5)
 (. ِٓٓ/ُالكنى كاألسماء ) (6)
 (. َُُ/ّالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) (7)
 (. ِٕٔ/ّانظر: الضعفاء الكبير ) (8)
 (.  ِّٓ/ٔنقمو البخارم في تاريخو الكبير ) (9)
 (. ِِٖ/ٔتعديؿ )انظر: الجرح كال (10)
 (. ٕٗالضعفاء كالمتركككف )ص (11)
 (. َْسؤاالت أبي عبيد )ص (12)
 (. كلـ يٍذكره البخارم في أمٍّ مف كتبو، كاكتفى فييا بقكلو: ضعفو عمي. ِٕٔ/ّانظر: الضعفاء الكبير ) (13)
 (.ِِٖ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (14)
 المصدر نفسو.  (15)
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: عامة ما (ٔ)ابف عدم في أف حديثو ييكتب، فقاؿزاد أبك حاتـ: شيخ، ليف، يكتب حديثو. ككافقو 
 يركيو غير متابع عميو إال أنو يكتب حديثو.  

: ليس بثقة. كذكره ابف حباف في المجركحيف (ٖ)، كقاؿ في أخرل(ٕ)كجيَّمو ابف معيف في ركاية
 : كاف ممف ينفرد عف الثقات مما ال يشبو حديث األثبات، ال يحتج بو إذا انفرد.(ٗ)كقاؿ
 أنو ضعيؼ متركؾ الحديث.  خالصةوال

 ، أبو عبد اهلل الُمَصفَّر البغدادي، ليس لو رواية في الكتب الستة.(٘)الثالث: محمد بن الحجاج
و أخرج أحاديث أبي مريـ نَّ و ببغداد كلـ أكتب عنو، كقيؿ لي إ: رأيت(ٙ)قاؿ أبك حاتـ أقوال النقاد:

مرة، فذىب حديثو كترككه. كقاؿ ابف عف عمرك بف مرة فحدث بيا عف شعبة عف عمرك بف 
: سكتكا عنو، كقاؿ الذىبي مفسران مراد البخارم (ٛ): ذىب حديثو. كقاؿ البخارم(ٚ)المديني
 : يعني ترككه.(ٜ)بقكلو

: (ٔٔ): تركت حديثو، أك تركنا حديثو، كقاؿ النسائي(ٓٔ)قاؿ عبد اهلل بف أحمد عف أبيو أنو قاؿ
: منكر الحديث جدان، يركم عف شعبة (ٕٔ)اية عنو قائالن كحـر ابف حباف الرك  متركؾ الحديث.

 أشياء كأنو شعبة آخر، ال تحؿ الركاية عنو. 

 نو متركؾ الحديث، كاهلل أعمـ. أ وخالصة القول

                                                           

 (. ِّٗ/ٔالكامؿ ) (1)
 (.  ِّٕو )صالمصدر نفس (2)
 (. ٕٓمف كالـ ابف معيف في الرجاؿ، ركاية ابف طيماف )ص (3)
 (. َٖ/ِكتاب المجركحيف ) (4)
 (: قاؿ ّٖٕ/ِ(: ترككه، كقاؿ ابف الجكزم في العمؿ المتناىية )َِٓ/ُقاؿ مسمـ في الكنى كاألسماء ) (ٓ)

 النسائي كمسمـ بف الحجاج كالدارقطني: متركؾ.
 (.  ِّٓ/ٕالجرح كالتعديؿ ) (ٔ)
 المصدر نفسو.  (ٕ)
 (. ْٔ/ُالتاريخ الكبير ) (ٖ)
 (. ُٕٔ/ِالمغني في الضعفاء ) (ٗ)

 (: أما قكؿ البخارم: سكتكا عنو، فظاىره أنيـ ما تعرضكا لو بجرح كال تعديؿ، كعممنا ّٖكقاؿ في المكقظة )ص
 مقصده بيا باالستقراء أنيا بمعنى ترككه.

 (. ُُِ/ّالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) (َُ)
 (.ِّٕ/ٕانظر: الكامؿ ) (ُُ)
 (. ِٔٗ/ِالمجركحكف ) (ُِ)
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 .روى لو الترمذي وابن ماجو يحيى بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن َموَىب، التيمي،الرابع: 

: بمثؿ ىذه الركاية كأشباىيا ترؾ (ٔ)ا الركاة ثـ قاؿذكر لو ركاية منكرة خالؼ فيي قول مسمم:
كنقؿ عنو ابف حجر أنو قاؿ: ساقط  بو،أىؿ الحديث حديث يحيى بف عبيد اهلل، ال يعتدكف 

 (ِ)متركؾ الحديث.

: أحاديثو مقاربة مف (ّ)فقاؿ الجكزجاني كأقكاؿ المضعفيف لو أقكل، اختمفكا فيو، أقوال النقاد:
: ليس (ٓ): ال بأس بو إف ركل عف ثقة، أما الساجي فقاؿ(ْ)الفسكم حديث أىؿ الصدؽ، كقاؿ

: مف بعض ما يركيو ما ال يتابع (ٔ)بحجة في األحكاـ، يجكز في الزىد كالرقائؽ، كقاؿ ابف عدم
 عميو.

: ليس بشيء، كال يكتب حديثو، سمع منو يحيى (ٖ)، كقاؿ ابف معيف(ٕ)كاف ابف عيينة يضعفوك 
صحيفتو كلـ يرًك عنو شيئان حتى مات. كقد ترؾ شعبة حديثو ألنو رآه القطاف ثـ تركو، ككىب 
  (ٗ)يصمى صالة ال يقيميا.

 

 

                                                           

 (. ُُٕالتمييز )ص (1)
 (ّٕٔ/ْانظر: تيذيب التيذيب ) (2)

 . متركؾ، كأفحش الحاكـ فرماه بالكضع(: َُُٔكفي التقريب )ص
 (. ِّْأحكاؿ الرجاؿ )ص (3)
 (. ُِٓ/ّالمعرفة كالتاريخ ) (4)
 (. ّْٓ/ُِانظر: اإلكماؿ ) (5)
 (. ّٔ/ٗامؿ )الك (6)
 (.ِٓٗ/ٖانظر: التاريخ الكبير، لمبخارم ) (7)
 (. ِّ/ٗانظر: الكامؿ )  (8)

 (: ْٖٗ/ِ( أف القطاف كثقو، كقاؿ أحمد كما جاء في العمؿ ركاية ابنو)ِّ/ٗكجاء عف ابف راىكية في الكامؿ )
 صحيفتو، كلعمو كاف يرل كاف القطاف يحدث عنو. كىذا يرده ما قالو ابف معيف بأنو حدث عنو ثـ تركو ككىب 

 أنو ثقة ثـ تبيف لو ضعفو فتركو، كاهلل أعمـ.
 (.ِٓٗ/ٖانظر: التاريخ الكبير، لمبخارم ) (9)
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: ضعيؼ. زاد النسائي: ال (ّ)، كالدارقطني(ِ): منكر الحديث جدان. كقاؿ النسائي(ُ)كقاؿ أبك حاتـ
 : أحاديثو أحاديث مناكير، ال ييعرؼ ىك كال أبكه.(ْ)يكتب حديثو. كقاؿ أحمد

 ، كاهلل أعمـ. (ٓ)أنو ضعيؼ في أقؿ أحكالو ة القولوخالص

والخالصة أن أربعتيم متروكون عند أىل الحديث، اتيم أحد الثالثة بالكذب ووضع الحديث، 
وقال فيو مسمم  والرابع روى لو الترمذي وابن ماجوول رواية لثالثة منيم في الكتب الستة، 

 اهلل. أيضًا: ساقط متروك الحديث، وىو يحيى بن عبيد

 فيذه األلفاظ عند مسمم تدل عمى الضعف الشديد لمراوي، وترك حديثو، وعدم الحتجاج بو. 

في  : ذاىب الحديث، وقالو في ثمانية من الرواة، ل رواية لخمسة منيمالمصطمح العشرون
 بالرواية لثنين منيم، وانفرد الترمذي بالرواية لواحد. الكتب الستة، وانفرد ابن ماجو

 ، ليس لو رواية في الكتب الستة.الكوفي، أبو إسحاق (ٙ)إبراىيم بن ِىرَاسة: األول

: متركؾ الحديث، كزاد (َُ)، كالنسائي(ٗ)، كالعجمي(ٖ)، كأبك حاتـ(ٕ)قاؿ البخارم أقوال النقاد:
 .مي : كذاب، كزاد أبك حاتـ: ضعيؼالعج

                                                           

  (.  ُٖٔ/ٗالجرح كالتعديؿ ) (1)
 (. ُْٓ/ُّانظر: تيذيب الكماؿ ) (2)
 (. ِْٓالمصدر نفسو )ص (3)
 (. ْٖٗ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) (4)
 (: إلى أنو متركؾ.َُُٔقريب )صكخمص ابف حجر في الت (5)
 (. ِْ/ُالكنى كاألسماء ) (6)

 ، كاسـ أبيو رجاء . اسـ أمو كاف يعرؼ بو قاؿ أبك جعفر الطكسي الشيعي: ىراسة
 . (ّٕٗ/ُانظر: لساف الميزاف )

 (. ّّّ/ُالتاريخ الكبير ) (7)
 (. ُّْ/ِالجرح كالتعديؿ ) (8)
 ه في التاريخ لو. (، كلـ أجدّٕٗ/ُانظر: لساف الميزاف ) (9)
 (. ُِالضعفاء كالمتركككف )ص (10)
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، كقاؿ (ّ)ه، ككذا قاؿ أبك داكد: تركك (ِ)كفي ركاية قاؿ البخارم، : ليس بالقكم(ُ)كقاؿ أبك زرعة
: غمب عميو التقشؼ كالعبادة كغفؿ (ٓ): ليس بقكم ال يكتب حديثو. كقاؿ ابف حباف(ْ)النسائي مرة

 . عف تعاىد حفظ الحديث حتى صار كأنو يكذب
: كإلبراىيـ بف ىراسة حديث صالح يركيو، كبخاصة عف الثكرم، كيعرؼ عف (ٔ)قاؿ ابف عدم

ة، كركل عف غيره ما ال يتابع عميو، كقد ضعفو الناس كالضعؼ عمى الثكرم بأحاديث صالح
 ركاياتو بيف. 

إذا تكبع  أنو متركؾ ضعيؼ، بيّْف الضعؼ، سكل أحاديثو عف الثكرم فإنيا صالحة والخالصة
 عمييا، كاهلل أعمـ. 

 بالرواية لو. ، انفرد ابن ماجوالمدني أبو سميمان، (ٕ)داود بن عطاءالثاني: 
: منكر الحديث، كزاد أبك حاتـ: ليس (َُ)، كالبخارم(ٗ)، كأبك زرعة(ٖ)قاؿ أبك حاتـ قاد:أقوال الن

، قاؿ أحمد: ليس بشيء، ك في حديثو بعض النكرة :(ُُ)قاؿ ابف عدم. ك بالقكم ضعيؼ الحديث
 القكؿ بتضعيفو.  (ُّ)ابف حجرك  ،(ُِ)النسائي كأطمؽ

 . بحاؿ لكثرة خطئو كغمبتو عمى صكابو كثير الكىـ في األخبار ال يحتج بو: (ُْ)كقاؿ ابف حباف

  أنو منكر الحديث كما قاؿ أكثرىـ، كاهلل أعمـ.  والخالصة

                                                           

 (.ُّْ/ِالجرح كالتعديؿ ) (1)
 (.  ّٔٗ/ُانظر: الكامؿ ) (2)
 . (ّٕٗ/ُانظر: لساف الميزاف ) (3)
 لمصدر نفسو. ا (4)
 (. ُُُ/ُكتاب المجركحيف ) (5)
 (.  ّٕٗ/ُالكامؿ ) (6)
 (. ّْٕ/ُالكنى كاألسماء ) (7)
 (. ُِْ/ّالجرح كالتعديؿ ) (8)
 المصدر نفسو.   (9)
 (. ِّْ/ّالتاريخ الكبير ) (10)
 (. ِٓٓ/ّالكامؿ ) (11)
 (. ِٗٓ/ْانظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (12)
 (. َّٕتقريب التيذيب )ص (13)
 (. ِٖٗ/ُكتاب المجركحيف ) (14)
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 ، أبو معاوية الزعفراني، ليس لو رواية في الكتب الستة.(ُ)الثالث: عبد الرحمن بن قيس

 يكذبانو. (ّ)، كأبك زرعة(ِ)اتفقكا عمى ضعفو، بؿ كاف ابف ميدم أقوال النقاد:

: متركؾ (ٕ)، كالنسائي(ٔ): ذىب حديثو، كقاؿ أحمد(ٓ)، ككافقو أبك حاتـ(ْ)خارمقاؿ فيو الب
، كقاؿ صالح (ٖ)كضعفو الساجي الحديث، زاد أحمد: ليس بشيء، حديثو حديث ضعؼ،

 : عامة ما يركيو ال يتابعو عميو الثقات.(َُ)كقاؿ ابف عدم : كاف يضع الحديث،(ٗ)جزرة

 أنو متركؾ، ذاىب الحديث. والخالصة

 ، أبو سيل الترجمان، ليس لو رواية في الكتب الستة.(ُُ)الرابع: عبد العزيز بن حصين

: حديثو ليس بشيء، ال يسكس فمسان، كقاؿ (ُّ)، كقاؿ في ركاية(ُِ)ضعفو ابف معيف أقوال النقاد:
: (ُٓ)البخارمكقاؿ  : بالء مف البالء، كضعفو جدان.(ُْ)عبد اهلل ابف عمي بف المديني عف أبيو

 قكم عندىـ.ليس بال

 

                                                           

 (. ِٔٓ/ُُ(. كانظر: تاريخ بغداد )َٕٔ/ِالكنى كاألسماء ) (1)
 (. ِٔٓ/ُُانظر: تاريخ بغداد ) (2)
 (. ِٖٕ/ٓالجرح كالتعديؿ ) (3)
 (.  ّّٗ/ٓالتاريخ الكبير ) (4)
 (.  ِٖٕ/ٓالجرح كالتعديؿ ) (5)
 (.ِٖٕ/ٓانظر: الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (. ٖٔالضعفاء كالمتركككف )ص (7)
 (. ِٔٓ/ُُانظر: تاريخ بغداد ) (8)
 المصدر نفسو.   (9)
 (. ْٕٕ/ٓالكامؿ ) (10)
 (. ََْ/ُالكنى كاألسماء ) (11)
 (. ّٔٔ/ْتاريخو ركاية الدركم ) (12)
 (.  ُٖٗ/ُِانظر: تاريخ بغداد ) (13)
 (. َِِ/ٓانظر: لساف الميزاف ) (14)
 المصدر نفسو.  (15)
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: (ّ): ليس بقكم منكر الحديث، كقاؿ أبك زرعة(ِ): سكتكا عنو، كقاؿ أبك حاتـ(ُ)في ركايةكقاؿ 
 : متركؾ الحديث. (ْ)ال يكتب حديثو، كقاؿ النسائي

: كأعجب بو مف (ٓ)كقد أكرد ابف حجر أقكاؿ المضعفيف لو ثـ تعجب مف تكثيؽ الحاكـ لو قائالن 
 لو في المستدرؾ، كقاؿ: إنو ثقة.  كؿ ما تقدـ أف الحاكـ أخرج

 أنو متركؾ الحديث، كاهلل أعمـ.  والخالصة

 ، ليس لو رواية في الكتب الستة. العيالشامي الكِ ، أبو سعيد  (ٙ)عبد القدوسالخامس: 

: متركؾ، كزاد (َُ)، كالنسائي(ٗ)، كقاؿ أبك حاتـ(ٖ)، كأبك زرعة(ٕ)ضعفو ابف معيف أقوال النقاد:
: يركم عف نافع كمجاىد كالشعبي كمكحكؿ كعطاء (ُُ)ؿ البخارمصدؽ. كقاأبك حاتـ: ال يي 

                                                           

 (. ََِ/ّانظر: التاريخ األكسط، لمبخارم ) (1)
 ػػػران  باسمو الصحيػػػػػػػح دار كقد طيبع الكتاب بأكثر مف طبعة باسػػػػػػـ: )التاريخ الصغير(، كىك خطأ! كطبعتو مؤخػػػػػػ

 ىػػ، بتحقيؽ محمد بف إبراىيـ المحيداف، كاعتمد المحقؽ عمى نسختيف خطيتيف، ُُْٖالصميعي طبعة أكلى لعاـ 
 جعؿ إحداىما أصالن، كىي قديمة جدان، ككرد عمى غالفيا فقط كممة )التاريخ(. 

 ػػػػػ: التاريخ الصغير كاألكسط كالكبير، كرجح أف تككف كقد استبعد الشريؼ حاتـ أف يككف البخارم قد سمى كتبو ب
 أكصافان أيطمقت عمى ىذه الكتب لمتمييز بينيا ، ثـ ذكر أدلة تيرجح ما كصػػػػػػػؿ إليػػػػػػػػػو، كذلؾ في كتابػػػػػػو: العنكاف 

 (، فمتنظر األدلة ىناؾ فضالن. ٖٓالصحيح لمكتاب )ص
 (. َّٖ/ٓالجرح كالتعديؿ ) (2)
 المصدر نفسو.  (3)
 (. ُٖٗ/ُِانظر: تاريخ بغداد ) (4)
 (. َِِ/ٓلساف الميزاف ) (5)
 (. ّٕٔ/ُالكنى كاألسماء ) (6)
 (. ٔٓ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ ) (7)
 المصدر نفسو.  (8)
 المصدر السابؽ.  (9)
 (. ٗٔالضعفاء كالمتركككف )ص (10)
 (. َُِ/ٔالتاريخ الكبير ) (11)
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و كال : كاف يضع الحديث عمى الثقات، ال يحؿ كتابة حديث(ُ)أحاديث مقمكبة. كقاؿ ابف حباف
 : منكر الحديث إسنادان كمتنان. (ِ)، كقاؿ ابف عدمالركاية عنو

 ا عمى ترؾ حديثو. بأف أىؿ العمـ أجمعك  (ّ)ما قالو الفالس وخالصة القول

، الوقَّاصي ، أبو عمرو(ْ)الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عثمان بن عبدالسادس: 
  انفرد الترمذي بالرواية لو.  

     ، (ٖ)كالبخارم، (ٕ)كقاؿ ابف معيف، (ٔ)كابف معيف، (ٓ)ان ضعفو ابف المديني جدَّ  أقوال النقاد:
 : ال يكتب حديثو كاف يكذب.   (َُ)مرة : ليس بشيء، كقاؿ ابف معيف (ٗ)كأبك داكد

:  (ُْ)كابف حجر، (ُّ)كأبكحاتـ، (ُِ)ترككه، كقاؿ النسائي: (ُُ)أيضان أنو قاؿ البخارم كجاء عف
 متركؾ الحديث، كزاد أبك حاتـ: ذاىب الحديث كذاب. 

 كاف ممف يركم عف الثقات األشياء المكضكعات ال يجكز االحتجاج بو.  :(ُٓ)كقاؿ ابف حباف

 كذبو ابف معيف، كأبك حاتـ.  اتفقكا عمى ضعفو بؿ ،الحديث  متركؾفيو أنو  القول وخالصة

                                                           

 (. ُُّ/ِكتاب المجركحيف ) (1)
 (. ْٔ/ٕالكامؿ ) (2)
 (.ٔٓ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (. ٗٔٓ/ُالكنى كاألسماء ) (4)
 (.  ُٗٔ/ِانظر: الضعفاء كالمتركككف، البف الجكزم ) (5)
 المصدر نفسو.  (6)
 (.  ٖٗ/ِانظر: كتاب المجركحيف ) (7)
 (. ُٗٔ/ِالضعفاء كالمتركككف، البف الجكزم )انظر:  (8)
 در نفسو.المص (9)
 المصدر السابؽ. (10)
 (. ِّٖ/ٔالتاريخ الكبير ) (11)
 (. ٕٓالضعفاء كالمتركككف )ص (12)
 (. ُٕٓ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (13)
 (، دكف لفظة )الحديث(. ٔٔٔتقريب التيذيب )ص (14)
 (. ٖٗ/ِالمجركحيف )كتاب  (15)
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 بالرواية لو. ، انفرد ابن ماجوالوراق ، أبو الحارث(ٔ)نصر بن حمادالسابع: 

كقاؿ : يتكممكف فيو. (ّ)، فقاؿ البخارم(ِ)ككٌذبو ابف معيفو، عمى ضعف اتفقكا أقوال النقاد:
: (ٕ)الدارقطنيكقاؿ . : مف الضعفاء(ٔ)كقاؿ الساجي .: متركؾ الحديث(ٓ)، كأبك حاتـ(ْ)األزدم

 . : ليس بثقة(ٖ)كقاؿ النسائي ليس بالقكم.

لو ابف . كخالفيـ ابف عدم، فساؽ : ال يكتب حديثو(َُ)صالح بف محمد، ك (ٗ)كقاؿ أبك زرعة
ف شعبة، أحاديث عف شعبة أنكرىا ثـ قاؿ: كىذه األحاديث التي ذكرتيا كلو غيرىا ع(ُُ)عدم

 كميا غير محفكظة، كمع ضعفو يكتب حديثو.

: كاف مف الحفاظ كلكنو كاف (ُِ)كبيف ابف حباف سبب ضعفو، كبطالف االحتجاج بو، فقاؿ
، كييـ في األسانيد، حتى يأتي باألشياء كأنيا مقمكبة، فمما كثر ذلؾ منو بطؿ يخطىء كثيران 

 االحتجاج بو إذا انفرد.

 : ضعيؼ، أفرط األزدم فزعـ أنو يضع.(ُْ)كقاؿ ابف حجر : حافظ متيـ،(ُّ)قاؿ الذىبي

 أنو ضعيؼ الحديث، رغـ حفظو، كاهلل أعمـ.  والخالصة

                                                           

 (.  ٗٔٓ/ُالكنى كاألسماء ) (1)
 (.   َّٖ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (2)
 (.  ُّّالضعفاء الصغير )ص (3)
 (. َّٖ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (4)
 (.  َْٕ/ٖالجرح كالتعديؿ ) (5)
 (. َّٖ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (6)
 (. َِِْ/ْالمؤتمؼ كالمختمؼ ) (7)
 (. َّٖ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (8)
 (. َْٕ/ٖالجرح كالتعديؿ ) (9)
 (. َّٖ/ُٓانظر: تاريخ بغداد ) (10)
 (. ُِٗ/ٖالكامؿ ) (11)
 (.  ْٓ/ّكتاب المجركحيف ) (12)
 (. ُّٖ/ِالكاشؼ ) (13)
 (. ٗٗٗتقريب التيذيب )ص (14)
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 ، ليس لو رواية في الكتب الستة.الباىمي ، أبو َجِزيّ (ٔ)َنْصر بن َطريف الثامن:

تكا عنو، : ذاىب، كزاد البخارم: سكفقاال ان مسمم (ٖ)، كالجكزجاني(ٕ)البخارم افؽك  أقوال النقاد:
، كقاؿ أحمد: (٘)كاف يحيى كعبد الرحمف ال يحدثاف عنوك : ذىب حديثو. (ٗ)كقاؿ يزيد بف ىاركف

، (ٛ)الدارقطنيكقاؿ  ،: ليس بشيء، قد ترؾ حديثو(ٚ)قاؿ ابف سعدك  (ٙ)ال يكتب حديثو
  : متركؾ الحديث.(ٜ)كالنسائي

: ليس ىك بشيء، (ٕٔ)معيف مرة، كقاؿ ابف (ٔٔ)، كابف معيف(ٓٔ)الدارقطني كأطمؽ القكؿ بتضعيفو
 : مف المعركفيف بالكذب كبكضع الحديث.  (ٖٔ)كقاؿ في ركاية

. : اجتمع أىؿ العمـ مف أىؿ الحديث أف ال يركل عنيـ(ٗٔ)في جماعة قاؿ فييـ الفالس ذكرهكقد 
ككاف أحفظ أىؿ  ،ككاف قد خمط في حديثو ،ال يكتب كاف أميان  :(٘ٔ)ثـ بيف سبب ذلؾ قائالن 

  .بأحاديث ثـ مرض فرجع عنيا ثـ صح فعاد إلييا البصرة حدث

                                                           

 (. ُٖٗ/ُالكنى كاألسماء ) (1)
 (. َُٓ/ٖالتاريخ الكبير ) (2)
 (. ٗٗأحكاؿ الرجاؿ )ص (3)
 (. ْٕٔ/ٖانظر: الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (. ِْٕ/ٖانظر: الكامؿ ) (5)
 (.ْٕٔ/ٖالتعديؿ )انظر: الجرح ك  (6)
 (.  َِٗ/ٕالطبقات الكبرل ) (7)
 (. ّْٗ/ُالمؤتمؼ كالمختمؼ ) (8)
 (. َُُالضعفاء كالمتركككف )ص (9)
 (. َِِِ/ْالمؤتمؼ كالمختمؼ ) (10)
 (.  ُْْ/ْتاريخو ركاية الدكرم ) (11)
 المصدر نفسو.  (12)
 (. ِٕٓ/ٖانظر: الكامؿ ) (13)
 (. ْٕٔ/ٖانظر: الجرح كالتعديؿ ) (14)
 (.ِٕٓ/ٖانظر: الكامؿ ) (15)
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: كألبي جزم غير ما ذكرت مف الحديث مف المناكير (ٔ)قاؿ ابف عدم في خاتمة ترجمتو لوك 
كغيره، كربما يحدث بأحاديث يشارؾ فييا الثقات، إال أف الغالب عمى ركاياتو أنو يركل ما ليس 

  .الضعؼ كقد أجمعكا عمى ضعفوكىك بيف  ، كينفرد عف الثقات بمناكير، محفكظان 

 بأنو مجمع عمى تركو، كقد اتيـ، كاهلل أعمـ.  (ٕ)فيو ما قالو الذىبي وخالصة القول

والخالصة أن قولو )ذاىب الحديث( تدل عمى الضعف الشديد لمراوي وترك حديثو، بل اتيم 
نفرد الترمذي بعضيم بالكذب وقد ترك الجماعة خمسة منيم فال رواية ليم في الكتب الستة، وا

بالرواية لثنين، وقد  ديث عند ابن حجر، وانفرد ابن ماجوبالرواية لواحد وىو متروك الح
 ضعَّفيم ابن حجر. 

ل معنى في التشاغل بحديثو، لسنا نتشاغل بتخريج حديثيم، المصطمح الواحد والعشرون: 
 ا نعرج عمى حديثيم ول نتشاغل بو. لسن

راويًا، وقد قسمتيا إلى ثالثة أقسام، ألنو جمع مع ىذا  وجرح بيذه األلفاظ ثالثة عشر
 المصطمح غيره من المصطمحات في كل مجموعة من الرواة.

 أوًل: ل معنى في التشاغل بحديثو.

جدُّ خميفة صاحب الطبقات ، (ّ)ريوىو خميفة بن خيَّاط، أبو ُىبيرة الُعْصفُ  كقاليا في راكو كاحد،
 ركاية في الكتب الستة.المعركؼ بػػ)شىباب(، ليس لو 

  (ْ)كأما حديث ابف خٌياط عف عمرك بف شعيب، فال معنى في التشاغؿ بو. قول مسمم:

 

 

                                                           

 (. ِِٖ/ٖالكامؿ ) (1)
 (. َّٓ/ْتاريخ اإلسالـ ) (2)
 (. بينما قاؿ ُٕٖ/ِقاؿ الخطيب: كعصفر التي ينسب إلييا فخد مف العرب. انظر: المتفؽ كالمفترؽ ) (3)

 ( أنيا نسبة لبيع العصفر كشرائو، كىك شيء تيصبغ بو الثياب.َِِ/ْالسمعاني في األنساب )
 (. ُُٕالتمييز )ص (4)
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: ال بأس (ّ): مقارب الحديث، كقاؿ ابف خراش(ِ)، كقاؿ البخارم(ُ)كثقو ابف معيف أقوال النقاد:
 (ْ)بو صدكؽ، كذكره ابف حباف في الثقات.

: (ٕ)كقاؿ ابف حجر (ٔ)ذلؾ الدارقطني لـ يعرفو لما سيئؿ عنو.: مجيكؿ، كك(ٓ)أما أبك حاتـ فقاؿ
 مقبكؿ.

أنو صدكؽ مقارب الحديث، كقد قاؿ الدكتكر نافذ في ختاـ دراستو لمدلكؿ مصطمح  والخالصة
: كالنتيجة أف مقارب الحديث عند النقاد مصطمح يدؿ عمى (ٖ))مقارب الحديث( عند البخارم
ناء عميو، كىك في أكثرىـ قريب مف الصدكؽ مع أكىاـ تحصؿ تعديؿ صاحبو، كتقكية أمره، كالث

 لو. 

، (ٗ)فإنما أراد تضعيؼ حديثو عف عمرك بف شعيب في كفارة اليميف أما تضعيف مسمم لحديثو،
نو ذكره تحت عنكاف: )ذكر خبر خطأ في متنو يدفعو األخبار الصحاح، غير أنا نبدأ حيث إ

                                                           

 (، كقد كىـ ابف أبي ّٖٕ/ّ(. كانظر كذلؾ: الجرح كالتعديؿ )ِّٕ/ُّانظر: الكافي بالكفيات، لمصفدم ) (1)
 حاتـ في التفريؽ بيف خميفة المكنى بأبي ىبيرة، كخميفة جدُّ شباب فجعميما اثنيف، كىما كاحد.

 (. ّّٗالعمؿ الكبير، لمترمذم )ص (2)
 (. ّٕٖ/ِالمفترؽ، لمخطيب )انظر: المتفؽ ك  (3)
(4) (ٔ/ِٔٗ .) 
 (.ّٖٕ/ّالجرح كالتعديؿ ) (5)
 (. َُِسؤاالت الحاكـ )ص (6)
 (، كقد ذكره ابف حجر لمتمييز بينو كبيف جده، فميس لو ركاية في الكتب الستة. َُّالتقريب )ص (7)
 (. ّٗمنيج اإلماـ البخارم في الجرح كالتعديؿ )ص (8)
 (، كعف عبد الصػػػػػمد بف عبػػػػػػػد الكارثّٕٔٔنده عف أبي سعيد مكلى بني ىاشػػػػػػػـ )حأخرجو أحمد في مس (9)

 قاؿ: "مىف  -صمى اهلل عميو كسمـ–(، كالىما عف خميفة عف عمرك عف أبيو عف جده، أف رسكؿ اهلل ٗٔٗٔ)ح
تييا".  ٍيران ًمٍنيا فتركييا كىفَّارى مى يىًميفو فىرأىل غىٍيرىىا خى مىؼى عى  حى

 ( عف خميفة عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده بنحكه.ِّّٕأخرجو أبك داكد الطيالسي في مسنده )حك 
 كالحديث بيذا المتف أعٌمو مسمـ، كعمتو قكلو )فتركيا كفارتيا(، كالمحفكظ أف يكفر عف يمينو، كىك ما جاء مف 

 عدة طرؽ صحيحة كميا، أكردىا مسمـ في التمييز. 
 سعد: خميفة تابعو اثناف، عبيد اهلل بف األخنس، كعبيد اهلل بف عمرك، فالعمة مف عمرك بف قاؿ الشيخ عبد اهلل ال

 شعيب أك أبيو، كليست مف خميفة، ألنو تكبع، كىذا مما استنكر عمى سمسمة عمرك بف شعػػػػػػػػػػيب عف أبيو عف
ف كاف األصؿ فييا الحسف.  جده، كا 

 (. ِٔصانظر: التقرير المفيـ عمى التمييز لمسمـ )
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سدة(، فأكرد الركاية الصحيحة مف عدة طرؽ، ثـ ذكر بذكر الركاية الصحيحة، ثـ نتبعيا الفا
الركاية التي تخالفيا، كىي عف يحيى بف عبيد اهلل عف أبيو عف أبي ىريرة، ثـ قاؿ: بمثؿ ىذه 
      الركاية كأشباىيا ترؾ أىؿ الحديث حديث يحيى بف عبيد اهلل، ال يعتدكف بو، كأما حديث

 لتشاغؿ بو.ابف خياط عف عمرك بف شعيب فال معنى في ا

    كلـ يذكر مسمـ ركاية ابف خياط المخالفة لمركاية الصحيحة، كلكفَّ الحديث مركم مف طريؽ
ابف خياط عف عمرك، كىذا ما فسَّر كالـ مسمـ، كأنو إنما أراد تضعيؼ حديث ابف خياط عف 

 عمرك في كفارة اليميف، كليس عامة حديثو، كاهلل أعمـ. 

م، ول نتشاغل بو. وقال ىذا المفظ في ستة رواة، وأضاف إليو ثانيًا: لسنا نعرج عمى حديثي
قولو فييم: الغالب عمى حديثو المنكر والغمط ، أمسكنا عن حديثيم، ميجور الحديث غير 

 مقبولو ول مستعممو.

ككذلؾ مف الغالب عمى حديثو  :(ُ)كجرح مسمـ بيذه األلفاظ ستة مف الركاة، جمعيـ في قكلو
مسكنا أيضان عف حديثيـ، كعالمة المنكر إذا ما عرضت ركايتو عمى ركاية المنكر أك الغمط، أ

غيره مف أىؿ الحفظ كالرضا، خالفت ركايتو ركايتيـ، أك لـ تكد تكافقيا، فإذا كاف األغمب مف 
حديثو كذلؾ كاف ميجكر الحديث غير مقبكلو كال مستعممو، فمف ىذا الضرب مف المحدثيف عبد 

أبي أنيسة، كالجراح بف المنياؿ، كعباد بف كثير، كحسيف بف عبد اهلل،  اهلل بف محرر، كيحيى بف
كعمر بف صيباف، كمف نحا نحكىـ في ركاية المنكر مف الحديث، فمسنا نعرج عمى حديثيـ كال 

 نتشاغؿ بو.

 ودونك دراسة أحوال الرواة:

 األول: الجراح بن منيال، أبو الَعطوف الَجَزري، ليس من رواة الكتب الستة.

 : منكر الحديث، ككافؽ بذلؾ (ِ)قاؿ فيو مسمـ إضافة إلى ما ذكرت مف ألفاظ الجرحأقوال النقاد: 

 

                                                           

 (. ُِالمقدمة )ص (1)
 (. َٔٔ/ُالكنى كاألسماء ) (2)
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 : حديثو ليس بالقائـ.(ِ)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ .(ُ)قكؿ شيخو البخارم

 ، زاد أبك حاتـ: متركؾ الحديث(ٔ)، كالدكالبي(ٓ)، كأبك حاتـ(ْ)، كالدارقطني(ّ)كقاؿ النسائي
كقاؿ  (ٕ)في مكضع: ضعيؼ جدان. كقاؿ الدارقطني ب الحديث، ال يكتب حديثو.: ذاىكالدكالبي

كقاؿ ابف  : ليس حديثو بشيء.(ٗ)كقاؿ ابف معيف ال يكتب حديثو. ضعيؼ، :(ٖ)ابف المديني
  : الضعؼ عمى ركاياتو بيّْف.(َُ)عدم

ٌدىـ كقد . بينما كاف ابف حباف أش: كاف صاحب غفمة(ُُ)ككاف أحمد أخفيـ جرحان لو، حيث قاؿ
 (ُِ)عيرؼ بتعنتو في الجرح، فكاف عنده ممف يكذب في الحديث.

 ككو كميجكره، كاهلل أعمـ. متر  الحديث، أنو منكر إليو وأقل ما ُيْخمص

، ليس لو رواية في الكتب ، أبو عبد اهلل الِحْميري المدنيحسين بن عبداهلل بن ُضَمْيرةالثاني: 
 الستة.

، (ُّ)ابف معيف ، كقد اتفقكا عمى شدة ضعفو، كترؾ حديثو، بؿ كذَّبوالكالـ فيو كثير أقوال النقاد:
زاد ابف معيف: ليس ىك بشيء، كنصُّ قكؿ أبي حاتـ: ترؾ الناس ، (ُٓ)مالؾك  ،(ُْ)كأبك حاتـ

                                                           

 (. ْٕ(. كالضعفاء الصغير )صِِٖ/ِالتاريخ الكبير ) (1)
 (.  ِْٔ/ِانظر: لساف الميزاف ) (2)
 (. ِٖالضعفاء كالمتركككف )ص (3)
 (. ِِٔالضعفاء كالمتركككف )ص (4)
 (.  ِّٓ/ِالجرح كالتعديؿ ) (5)
 (.  ِْٔ/ِف )انظر: لساف الميزا (6)
 (. ُْٓسؤاالت السممي )ص (7)
 (. َْٔ/ِانظر: الكامؿ ) (8)
 (ْٕٔ/ْتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ) (9)
 (. َْٖ/ِالكامؿ ) (10)
 (. َّٗ/ُانظر: ميزاف االعتداؿ ) (11)
 (. ُِٖ/ُكتاب المجركحيف ) (12)
 (. ِّٕ/ّتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ) (13)
 (. ٖٓ/ّالجرح كالتعديؿ ) (14)
 -(.                                                          ِْٔ/ُانظر: الضعفاء الكبير ) (15)
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: ليس بشيء ضعيؼ الحديث، (ُ)حديثو، كىك عندم متركؾ الحديث كذاب. كقاؿ أبك زرعة
 اضرب عمى حديثو. 

: متركؾ الحديث. كقاؿ (ٓ)، كالفالس(ْ)، كالنسائي(ّ)الحديث. كقاؿ أحمد : منكر(ِ)كقاؿ البخارم
: في غاية السقكط كاالطراح، باتفاؽ أىؿ (ٕ): متركؾ بف متركؾ، كقاؿ في مكضع(ٔ)ابف حـز
 النقؿ. 

: كيىكثير ما يخالؼ فيو ىذا الشيخ (ٖ)ألحد أقكاؿ مسمـ، حيث قاؿ كجاء عف العقيمي قكؿه مشابوه 
 ديثو الكىـ كالنكارة. الغالب عمى ح

 أنو مطركح الحديث كذاب، ال فائدة مف االشتغاؿ بحديثو.  والخالصة

 
                                                                                                                                                                     

 =قاؿ أبك مصعب مطرؼ بف عبد اهلل: سمعت مالكػػػػػػػػان يقكؿ: إٌف ىا ىنا قكمػػػػػػان يحدثكف في ىذا المسػػػػػػجد، يعني 
 يـ حسيف بف ضميرة.يكذبكف، من -صمى اهلل عميو كسمـ–مسجد النبي 

: تقدـ مالؾ حيف أقيمت الصالة ( حكاية عف أبي مصعب أنو قاؿَُٔ/ْكقد أكرد الذىبي في تاريخ اإلسالـ )
فقاؿ لو مالؾ: حدثني بحديث أبيؾ، عف جدؾ، عف عمي  ،يصؿ الصؼ فكجد الحسيف بف عبد اهلل بف ضميرة

كاف يكتر بثالث: في األكلى بالحمد، كقؿ  -و كسمـ صمى اهلل عمي -في الكتر، فذكره لو، كمتنو أف رسكؿ اهلل 
ىك اهلل أحد، كفي الثانية بالحمد، كقؿ يا أييا، كفي الثالثة بالحمد، كقؿ ىك، كالمعكذتيف، فقاؿ مالؾ: اهلل أكبر، 

: ىذا يدؿ عمى أف ثـ عٌقب الذىبي قائالن  .-صمى اهلل عميو كسمـ  -الحمد هلل الذم كافؽ كترم كتر رسكؿ اهلل 
كال أرل أف الذىبي قد أصاب في قكلو ىذا، كليس في ىذه الركاية ما يدؿ عمى ذلؾ  ثقة عند مالؾ. حسينان 

 صراحة، مع تصريح مالؾ بأف حسيف مف الكذابيف، كتصريحو مقدـ عمى ما قد ييفيـ عنو، كاهلل أعمـ. 
(: أنو سمع ْٕني )صكقد استنكر السّْجزم أف يككف مالؾ حدَّث عف حسيف، فقاؿ في سؤاالتو لمدارقط

 الدارقطني يقكؿ إف مالكان خرج عف الحسيف، ثـ قاؿ: كال ييظف بمالؾ أف يركم عف مف جٌرحو. 
 فمعؿ مالؾ قبؿ منو ىذه الركاية لعممو بصحتيا، لكنو عنده مف الكٌذابيف، كالكٌذاب أك الضعيؼ قد يصيب، كما 

 أف الثقة قد يخطئ، كاهلل أعمـ.
 (.ٖٓ/ّالجرح كالتعديؿ ) (1)
 (. ّٖٖ/ِالتاريخ الكبير ) (2)
 (.ٖٓ/ّانظر: الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (. ُِْ/ُانظر: الضعفاء كالمتركككف، البف الجكزم ) (4)
 (. ِِٔ/ّانظر: الكامؿ ) (5)
 (. ْٓٗ/ٕالمحمى ) (6)
 (. ْْٓ/ٖالمصدر نفسو ) (7)
 (. ِْٕ/ُالضعفاء الكبير ) (8)
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 .لبصري، روى لو أبو داود وابن ماجوعبَّاد بن كثير الثقفي االثالث: 

كاف رجالن صالحان لكنو لـ يكف يضبط الحديث، ككانت بو غفمة فترككا حديثو. فقد  أقوال النقاد:
 (ُ)فيقكلكف: أعفنا عنو، فيقكؿ: كاف رجالن صالحان، فيقكلكف: أعفنا عنو.كاف جرير يحدث عنو 

: ال ييكتب حديثو. (ّ): ليس بشيء في الحديث، ككاف رجالن صالحان، كقاؿ مرة(ِ)قاؿ ابف معيفك 
 . (ٓ)، ككذلؾ ضعفو أبك حاتـ(ْ)كضٌعفو في ركاية

، فسيئؿ: كيؼ كاف يركم بما : ركل أحاديث كذب، لـ يسمعيا، ككاف رجالن صالحان (ٔ)كقاؿ أحمد
: كاف شيخان صالحان، ككاف ال يضبط الحديث، (ٕ)لـ يسمع؟ قاؿ: البالء كالغفمة. كقاؿ أبك زرعة

 ال يكتب حديثو. 

: سكتكا عنو، كىذا يدؿ عمى أف لفظة )سكتكا عنو( عنده (ٗ): ترككه، كقاؿ مرة(ٖ)كقاؿ البخارم
 بمعنى ترككه.

 (ُُ): متركؾ الحديث، كخمص ابف حجر أيضان إلى ذلؾ.(َُ)كقاؿ النسائي

أنو متركؾ الحديث رغـ صالح دينو، لغفمتو كعدـ ضبطو حتى أنو حٌدث بما لـ  والخالصة
 يسمع. 

ر الجزري، انفرد ابن ماجوعبد اهلل بالرابع:   بالرواية لو. ن ُمحرَّ

                                                           

 (.َُْ/ّالضعفاء الكبير ) (1)
 (. ْٔريخو ركاية الدارمي )صتا (2)
 (. ّٖٓ/ٓانظر: الكامؿ ) (3)
 (. ُِْ/ْتاريخو ركاية الدكرم ) (4)
 (. ٖٓ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (5)
 (.ّٖٓ/ٓانظر: الكامؿ ) (6)
 (.ٖٓ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (7)
 (. ّْ/ٔالتاريخ الكبير ) (8)
 (.َُّ/ِالتاريخ األكسط ) (9)
 (. ْٕالضعفاء كالمتركككف )ص (10)
 (. ِْٖتقريب التيذيب )ص (11)
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زاد أبك حاتـ: متركؾ الحديث، ، (ّ)، كأبك زرعة(ِ)، كأبك حاتـ(ُ)ضعفو ابف معيف أقوال النقاد:
 : منكر الحديث.(ْ)منكر الحديث، ترؾ حديثو ابف المبارؾ. كقاؿ البخارم

: (ٗ): متركؾ الحديث، كقاؿ أحمد(ٖ)، كابف حجر(ٕ)، كابف القيسراني(ٔ)، كالفالس(ٓ)كقاؿ النسائي
 ترؾ الناس حديثو.

 أنو متركؾ، منكر الحديث، متفؽ عمى ضعفو.  والخالصة

 أبو جعفر األسممي، انفرد ابن ماجوعمر بن ُصْيبان، ويقال اسم أبيو محمد،  الخامس:
 بالرواية ليم. 

: (َُ)اتفقكا عمى ضعفو سكل ما أكرده ابف شاىيف عف أحمد بف صالح أنو قاؿ فيو أقوال النقاد:
لذيف ما عممت إال خيران، ثقة ما رأيت أحدان تكمـ فيو. كىك قكؿ شاذ مخالؼ لسائر أقكاؿ النقاد ا

 جرحكه، كأجمعكا عمى ضعفو.

    ،(ُّ): ال يكتب حديثو، كقاؿ البخارم(ُِ)فمسان، كقاؿ ابف المديني : ال يسكل(ُُ)قاؿ ابف معيف
 : منكر الحديث. زاد أبك حاتـ: ضعيؼ الحديث، متركؾ الحديث.(ُْ)كأبك حاتـ

                                                           

 (.َُّ/ِانظر: الضعفاء الكبير ) (1)
 (.ُٕٔ/ٓالجرح كالتعديؿ ) (2)
 المصدر نفسو. (3)
 (. ُِِ/ٓالتاريخ الكبير ) (4)
 (. ُِْ/ٓانظر: الكامؿ ) (5)
 (. ُٕٔ/ٓانظر: الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (.َُُتذكرة الحفاظ )ص (7)
 (. َْٓتقريب التيذيب )ص (8)
 (. َُّ/ِر: الضعفاء الكبير )انظ (9)
 (. ُّٕتاريخ أسماء الثقات )ص (10)
 (. ِْٓ/ّتاريخو ركاية الدكرم ) (11)
 (. ِّٓ/ّانظر: تيذيب التيذيب ) (12)
 (. ُٓٔ/ٔالتاريخ الكبير ) (13)
 (. ُُٔ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (14)
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الحديث. كقاؿ : ضعيؼ (ْ)، كابف حجر(ّ)، كالبغكم(ِ)، كابف معيف في ركاية(ُ)قاؿ أبك زرعة
: لـ يكف بشيء، أدركتو، كلـ أسمع (ٕ): متركؾ الحديث. كقاؿ أحمد(ٔ)، كالدارقطني(ٓ)النسائي

 منو شيئان.  

 أنو ضعيؼ متركؾ الحديث.  والخالصة

 . يحيى بن أبي ُأَنْيسة، أبو زيد الجزري، انفرد الترمذي بالرواية لوالسادس: 

قريبان مف قكؿ مسمـذكره يعقكب بف سفياف مع ج أقوال النقاد: : ال ينبغي (ٖ)ماعة قاؿ فييـ قكال ن
 ألىؿ العمـ أف يشغمكا أنفسيـ بحديث ىؤالء. 

 . (ٗ)كما حٌدث عنو القطاف كابف ميدم شيئان قط، كما نقؿ ابف المثنى

: ضعيؼ ال يكتب حديثو. (ُُ)كقاؿ ابف المديني (َُ)كنيى أخكه زيد عف الكتابة عنو، ككٌذبو.
: ليس ىك (ُّ)كاف ضعيفان، كأصحاب الحديث ال يكتبكف عنو. كقاؿ أحمد :(ُِ)كقاؿ ابف سعد

                                                           

 (. ُُٔ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (1)
 (.ِْ/ٔانظر: الكامؿ ) (2)
 (.ِّٓ/ّالتيذيب )انظر: تيذيب  (3)
 (. ُِٕتقريب التيذيب )ص (4)
 (. ّٖالضعفاء كالمتركككف )ص (5)
 (. ٕٓ/ٗالعمؿ ) (6)
 (.ِْ/ٔانظر: الكامؿ ) (7)
 (. ْْٗ/ِالمعرفة كالتاريخ ) (8)
 (. ّّٗ/ْانظر: الضعفاء الكبير ) (9)

 قاؿ: يحيى أحػػب إلي مػػػػػتف ىؤالء ( عف القطػػػػاف أنو َُّ/ٗكقد ركل ابف أبي حاتـ بسنده في الجرح كالتعديؿ )
 الذيف تذكركف، يعني حجػػػػػػاج بف أرطأة، كأشعث بف سػػػػػكار كمحمد بف إسحػػػػػػػػػػاؽ. ثـ سأؿ أبػػػػػػاه عف ىذا الخػػػبر،
 فقاؿ أبك حاتـ: القطاف لـ يكتب حديث يحيى، كلك كتب أك رأل حديثو لـ يقؿ ىذا، كىؤالء أحب إلي مف يحيى.

 (. كزيد بف أبي أنيسة ثقة، كاف سيئ الرأم في أخيو يحيى، كقد أخبر َُّ/ٗانظر: الجرح كالتعديؿ ) (10)
 ( أف أحمد كاف يذكر يحيى بالذـ، كيثبت أخاه زيدان.َّّالجكزجاني في أحكاؿ الرجاؿ )ص

 (. ّٓ/ْٔانظر: تاريخ دمشؽ ) (11)
 (. ْْٖ/ٕالطبقات الكبرل ) (12)
 (. َُّ/ٗؿ )انظر: الجرح كالتعدي (13)
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لممعرفة. كخالفيـ ابف عدم  (ِ): ضعيؼ ال يكتب حديثو )إال((ُ)ممف يكتب حديثو. كقاؿ الفسكم
 : ىك مع ضعفو يكتب حديثو.(ّ)فقاؿ

: (ٕ)ي، كالنسائ(ٔ): ليس بشيء. كقاؿ أحمد(ٓ): ليس بذاؾ، كقاؿ ابف معيف(ْ)كقاؿ البخارم
 متركؾ الحديث. 
 : ليس بالقكم. زاد أبك حاتـ: ضعيؼ الحديث، كخمص إلى ذلؾ(ٗ)، كأبك زرعة(ٖ)كقاؿ أبك حاتـ

 .(َُ)ابف حجر
 أنو بيّْف الضعؼ، متركؾ الحديث، ال ينبغي التشاغؿ بحديث مثمو. والخالصة 

يثيم، وعدم وما ُيخمص إليو في ىذه األلفاظ أنيا تدل عمى ترك رواية أصحابيا، وىجر حد
التشاغل بو، ألن الغالب عمى أحاديثيم النكارة والخطأ، وقد قاليا مسمم في ستة من الرواة، ل 
رواية لثنين منيم في الكتب الستة، وانفرد ابن ماجة بالرواية لثنين منيم، وروى الترمذي 

 (ٔٔ).لواحد، وأبو داود لألخير، وأقوال ابن حجر فييم بين متروك وضعيف
لسنا نتشاغل بتخريج حديثيم. قالو في ستة رواة وقال فييم أيضًا: عند أىل الحديث  ثالثًا:

 متيمون أو عند األكثر منيم، ممن اتيم بوضع الحديث وتوليد األخبار. 

                                                           

 (. ِْٓ/ِالمعرفة كالتاريخ ) (1)
 (. ْٓ/ْٔسقطت مف كتاب المعرفة، كال يستقيـ المعنى إال بيا، كقد أثبتيا ابف عساكر في تاريخو ) (2)
 (. ُّ/ٗالكامؿ ) (3)
 (. ِِٔ/ٖالتاريخ الكبير ) (4)
 (. ُْٓ/ْتاريخو ركاية الدكرم ) (5)
 (. ْ/ٗانظر: الكامؿ ) (6)
 (. َُٗكالمتركككف )ص الضعفاء (7)
 (. َُّ/ٗالجرح كالتعديؿ ) (8)
 المصدر نفسو. (9)
 (. َُْٗتقريب التيذيب )ص (10)
 كقد قاؿ ابف حجر معمقان عمى قكؿ مسمـ فييـ: كالركاة المكصكفكف بيذا ىـ المتركككف، فعمى ىذا ركاية  (11)

 (.ُٕٓ/ُالنظر: )(، كتكجيو ُِٓ/ُالمتركؾ عند مسمـ تسمى منكرة. انظر: فتح المغيث )
 كقاؿ شىبّْير العثماني مفسران قكؿ مسػػمـ: )ميجكر الحديث(: أم كاف المحدث الراكم منكر الحديث مػػػيجكره، ال 

 (.َِّيقبؿ حديثو، كال يستعمؿ في االحتجاج. انظر: فتح المميـ بشرح صحيح مسمـ )ص
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فأما ما كاف منيا عف قكـ ىـ عند أىؿ الحديث متيمكف، أك عند األكثر منيـ، : (ُ)قال مسمم
د اهلل بف مسكر، كعمرك بف خالد، كعبد القدكس الشامي، فمسنا نتشاغؿ بتخريج حديثيـ، كعب

كمحمد بف سعيد المصمكب، كغياث بف إبراىيـ، كسميماف بف عمرك، كأشباىيـ ممف اتيـ بكضع 
 الحديث كتكليد األخبار.

 سميمان بن عمرو، أبو داود النخعي، ليس لو رواية في الكتب الستة. األول: 

: رماه إسحاؽ كقتيبة. كغالب (ِ)إسحاؽ، كقتيبة بف سعيد، فقاؿ كنقؿ مسمـ فيو قكؿ أقوال النقاد:
: معركؼ (ّ)الظف أنو يقصد أنيما رمياه بالكذب، كما نقؿ ذلؾ البخارم في تاريخو، فقاؿ

سحاؽ.  بالكذب، قالو قتيبة كا 

، (ٓ)، كقتيبة(ْ)كٌذبو إسحاؽف كثرت أقكاؿ النقاد في بياف كذبو ككضعو لمحديث، كٌذاب،كسميماف 
: كاف مف الدجاليف، كقاؿ (ٗ)، كغيرىـ. كقاؿ ابف المديني(ٖ)، كالبخارم(ٕ)، كأحمد(ٔ)ف معيفكاب

 : معركؼ بكضع الحديث.(َُ)يحيى

كقد جعمو ابف عراؽ الكناني في الصنؼ الثالث مف أصناؼ الكٌضاعيف، كىـ قكـ اتخذكا الكضع 
 (ُُ) صناعة كتسكقان كجراءة عمى اهلل كرسكلو.

                                                           

 (. ُِالمقدمة )ص (1)
 (.َِّ/ُالكنى كاألسماء ) (2)
 (. ِٖ/ْلتاريخ الكبير )انظر: ا (3)
 المصدر نفسو.  (4)
 (. ِٖ/ْانظر: التاريخ الكبير ) (5)
 (. ْٓٓ/ّتاريخو ركاية الدكرم ) (6)
 (. ِْٓ/ِالعمؿ ركاية ابنو عبد اهلل ) (7)
 (.ِٖ/ْالتاريخ الكبير ) (8)
 (. ُٔٔ/ْانظر: لساف الميزاف ) (9)
 (.ٓٓٓ/ّتاريخو ركاية الدكرم ) (10)
 (. ُُ/ُيعة المرفكعة عف األحاديث الشنيعة المكضكعة )تنزيو الشر  (11)

 (: أكؿ ىذه األصػػػػػػناؼ الزنادقػػػػػػػػة المستخفيف ُُ/ُكقد صنَّؼ الكٌضاعيف عمى سبعة أقسػػػػػػػػػػاـ في مقدمة كتابػػػػو )
 ا الكضػػػػػػع صناعة كجرأة عمى الديف،بالديف، ثـ أصػػػػػػػػػحاب األىػػػػػػكاء كالبدع المنتصركف لمذاىبيـ، ثـ مف اتخػػػػػذك 

 كرابعيا أصحاب األغراض الدنيكية كالقصاص، كالشحاذيف، كأصحاب األمراء، ثـ قـك ينسبكف إلى الزىد    = 



 

214 
 

: الكالـ فيو ال ييحصر، فقد (ُ)ا ختـ ابف حجر بو ترجمتو في لساف الميزافم وخالصة القول فيو
كٌذبو كنسبو إلى الكضع مف المتقدميف كالمتأخريف ممف نيقؿ كالميـ في الجرح أك ألفكا فيو فكؽ 

 الثالثيف نفسان.
 الثاني: عبد القدوس، أبو سعيد الشامي، ليس لو رواية في الكتب الستة. 

 كقد أجمعكا عمى ترؾ حديثو. : ذاىب الحديث.(ِ)د قاؿ فيو مسمـ أيضان تقدمت ترجمتو، كق
 الكتب الستة. أبو جعفر المدائني، ليس لو روايةالثالث: عبد اهلل بن ِمْسَور، 

: (ٓ)، كفي ركايةكيكذب كاف يضع الحديث :(ْ)ةبى قى ، كقاؿ رى (ّ)ضعفو ابف المدينيأقوال النقاد: 
، ككالمان كىك حؽ، فاختمط بأحاديث -هلل عميو كسمـصمى ا– كضع أحاديث عف رسكؿ اهلل

: كضاع (ٔ)كاحتممو الناس. كقاؿ أبك نعيـ األصبياني -اهلل عميو كسمـصمى –رسكؿ اهلل 
 لألحاديث، ال يسكم شيئان.

: اضرب عمى أحاديثو، أحاديثو مكضكعة كأبى أف يحدثنا (ٕ)كقاؿ عبد اهلل بف أحمد عف أبيو
 : قد تركت أنا حديثو، ككاف ابف ميدم ال يحدثنا عنو.(ٖ)عنو، كقاؿ أحمد في ركاية

 : متركؾ الحديث.(َُ): كاف جرير يقكؿ فيو، ككاف يحيى يغمزه. كقاؿ النسائي(ٗ)قاؿ البخارمك 
اع متركؾ الحديث.  والخالصة  أف ابف ًمٍسكر كضَّ

                                                                                                                                                                     

 =أحػػػػػػػػػػاديث في الترغيب كالترىيب، ثـ قـك حمميـ عمى الكضػػػػػػػع حب الظيكر، كآخر ىذه األصناؼ قـك كقػػػػػػػػػػػع
 ع في حديثيـ كلـ يتعمدكا الكضع، كمف ابتمي فيمف يدس في حديثو ما ليس منو.المكضك 

(1) (ِ/ُٔٔ .) 
 (. ّٕٔ/ُالكنى كاألسماء ) (2)
 (. ُْْ/ُُانظر: تاريخ بغداد ) (3)
 (.ِٕٓ/ٓانظر: الكامؿ ) (4)

قىبة ىك ابف مىٍصقىمة، أبك عبد اهلل العٍبدم الككفي، ثقة مأمكف. انظر: تقريب التيذي  (. ِّٖب )صكرى
 (. ُْْ/ُُانظر: تاريخ بغداد ) (5)
 (. ٗٗالضعفاء )ص (6)
 (. ّْٓ/ُالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ) (7)
 (. َِٓالمصدر نفسو )ص (8)
 (.ِٕٓ/ٓانظر: الكامؿ ) (9)
 المصدر نفسو.  (10)
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 لو.بالرواية  لكوفي، نزيل واسط، انفرد ابن ماجوعمرو بن خالد، أبو خالد االرابع: 

، كقاؿ إسحاؽ بف (ْ)، كالدارقطني(ّ)، كابف معيف(ِ)، أحمد(ُ)كٌذبو أحمد كالناس أقوال النقاد:
 : كاف يضع الحديث.(ٕ)، كأبك زرعة(ٔ)، كككيع(ٓ)راىكية

: متركؾ الحديث، ذاىب (َُ): منكر الحديث، كقاؿ أبك حاتـ(ٗ)، كالساجي(ٖ)كقاؿ البخارم
 : عامة ما يركيو مكضكعات. (ُُ)ترجمتو بقكلو الحديث، ال  يشتغؿ بو. كختـ ابف عدم

 في ابف خالد أنو كضاع متركؾ. وخالصة القول

 ِغياث بن إبراىيم، أبو عبد الرحمن الكوفي، ليس من رواة الكتب الستة.الخامس: 

 : متركؾ الحديث.(ُِ)كقاؿ فيو مسمـ أيضان  أقوال النقاد:

   ميدم، كقد كذب فييا غياث عمىأكرد ابف الجكزم في المكضكعات قصتو مع الخميفة ال
صمى –: أشيد أٌف قفاؾ قفا كٌذاب عمى رسكؿ اهلل (ُّ)رسكؿ اهلل، فمما قاـ مف عنده قاؿ الميدم

 .-اهلل عميو كسمـ

                                                           

 ة المكضكعة ىػػ( في تنزيو الشريعة المرفكعة عف األحاديث الشنيعّٔٗقالو أبك الحسف ابف عراؽ الكناني)ت (1)
(ُ/ّٗ.) 
 (. ُِٖ/ٔانظر: الكامؿ ) (2)
 (. ُّٓ/ّتاريخو ركاية الدكرم ) (3)
 (. ِٕٓ/ّانظر: ميزاف االعتداؿ ) (4)
 (. َِّ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (.  ُِٖ/ٔانظر: الكامؿ ) (6)
 (.َِّ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (7)
 (. ِّٖ/ٔالتاريخ الكبير ) (8)
 (.  ُُٔ/َُب الكماؿ )انظر: إكماؿ تيذي (9)
 (.َِّ/ٔالجرح كالتعديؿ ) (10)
 (.  ِِْ/ٔالكامؿ ) (11)
 (. ِِٓ/ُالكنى كاألسماء ) (12)
 (. ٖٕ/ّالمكضكعات ) (13)
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: كذاب خبيث، قاؿ لي أبك سفياف المعمرم، ككاف (ِ)، كقاؿ ابف معيف(ُ)ضعفو ابف المديني
: ترككه. كقاؿ (ّ)يسمعيا مني. كقاؿ البخارمجاره: نسخ كتبي كميا ثـ كضعيا في كتبو، كلـ 

 : كاف فيما سمعت غير كاحد يقكؿ: كاف يضع الحديث. (ْ)الجكزجاني

 أنو كٌضاع كٌذاب. والخالصة

 .لمصموب، روى لو الترمذي وابن ماجوالسادس. محمد بن سعيد، أبو عبد الرحمن األسدي ا

 .: متركؾ الحديث(ٓ)ـ أيضان كقاؿ فيو مسم أقوال النقاد:

مب، كقد غيركا اسمو ستران لو كتدليسان لضعفو، حتى أنيـ قمبكا اسمو  كىك ىالؾ اتيـ بالزندقة، فصي
  (ٔ).مائة اسـ أك يزيدعمى 

 : أكره حديثو. (ٖ): كذاب، كقاؿ ابف المبارؾ(ٕ)قاؿ الثكرم

مب، متركؾ الحديث، قتؿ في الزندقة، كقاؿ أحمد(ٗ)قاؿ البخارم ر : قتمو أبك جعف(َُ): كاف صي
: (ُُ)في الزندقة، حديثو حديث مكضكع. كخالفيـ ابف معيف بأنو لـ يقتؿ صمبان بالزندقة، فقاؿ

 منكر الحديث، كليس كما قالكا صمب في الزندقة، لكنو منكر الحديث. 

 

                                                           

 (. ُِٖ/ٔانظر: الكامؿ ) (1)
 المصدر نفسو.  (2)
 المصدر السابؽ.  (3)
 المصدر السابؽ.  (4)
 (. ِٓٓ/ُالكنى كاألسماء ) (5)
 (. ُِّثيث عمف ريمي بكضع الحديث )صانظر: الكشؼ الح (6)
 (. ُٕ/ْانظر: الضعفاء الكبير ) (7)
 المصدر نفسو.  (8)
 (. ْٗ/ُالتاريخ الكبير ) (9)
 (. َّٖ/ّالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل ) (10)
 (. ِْٔ/ْتاريخو ركاية الدكرم ) (11)
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: الكذابكف المعركفكف بكضع الحديث أربعة، ذكر منيـ محمد بف سعيد بالشاـ. (ُ)كقاؿ النسائي
 : كضع أربعة آالؼ حديث.(ّ): كاف يضع، كقاؿ أحمد بف صالح(ِ)دكقاؿ أبك داكد عف أحم

 ، كترككا حديثو لزندقتو ككضعو لمحديث. (ْ)أنيـ كٌذبكه والخالصة
ما قالو اإلمام مسمم، حيث اتيم الرواة فييا بوضع األحاديث وتوليد  وتعتبر ىذه األلفاظ أشدُّ 

سوى عبد القدوس لكنو لمحديث،  األخبار، وتبين من خالل تراجميم أنيم كذابون وضاعون
 منكر الحديث متروكو.

وأربعة منيم ل رواية ليم في الكتب الستة، وانفرد ابن ماجة بالرواية لبن خالد، وروى 
 لممصموب الترمذي وابن ماجة. 

: ىؤلء الجماعة المذكورون كميم متيمون متروكون، ل ُيتشاغل بأحد منيم (٘)قال النوويو 
 رتيم بوضع األحاديث.لشدة ضعفيم، وشي

: وجرح بو ستة عشر راويًا، ليس ألحد منيم ضعيف الحديثالمصطمح الثاني والعشرون: 
 رواية في الصحيحين أو أحدىما. 

 ، وعددىم تسعة:ةمن ليم رواية في السنن األربع
 .م كابف ماجوذركل لو أبك داكد كالترم، (ٔ)إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي فركة المدني

  .رمذم كابف ماجوركل لو الت ،(ٕ)الككفي ألحكؿأبك يحيى ا، ف إبراىيـإسماعيؿ ب
 . وركل لو الترمذم كابف ماج ،(ٖ)أيكب بف عتبة، أبك يحيى القاضي

                                                           

 (. ِٔٔ/ِٓانظر: تيذيب الكماؿ ) (1)
 (. ِٕ/ْكبير )انظر: الضعفاء ال (2)
 (.ْٕٖانظر: تقريب التيذيب )ص (3)
 المصدر نفسو. (4)
 (. ٓٓ/ُالمنياج شرح صحيح مسمـ ) (5)
 (.ِّٕ/ُالكنى كاألسماء ) (6)

 (: ترككه. ّٔٗ/ُ(: متركؾ. كقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )َُّكفي التقريب )ص
 (.َّٗ/ِالكنى كاألسماء ) (7)

 (: ضعيؼ. ُّٔكفي التقريب )ص
 (. َّٕ/ِ(. كنقؿ تضعيؼ مسمـ لو العيني في مغاني األخيار )َٖٗ/ِالكنى كاألسماء ) (8)

 (: ىك عندىـ ليف. ُّْٖ/ُ(: ضعيؼ. كقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )َُٔكفي التقريب )ص
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المىٍيرم المصرم ، أبك الحجاجبف سعد بف ميفمح ًرٍشديف
 .ركل لو الترمذم كابف ماجو ،(ُ)

 بالركاية لو. انفرد ابف ماجو، (ِ)نيالخراسا ، أبك مسعكدعثماف بف عطاء بف أبى مسمـ

 ، انفرد أبك داكد بالركاية لو.(ّ)عمرك بف ثابت بف ىرمز، أبك ثابت الككفي

 ركل لو أبك داكد كالنسائي. الككفي،، (ْ)بينٍ عمرك بف ىاشـ، أبك مالؾ الجى 

 . ركل لو الترمذم كابف ماجو ،(ٓ)بذمالرَّ  ، أبك عبد العزيزبف نشيط مكسى بف عبيدة

 انفرد النسائي بالركاية لو.، (ٔ)المركزم ، أبك عامر أك أبك عبد اهللف محمدالنضر ب

                                                           

 (.ِِٔ/ُالكنى كاألسماء ) (1)
 كقاؿ ابف يكنس: كاف صالحان ضعيؼ، رجح أبك حاتـ عميو ابف لييعة، (: ِّٔكقاؿ ابف حجر في التقريب )ص

 . في دينو فأدركتو غفمة الصالحيف فخمط في الحديث
 (: ككاف ال يبالي ما دفع إليو فيقرأه. ِّٕ/ّكقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )

 (.ٕٕٗ/ِالكنى كاألسماء ) (2)
 (: ليس بذلؾ. ِْْ/ٔ(: ضعيؼ. كقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )ٔٔٔكفي التقريب )ص

 (.ُٕٔ/ُالكنى كاألسماء ) (3)
 (: ليس بالقكم ُّٗ/ٔ(: ضعيؼ ريمي بالرفض. كقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )ُّٕكفي التقريب )ص

 عندىـ.
 (.ٕٓٓ/ِالكنى كاألسماء ) (4)

 (: فيو ُّٖ/ٔ. كقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )ليف الحديث، أفرط فيو ابف حباف(: ْٕٕكفي التقريب )ص
 نظر.

 (.ّٗٔ/ُنى كاألسماء )الك (5)
 . كقاؿ البخارم في التاريخ الكبير ضعيؼ كال سيما في عبد اهلل بف دينار، ككاف عابدان (: ّٖٗكفي التقريب )ص

 (: أف أحمد قاؿ فيو: منكر الحديث.ُِٗ/ٕ)
 (.ْٕٗ/ُالكنى كاألسماء ) (6)

 ػػػػػد: كاف مقدمان عندىـ في العمػػػػػـ كالفقو كالنضر مختمؼ فيو، كثقو النسائي، كالدارقطني في ركاية، كقاؿ ابف سعػػػ
 كالعقؿ كالفضؿ، ككاف صديقان لعبد اهلل بف المبارؾ. كقاؿ أحمد: كاف بمرك شيخ يقاؿ لو النضر بف محمد ككاف

 ابف المبارؾ إذا سيئؿ عف شيء قاؿ: اذىبكا إلى النضر. 
 الساجي: صاحب رأم. كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: كقاؿ البخارم، كالدارقطني في ركاية، كالساجي: فيو ضعؼ، زاد 

 ليس بالقكم عندىـ. كخمص ابف حجر إلى أنو: صدكؽ ربما ييـ، كرمي باإلرجاء.                          =
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 ، وعددىم سبعة رواة. ةمن ليس ليم رواية في السنن األربع

سممة بف  ،(ِ)حماد بف شعيب، أبك شعيب الًحمَّاني ،(ُ)إبراىيـ بف أبي حية، أبك إسماعيؿ المكي
عمر بف  ،(ٓ)فيلرزاؽ بف عمر، أبك بكر الثقعبد ا، (ْ)األحمر (ّ)صالح، أبك إسحاؽ الجعفي
كمسعدة بف اليسع، أبك ، (ٕ)عمر بف سعيد، أبك حفص الدمشقي، (ٔ)حفص، أبك حفص العٍبدم

 . (ٖ)اليسع

الكتب  أيٍّ من ل رواية في والخالصة أنو جرح بمصطمح )ضعيف الحديث( ستة عشر راويًا،
فروى أبو داود والترمذي ، سعة الباقينلمت خرج أصحاب السنن األربعأو  الستة لسبعة منيم.

ألربعة منيم، وانفرد  ئي لواحد، وروى الترمذي وابن ماجولواحد، وأبو داود والنسا وابن ماجو
  بواحد من الرواة. من النسائي، وأبي داود، وابن ماجوكل 

                                                                                                                                                                     

 =كالخالصة أف جرحو غير مفسر، كغاية ما يتضح منو أنو مرجئ صاحب رأم، فمعؿ ابف حجر أصاب القػػكؿ 
 فيو، كاهلل أعمـ.

 (، مكسػػػػػػػػػكعة أقكاؿ ّّٕ/ٕ(، الطبػػػقات الكبرل )َْْ/ِٗؽ األقكاؿ حسب كركدىا: تيذيب الكماؿ )انظر تكثي
 (،ُِِْ/ْ(، المؤتمؼ كالمختمػػػؼ )ٖٗ/ٖ(، التاريػػػػػػػػخ الكبيػػػػػػػر )ُٓ/ْاإلماـ أحمد في رجػػػػػػػػػػاؿ الحديث كعممو )

 (. ََُّ(، التقريب )صْٖ/ُِإكماؿ تيذيب الكماؿ )
 (: منكر الحديث، كذكره برىاف الديف ِّٖ/ُ(. كقد قاؿ البخارم في تاريخو الكبير )ٕٓ/ُالكنى كاألسماء ) (1)

 (.ّْ/ُالحمبي في الكشؼ الحثيث )
 (: فيو نظر. ِٓ/ّ(. كقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )ِْٔ/ُالكنى كاألسماء ) (2)
 سماء إلى: الجعفرم.تصحفت مف النسُّاخ عند مسمـ في الكنى كاأل (3)
 (. ّٗ/ُالكنى كاألسماء ) (4)
 (. َٖٔ/ِ(. كنقؿ تضعيؼ مسمـ الذىبي في ميزاف االعتداؿ )ُِٓ/ُالمصدر نفسو ) (5)

 كقد ذكره ابف حجر لمتمييز بينو كبيف عبد الرزاؽ بف عمػػػػػػػػر الدمشقي كىك صػػػػػدكؽ، كقاؿ في الثقفػػػػػػي: متركؾ 
 (: منػػكػػػػػػػػر َُّ/ٔ(. كقاؿ البخػػػػػػػػارم في تاريخو )َٕٔف في غيره. انظػػػػر: التقريب )صالحديث في الزىرم، لي

 الحديث.
 (. َُٓ/ٔ(. كقاؿ البخارم: ليس بقكم. انظر: تاريخو الكبير )َِٗ/ُالكنى كاألسماء ) (6)
 (. َِٕ/ُالكنى كاألسماء ) (7)
 (. ٖٗ/ْىالؾ، كذبو أبك داكد. انظر: ميزاف االعتداؿ )(. كقاؿ فيو الذىبي: ُّٗ/ِالمصدر السابؽ ) (8)
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ولعمو يعني بيذا المصطمح ضعف الراوي إل إذا جاءت قرينة تدل عمى شدة ضعفو، واهلل 
متروك الحديث، وفي آخر لين  ف ابن حجر ستة منيم، وقال في اثنين:ضعّ قد و مم. أع

و: صدوق ربما ييم ُرمي باإلرجاء، الحديث، وعّدل واحدًا منيم، وىو النضر بن محمد فقال في
 ولم يتكمم في الستة الباقين. 

ث، وتركوه، بين منكر الحديوتكمم البخاري في اثني عشر راويًا منيم، تنوعت أقوالو فييم 
وليس بذلك، وليس بالقوي عندىم، وليس بقوي، وىو عندىم لين، وكميا ألفاظ تضعيف، ولم 

 يقل في أيٍّ منيم )ضعيف الحديث(، كما قال مسمم. 
، ليس ألحد منيم : منكر الحديث: وجرح بو تسعة وعشرين راوياً المصطمح الثالث والعشرون

 :رواية في الصحيحين أو أحدىما
 ، وعددىم سبعة عشر راويًا.ةية في السنن األربعمن ليم روا

نىش ،حسيف بف قيسال  .ركل لو الترمذم كابف ماجو (ُ)،أبك عمي الكاسطي، الممقب بحى
 انفرد الترمذم بالركاية لو. (ِ)حصيف بف عمر، أبك عمر األحمسي الككفي،
 . ركل لو الترمذم كابف ماجو (ّ)خالد بف إلياس بف صخر، أبك الييثـ العدكم،

  فقط. ركل لو ابف ماجو (ْ)سعيد بف سناف، أبك ميدم الحمصي،
  ركل لو أبك داكد كالترمذم كالنسائي. (ٓ)سميماف بف أرقـ، أبك معاذ البصرم،

دقة بف عبد اهلل السَّميف، أبك معاكية الدمشقي،  .كل لو الترمذم كالنسائي كابف ماجور  (ٔ)صى

                                                           

 (.ٓٓٓ/ُالكنى كاألسماء ) (1)
 (: متركؾ الحديث.  ِْٗكفي التقريب )ص

 (: ترؾ أحمد حديثو. ّّٗ/ِكقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )
 (. َْٓ/ُالكنى كاألسماء ) (2)

 (: متركؾ الحديث. ِْٓكفي التقريب )ص
 (. ِٖٖ/ِالكنى كاألسماء ) (3)

 (: متركؾ الحديث.  ِِٖكفي التقريب )ص
 (. ِٖٗ/ِالكنى كاألسماء ) (4)

 (: ْٕٕ/ّ. كقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )متركؾ، كرماه الدارقطني كغيره بالكضع(: ُّٖكفي التقريب )ص
 منكر الحديث.

 (.ٕٕٔ/ِالكنى كاألسماء ) (5)
 (: ترككه. ِ/ْاريخو الكبير )(: ضعيؼ. كقاؿ البخارم في تَْْكفي التقريب )ص

 (.                                                                           =ٖٕٓ/ِالكنى كاألسماء ) (6)
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ركل لو  (ُ)خطاب، أبك عمر المدني،عاصـ بف عمر بف حفص بف عاصـ بف عمر بف ال
 . الترمذم كابف ماجو

 (ِ)عباس بف الفضؿ بف عمرك، أبك الفضؿ األنصارم، نزيؿ المكصؿ كقاضييا في زمف الرشيد،
  بالركاية لو. انفرد ابف ماجو

  فقط. ركل لو ابف ماجو (ّ)عثماف بف خالد، أبك عفاف القرشي،
 فقط.  ركل لو ابف ماجو (ْ)مد الثقفي،العالء بف زيد، كيقاؿ ابف زيدؿ، أبك مح

الة بف النعماف، أبك فضالة الشامي،  .ل لو أبك داكد كالترمذم كابف ماجورك  (ٓ)فرج بف فىضى
يـ البصرم، يـ، كيقاؿ ابف عبد اهلل، أبك سيحى   فقط. ركل لو ابف ماجو (ٔ)مبارؾ بف سيحى

 اية لو. بالرك  انفرد ابف ماجو (ٕ)محمد بف الفرات، أبك عمي الجرمي،
محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف عثماف بف عفاف، أبك عبد اهلل األمكم، كييعرؼ بالديباج لحسف 

  .ركل لو ابف ماجو (ٖ)كجيو،

                                                                                                                                                                     

 (: ضعيؼ. ُْٓ=كفي التقريب )ص
 (.ّْٓ/ُالكنى كاألسماء ) (1)

 (: ضعيؼ.  ِْٕكفي التقريب )ص
 (. ْٕٔ/ِالكنى كاألسماء ) (2)

 متركؾ، كاتيمو أبك زرعة، كقاؿ ابف حباف: حديثو عف البصرييف أرجى مف حديثو عف (: ْٕٖ)ص كفي التقريب
 (: منكر الحديث. ٓ/ٕكقاؿ البخارم في تاريخو الكبير ) الككفييف.

 (. ُٓٔ/ُالكنى كاألسماء ) (3)
 (: متركؾ الحديث. ِٔٔكفي التقريب )ص

 (. ِٕٕ/ِالكنى كاألسماء ) (4)
 (: منكر َِٓ/ٔ. كقاؿ البخػػػػػػػػػػػارم في تاريخو الكبير )متركؾ كرماه أبك الكليد بالكذب: (َٕٔكفي التقريب )ص

 الحديث.
 (. ٖٓٔ/ِالكنى كاألسماء ) (5)

 (: منكر الحديث.ُّْ/ٕ(: ضعيؼ. كقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )َٖٕكفي التقريب )ص
 (.ُْٕ/ُالكنى كاألسماء ) (6)

 ؾ. (: مترك ُٖٗكفي التقريب )ص
 (.ٖٓٓ/ُالكنى كاألسماء ) (7)

 (: كذبكه. ٕٖٖكفي التقريب )ص
 (.                                                 ْٕٖ/ُالكنى كاألسماء ) (8)

 (: صدكؽ.                                                                            =ْٖٔكفي التقريب )
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  فقط. ركل لو مف الجماعة ابف ماجو (ُ)يحيى بف عثماف، أبك سيؿ البصرم،
  ركل لو أبك داكد فقط. (ِ)يحيى بف ميمكف بف عطاء، أبك أيكب البصرم،

ٍعدبة، أبك الحكـ المدني،يزي   .ركل لو الترمذم كابف ماجو (ّ)د بف عياض بف جي
 : ، وعددىم اثنا عشر راوياً ةليس ليم رواية في السنن األربع من

بىمة، أبك عبد الرحمف اليٍمداني ، (ٓ)، إسماعيؿ بف قيس بف سعيد، أبك مصعب(ْ)أباف بف جى
، (ٕ)حكـ بف عبد اهلل بف سعد، أبك عبد اهلل األيمي، ال(ٔ)الجراح بف الًمنياؿ، أبك العطكؼ الجزرم

                                                                                                                                                                     

 تمؼ فيو، فقد أطمؽ القػػػػػػكؿ بتكثيقو العجمي، كالنسائي في ركاية، كقاؿ ابف سعد: كػػػػػػاف كثير =كأبك عبد اهلل مخ
 الحديث عالمان. 

 كقاؿ النسائي في ركاية: ليس بالقػػػػػػػكم. كقد قاؿ ذلؾ النسػػػػائي في جماعة كأخرج ليـ في صحيحو، كنقؿ عنو 
 جرح مفسد.الذىبي أنو قاؿ: قكلنا )ليس بالقكم( ليس ب

 كقاؿ البخارم، كابف الجاركد: ال يكاد يتابع في حديثو. كقاؿ البخارم في مكضع: عنده عجائب، كذلؾ بعد أف 
 ركل لو حديثان مسندان عف أبي الزناد، كركاه مرسالن مف طريؽ آخر كصحح المرسؿ. فمعمو يقصد العجػػػػائب في 

 ا ذكره في الثقات: في حديثو عف أبي الزناد بعض المناكير.حديثو عف أبي الزناد، كيؤيد ىذا قكؿ ابف حباف لم
 أنو صدكؽ في ركايتو عف أبي الزناد بعض المناكير، كىذا مراد مسػػػػػػػمـ بقكلو: منكر  فيو ولعل خالصة القول
 الحديث، كاهلل أعمـ. 

 (، ُٖٓ/ِٓ(، تيذيب الكمػػػػػػاؿ )ِِْ/ِانظر تكثيؽ األقػػػػػػػػػكاؿ حسب كركدىا في الترجمة: التاريػػػػػػػػخ لمعجمي )
 (، المكقظة في عػػػػػػػمـ مصطمح الحديث، لمذىبي ُِٔالطبقػػػػػػػات الكبرل القسـ المتمـ لتابعي أىػػػػػػػػؿ المدينة)ص

 (. ُّٗ/ُ(، كالتاريخ الكبير، لمبخارم )ُِٔ/ّ(، تيذيب التيذيب )ُٖ/ِ(، التاريخ األكسط )ِٖ)ص
 (. ّٖٗ/ُ)الكنى كاألسماء  (1)

 (: حديثو ليس بالقائـ. ِٔٗ/ٖ(: ضعيؼ. كقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )َُِٔكفي التقريب )ص
 (. ٗٔ/ُالكنى كاألسماء ) (2)

 (: متركؾ. َُٕٔكفي التقريب )ص
 (.ُِْ/ُالكنى كاألسماء ) (3)

 (: منكر الحديث.ُّٓ/ٖ(: كذبو مالؾ كغيره. كقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )َُُٖكفي التقريب )ص
 (. ِّٓ/ُالكنى كاألسماء ) (4)

 (: منكر الحديث.ّْٓ/ُكقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )
 (. ٖٖٕ/ِالكنى كاألسماء ) (5)
 (. كقد تقدمت ترجمتو. َٔٔ/ُالمصدر نفسو ) (6)
 (. ْٖٗ/ُالمصدر السابؽ ) (7)
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    محمد بف الحجاج،، (ِ)كثير بف عبد اهلل، أبك ىاشـ األٍيمي، (ُ)، أبك سيؿالصباح بف سيؿ
مركاف بف ، (ْ)، محمد بف عبد الممؾ، أبك عبد اهلل األنصارم(ّ)أبك إبراىيـ المخمي الكاسطي
، أبك ياسيف بف معاذ، (ٔ)المجاشعي ، أبك يحيىسمماف ىشاـ بف، (ٓ)سالـ، أبك عبد اهلل البربرم

 . (ٖ)، يكسؼ بف السَّفر، أبك الفيض الدمشقي(ٕ)الزيات خمؼ
ِو الشيخان أو أحدىما لم ير  والخالصة أنو جرح بمفظ)منكر الحديث( تسعة وعشرين راويًا،

 لواحد منيم.

ة منيم، وماثل تس البخاري، ووقد جرح ي أيٍّ من السنن األربعل رواية لثني عشر منيم فو 
 ولو فييم قول مسمم، حيث قال فييم: منكر الحديث، وزاد في واحد: يتكممون فيو.ق

لثمانية، وروى  بالرواية ماجون سبعة عشر راويًا، انفرد ابل ةوروى أصحاب السنن األربع
داود  وروى أبوألربعة منيم، وانفرد كل من أبي داود والترمذي بواحد،  الترمذي وابن ماجو

لواحد، وأبو داود والترمذي  احد، والترمذي والنسائي وابن ماجولو  والترمذي وابن ماجو
 والنسائي لواحد. 

تكمم البخاري في تسعة منيم، فقال في خمسة منيم: منكر الحديث، وفي واحد: عنده  وقد
وفي عجائب، وفي رواية: ل يكاد يتابع عمى حديثو، وقال في السابع: ترك أحمد حديثو، 

 الثامن: حديثو ليس بالقائم: وفي األخير: تركوه. 

                                                           

 (. ّٖٗ/ُالكنى كاألسماء ) (1)
 نكر الحديث. (: مُّْ/ْكفي التاريخ الكبير )

 (. ٕٖٓ/ِالكنى كاألسماء ) (2)
 (. ِٔ/ُالمصدر نفسو ) (3)
 (. ْٖٗ/ُالمصدر نفسو ) (4)

 (: منكر الحديث.ُْٔ/ُكقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )
 (.  ّْٗ/ُالكنى كاألسماء ) (5)
 (.َٖٗ/ِالمصدر نفسو ) (6)
 (. ِٖٓ/ُالمصدر السابؽ ) (7)

 (: يتكممكف فيو، منكر الحديث.ِْٗ/ٖير )كقاؿ البخارم في تاريخو الكب
 (. ِٖٔ/ِالكنى كاألسماء ) (8)

 (: منكر الحديث.ّٕٖ/ٖكقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )
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و صدوق، وخالصة القول أما ابن حجر فكميم عنده ضعفاء سوى أبي عبد اهلل األموي قال في
طمق القول بتضعيف خمسة ن أبي الزناد بعض المناكير. وقد أنو صدوق في حديثو عفيو أ

 عنده متروكون. التسعة الباقونره، و منيم، وقال في واحد كذبوه، وفي آخر: كذبو مالك وغي
ونستطيع القول أن لفظة )منكر الحديث( عنده أشد من قولو )ضعيف الحديث(، فيؤلء كميم 

 متروكون، بل منيم من اتيم بالكذب.
، ليس ألحد منيم وثالثين راوياً  شرون: متروك الحديث، وجرح بو ثمانيةالمصطمح الرابع والع

 :حدىمارواية في الصحيحين أو في أ
 ، وعددىم سبعة عشر راويًا:ةمن ليم رواية في السنن األربع

 .، ركل لو أبك داكد كابف ماجو(ُ)أيكب بف خيكط، أبك أمية البصرم
عفي ، أبك عبد اهللجابر بف يزيد بف الحارث   .ل لو أبك داكد كالترمذم كابف ماجورك  ،(ِ)الجي

 م بالركاية لو. انفرد الترمذ ،(ّ)حجاج بف نيصير، أبك محمد البصرم
 .م كابف ماجوذركل لو الترم ،(ْ)أبك محمد الككفي ،ميجى مارة البى الحسف بف عي 

ركل لو ، كىك حفص القارئ، صاحب عاصـ، (ٓ)از الككفيحفص بف سميماف، أبك عمر البزَّ 
 .رمذم كابف ماجوالت

 م بالركاية لو.ذانفرد الترم، (ٔ)الفزارم ، أبك محمدييرالحكـ بف ظي 

                                                           

 (.ْٖ/ُالكنى كاألسماء ) (1)
 (: متركؾ.ُٗٓكفي التقريب )ص

 (. ِٕٓ/ِالكنى كاألسماء ) (2)
 (: ضعيؼ رافضي. ُِٗكفي التقريب )ص

 (. ْٕٗ/ِالكنى كاألسماء ) (3)
 (: يتكمـ فيو َّٖ/ِ(: ضعيؼ كػػػػػػػػاف يقبؿ التمقيف. كقاؿ البخػػػػػػػػارم في تاريخو الكػػػػػػػبير )ِِٓكفي التقريب )ص

 بعضيـ. 
 (. ّٕ/ْ(. كنقؿ قكؿ مسمـ فيو الذىبي في تاريخ اإلسالـ )ِّٕ/ِالكنى كاألسماء ) (4)

 (: متركؾ.َِْكفي التقريب )ص
 (. َْٓ/ُ) الكنى كاألسماء (5)

 (: متركؾ مع إمامتو في القراءة. ِٕٓكفي التقريب )ص
 (. ّْٕ/ِالكنى كاألسماء ) (6)

 (: ترككه، منكر ّْٓ/ِ. كفي التاريخ الكبير )متركؾ ريمي بالرفض، كاتيمو ابف معيف(: ِِٔكفي التقريب )ص
 الحديث. 
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 بالركاية لو. انفرد ابف ماجو، (ُ)الحمصي بيدمالزُّ  عبد الجبار، أبك عثمافسعيد بف 
 .ركل لو الترمذم كابف ماجو، (ِ)الكاسطي ، أبك عبيدةعيسى بف ميمكف

 انفرد الترمذم بالركاية لو. ،(ّ)ابة المفسرالكمبي، النسَّ  ، أبك النضرمحمد بف السايب بف بشر
 ، انفرد الترمذم بالركاية لو.(ْ)ليٍمدانيامحمد بف سالـ اليىٍمداني، أبك سيؿ 

 .ركل لو الترمذم كابف ماجو ،(ٓ)محمد بف سعيد بف حساف، الشامي المصمكب
 .ركل لو الترمذم كابف ماجو ،(ٔ)العىٍرزىمي أبك عبد الرحمف ،محمد بف عبيد اهلل بف أبي سميماف

 بالركاية لو. ابف ماجو انفرد، (ٕ)الكاقدم األسممي ، أبك عبد اهللمحمد بف عمر بف كاقد
 .ركل لو الترمذم كابف ماجو ،(ٖ)محمد بف الفضؿ بف عطية الككفي، نزيؿ بخارل

 بالركاية لو. انفرد ابف ماجو ،(ٗ)بف أبي مريـ، أبك عصمة المركزمنكح 
 

                                                           

 (. ْٖٓ/ُالكنى كاألسماء ) (1)
 (: فيو نظر. ْٓٗ/ّ. كفي التاريخ الكبير )ير يكذبوضعيؼ، كاف جر (: ِّٖكفي التقريب )ص

 (. ُٗٓ/ُالكنى كاألسماء ) (2)
 (: ضعيؼ. ِٕٕكفي التقريب )ص

 (. َْٖ/ِالكنى كاألسماء ) (3)
 . متيـ بالكذب كرمي بالرفض(: ْٕٖكفي التقريب )ص

 (. ّٖٗ/ُالكنى كاألسماء ) (4)
 (: ضعيؼ. ْٖٔكفي التقريب )ص

 (. ِٓٓ/ُالكنى كاألسماء ) (5)
 (: كٌذبكه. كقد تقدمت ترجمتو. ْٕٖكفي التقريب )ص

 (. ِّٓ/ُالكنى كاألسماء ) (6)
 (: متركؾ. ْٕٖكفي التقريب )ص

 (. ْٗٗ/ُالكنى كاألسماء ) (7)
 (: سكتكا عنو. ُٖٕ/ُ(: متركؾ مع سعة عممو. كعند البخارم في التاريخ الكبير )ِٖٖكفي التقريب )ص

 (. ْٗٗ/ُالكنى كاألسماء ) (8)
 (: كٌذبكه. ٖٖٖكفي التقريب )ص

 (. ّْٔ/ُالكنى كاألسماء ) (9)
 (: ُُُ/ٖ. كفي التاريخ الكبير )كذبكه في الحديث، كقاؿ ابف المبارؾ: كاف يضع(: ََُُكفي التقريب )ص
 ذاىب الحديث جدان.
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يحيى بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف مىكىىب، التيمي،
 .ركل لو الترمذم كابف ماجو (ُ)

 .ركل لو الترمذم كابف ماجو ،(ِ)رَّقاشيك عمرك الباف، أبيزيد بف أى 
 : ، وعددىم واحد وعشرون راوياً ةمن ليس ليم رواية في السنن األربع

سماعيؿ بف أباف الغىنىكم، أبك إسحاؽ الغىنىكم(ّ)إسحاؽ بف نىجيح، أبك صالح المىمطي  (ْ)، كا 
ؼ، أبك عمي العبدم ، كالحسف بف عمرك بف سي(ٓ)كأٍصـر بف حٍكشب، أبك ىشاـ اليٍمداني

، (ٖ)، كركح بف مسافر، أبك بشر البصرم(ٕ)، كخالد بف القاسـ، أبك الييثـ المدائني(ٔ)البصرم
، كسالـ بف عبد (َُ)، كزيد بف عكؼ، أبك ربيعة البصرم(ٗ)كزياد بف ميمكف، أبك عمار البصرم

                                                           

 اية كأشباىيا بمثؿ ىذه الرك (: ُُٕ(، كقاؿ مسمـ أيضان في التمييز )صّٕٔ/ْانظر: تيذيب التيذيب ) (1)
 يحيى بف عبيد اهلل، ال يعتدكف بو. كقد تقدمت ترجمتو. ترؾ أىؿ الحديث حديث 

 . متركؾ، كأفحش الحاكـ فرماه بالكضع(: َُُٔكفي التقريب )ص
 (. ُٕٓ/ُالكنى كاألسماء ) (2)

 (: زاىد ضعيؼ.  َُُٕكفي التقريب )ص
 (. ّْٕ/ُالكنى كاألسماء ) (3)

 (: كٌذبكه، كذكره لمتمييز بينو كبيف ابف نجيح الذم ركل لو أبك داكد.ُِّقريب )صكقد قاؿ ابف حجر في الت
 (: منكر الحديث. َْْ/ُكقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )

 (.ْْ/ُالكنى كاألسماء ) (4)
 (: متركؾ ريمي بالكضع، كذكره لمتمييز بينو كبيف ٌسًميّْو األزدم كىك ثقة.ُّٓكقاؿ ابف حجر في التقريب )ص
 (: متركؾ تركو أحمد.  ّْٕ/ُكقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )

 (. ٕٖٗ/ِالكنى كاألسماء ) (5)
 (. ٔٓ/ِكقاؿ البخارم: متركؾ الحديث. انظر: التاريخ الكبير )

 (.ٗٓٓ/ُالكنى كاألسماء ) (6)
 . كقاؿ في العبدم: ( لمتمييز بينو كبيف سىًميّْو السَّدكسي، كىك صدكؽُِْكقد ذكره ابف حجر في التقريب )ص

 (: كذاب. ِٗٗ/ِمتركؾ. كقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )
 (.   ِٖٖ/ِالكنى كاألسماء ) (7)

 (: متركؾ، تركو عمي كالناس. ُٕٔ/ّقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )
 (.   ُِْ/ُالكنى كاألسماء ) (8)

 (: تركو ابف المبارؾ كغيره. َُّ/ّكفي التاريخ الكبير )
 (. ٕٖٓ/ُالكنى كاألسماء ) (9)

 (: ترككه. ُّٕ/ّكعند البخارم في التاريخ الكبير )
 (. ُِّ/ُالكنى كاألسماء ) (10)

 (: سكتكا عنو. َْْ/ّكقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )
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بد اهلل بف سممة، ، كع(ِ)، كسييؿ بف ذككاف، أبك عمر المكي(ُ)األعمى بف غىٍيالف، أبك الفيض
، كعبد الغفكر بف عبد (ْ)، كعبد اهلل بف كاقد، أبك قتادة الحرَّاني(ّ)أبك عبد الرحمف األفطس

باح الكاسطي ، كًغياث بف (ٔ)، كعبيد بف إسحاؽ، أبك عبد الرحمف العطار(ٓ)العزيز، أبك الصَّ
، كمحمد (ٖ)أبك المعمَّى كفرات بف السائب، أبك سميماف كقيؿ (ٕ)إبراىيـ، أبك عبد الرحمف الككفي
 بػػػػػػػػف ، كالميسىيب (َُ)، كمحمد بف كثير، أبك إسحاؽ القرشي(ٗ)بف معاكية، أبك عمي النيسابكرم

، ككىب بف كىب بف (ُِ)، كميدم بف ىالؿ، أبك عبد اهلل البصرم(ُُ)شىريؾ، أبك سعيد التميمي
 .(ُّ)أبك البخترم القرشي كثير،

                                                           

 (. ِٖٔ/ِالكنى كاألسماء ) (1)
 (: ترككه. ُُٕ/ْكقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )

 (. ِٕٓ/ُالكنى كاألسماء ) (2)
 (. ُِٓ/ُالمصدر نفسو ) (3)

 (: قاؿ أحمد: ترؾ الناس حديثو.ََُ/ٓكعند البخارم في التاريخ الكبير)
 (. ٔٗٔ/ِالكنى كاألسماء ) (4)

 (: متركؾ، كقد ذكره تمييزان لو عف غيره. ٓٓٓكفي التقريب )ص
 (.ْْٕ/ُالكنى كاألسماء ) (5)

 نكر الحديث. (: ترككه مُّٕ/ٔكقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )
 (. ِٖٓ/ُالكنى كاألسماء ) (6)

 (: عنده مناكير. ُْْ/ٓكقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )
 (. ِِٓ/ُالكنى كاألسماء ) (7)

 (: ترككه.َُٗ/ٕكقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )
 (. َُٖ/ِالكنى كاألسماء ) (8)

  (: ترككه، منكر الحديث.َُّ/ٕقاؿ البخارم في تاريخو الكبير )
 (.ٖٓٓ/ُالكنى كاألسماء ) (9)

 (: متركؾ مع معرفتو ألنو كاف يتمقف، كقد أطمؽ عميو ابف معيف الكذب.ٕٖٗكقاؿ ابف حجر في التقريب )ص
 (.ُْ/ُالكنى كاألسماء ) (10)

 (: ضعيؼ، كقد ذكره تمييزان لو عف العٍبدم الثقة. ُٖٗكقاؿ ابف حجر في التقريب )ص
 (.ُُْ/ْ(،كميزاف االعتداؿ)ْٕٗ/ْقؿ قكؿ مسمـ الذىبي في تاريخ اإلسالـ)(.كنّّٔ/ُالكنى كاألسماء) (11)

 (: سكتكا عنو.َْٖ/ٕكقاؿ البخارم في التاريخ الكبير )
 (. ُْٗ/ُالكنى كاألسماء ) (12)
 (.                                                                      ُّٓ/ُالمصدر نفسو ) (13)

 (: سكتكا عنو، كاف ككيع يرميو بالكذب. َُٕ/ٖي التاريخ الكبير )كقاؿ البخارم ف



 

218 
 

الحديث( أكبر عدد من الرواة، حيث بمغوا ثمانية وثالثين والخالصة أنو جرح بمفظ )متروك 
 راويًا، ليس فييم أحد من رواة الصحيحين أو أحدىما. 

لواحد وعشرين منيم، وىذه إشارة إلى أن ىذا المصطمح عنده  ةولم يرِو أصحاب السنن األربع
وىم عنده  يعني شدة ضعف المتصفين بو، وقد تكمم البخاري في خمسة عشر راويًا من ىؤلء

حجر في ستة منيم ىم عنده أيضًا بين الضعف  نمتروك والمنكر والكذاب، وتكمم اببين ال
 والترك والكذب.

ر راويًا، روى الترمذي وابن ماجو منيم بمغوا سبعة عش أما من ليم رواية في السنن األربع
ثة، وروى أبو داود بالرواية لثال  ترمذي بالرواية ألربعة، وابن ماجولثمانية منيم، وانفرد ال

ما ابن حجر فقال في سبعة منيم: لواحد.  وأبو داود والترمذي وابن ماجووابن ماجة لواحد، 
 متروك الحديث، وضعف ستة آخرين، وقال في ثالثة: كذبوه، وفي آخرىم: متيم بالكذب. 
كصمت كبعد االنتياء مف بياف أحكاؿ الركاة المجركحيف عند مسمـ، أعرض أىـ النتائج التي ت

 إلييا:
 أوًل: أعداد الرواة وتقسيماتيم:

بجرح مائة كتسعة كعشريف راكيان، ثمانية كستكف كاة الذيف تكمـ فييـ اإلماـ مسمـ بمغ عدد الر 
 منيـ ال ركاية ليـ في الكتب الستة.

 مف رجاؿ الصحيحيف. كاكالبقية كىـ كاحد كستكف راكيان مف رجاؿ الكتب الستة، جمُّيـ ليس
ـ ركاية في الصحيحيف أك أحدىما تسعة فقط: ركل الجماعة لكاحد كىك حماد بف فالذيف لي

سممة، كركل الجماعة دكف البخارم لثالثة، كىـ جعفر بف برقاف، كشير بف حكشب، كيزيد بف 
أبي زياد. كركل الجماعة دكف مسمـ الثنيف، كىـ محمد بف يحيى الذىمي، كثكر بف يزيد. كركل 

سمـ كأبك داكد كالترمذم النسائي لكاحد كىك إبراىيـ السٍَّكسكي، كركل مالبخارم مع أبي داكد ك 
لكاحد كىك عبد اهلل بف لييعة، كانفرد مسمـ بالركاية لكاحد كىك أحمد بف عبد الرحمف  كابف ماجو

 بف كىب.ا
بالركاية ليـ، أك ركل ليـ  كتكزعت ركايات البقية في السنف األربعة، كأكثرىـ انفرد ابف ماجو

 . مذم كابف ماجور الت
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 ثانيًا: أقوال ابن حجر في الرواة:

تبيف مف خالؿ التراجـ أف جؿَّ أقكاؿ ابف حجر فيمف جرحيـ مسمـ تندرج ضمف المرتبة الثانية 
كالرابعة كالخامسة كالسادسة مف مراتب الجرح عنده، فكاف الركاة عنده بيف ضعيؼ كمتركؾ 

 كمتيـ بالكذب كالكضع أك كذاب.

ف حجر ثالثة عشر مف الركاة المجركحيف، فكضع اثنيف في المرتبة الثانية مف كقد عٌدؿ اب
 مراتب التعديؿ كىما الذُّىمي، كثكر بف يزيد.

ككضع ثالثة منيـ في المرتبة الثالثة كىـ حماد بف سممة، كىشاـ بف بيراـ، كاكتفى بقكلو: فقيو 
ادس مراتب التعديؿ عنده، مشيكر في أبي حنيفة. كقاؿ في خميفة بف خياط: مقبكؿ، كىي س

كجعؿ السبعة الباقيف في المرتبة الخامسة، كىـ: أحمد بف عبد الرحمف بف كىب، كجعفر بف 
        برقاف، كشير بف حكشب، كعبد اهلل بف لييعة، كقطف بف إبراىيـ، كالنضر بف محمد،

 كأبي عبد اهلل األمكم الديباج. 

مسمـ، كقد ترؾ بعضيـ لسبب، كجرح بعضيـ كأقكاؿ ابف حجر فييـ أقرب لمصكاب مف قكؿ 
 جرحان مقيدان. 
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 المبحث الثاني

 منيج اإلمام مسمم في الجرح

 :المطمب األول: خصائص منيج اإلمام مسمم في الجرح
تتَّضح لنا مف خالؿ تراجـ الركاة الذيف جرَّحيـ اإلماـ مسمـ أىـ الخصائص كالسمات التي 

 الركاة، كالتي سأعرضيا  في ىذا المبحث، فدكنؾ ىي: تميُّز منيجو النقدم في جرح

كاالعتداؿ في غالب جرحو لمركاة، فقد جاءت معظـ أحكامو مقاربة ألقكاؿ  التكسط -ٔ
لـ يذكره الذىبي في أمٍّ مف أصناؼ النقاد مف حيث التشدد كالتساىؿ غيره مف النقاد، ك 

  .أحد ىذه األكصاؼ مف النقاد، كلـ أجد مف كصفو ب(ُ)كاالعتداؿ في الحكـ عمى الركاة

فيحؽ لنا تصنيفو في القسـ الثالث، كىـ المعتدلكف كالمنصفكف أمثاؿ البخارم، كأحمد، 
 ؿ مكافقتو لشيخو البخارم في كثير مف األقكاؿ.كأبي زرعة، كييقكم ىذا القك 

 كذلؾ ييعتبر اإلماـ مسمـ مف المقميف الذيف يتكممكف في الرجؿ بعد الرجؿ، فقد بمغ -ٕ
عدد الركاة الذيف جرَّحيـ غير نقكالتو عف غيره مائة كتسعة كعشريف راكيان، فميس ىك بالمكثر كال 
بالمتكمـ في أكثر الرجاؿ، لذا يمكف تصنيفو في القسـ الثالث مف أقساـ مف تقبؿ أقكاليـ في 

 (ِ)الجرح كالتعديؿ كالشافعي، كابف عيينة.

لترؾ الراكم،  ان ي دعت اإلماـ مسممتبيف مف خالؿ التراجـ بعض األسباب الت -ٖ
 كاالمتناع عف الركاية لو، كىي:

كما في ثكر بف يزيد الحمصي الذم ركل لو الجماعة دكف  أن يترك الراوي لبدعتو،
: حافظ ثبت، إال أنو قدرم قح، فمذا تركو (ٖ)قاؿ الذىبيمسمـ، كىك ثقة ثبت كما قاؿ ابف حجر، 

 مسمـ.

                                                           

 (.ُُٕذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص (1)
 المصدر نفسو.  (2)
 (. َُْمف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص (3)
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اؿ ق ٍكسىكي، حيث، كما حدث مع إبراىيـ السَّ راويعدم ضرورة حاجتو إلى حديث ال
 :قمت ،قاؿ تكمـ فيو يحيى بف سعيد ؟مسمـ حديثو إبراىيـ السكسكي لـ ترؾى  مدارقطني:ل الحاكـ
 (ٔ).لـ يحتج إليو ضركرة ان لعؿ مسمم :قمت .ىك ضعيؼ :قاؿ ؟بحجة

سمـ، ثـ فسد ما أكثر عنو مقد ك كما حدث مع الذُّىمي،  قد يتركو لوحشة أو خالف بينيما
كذلؾ بسبب ما كاف بيف البخارم كالذىمي مف خالؼ في  (ٕ)بينيما، فامتنع مف الركاية عنو

 مسألة المفظ بالقرآف مخمكؽ.

: إنما انقطع عنو مف أجؿ قصة (ٖ)كقد صٌرح الحاكـ أبك عبد اهلل بسبب ترؾ مسمـ لو فقاؿ
 البخارم.

فقد ث فأخرجو وقد كتبو عمى الحاشية، وضعَّف قطن بن إبراىيم ألنو طالبو بأصل الحدي
 : صار مسمـ بف الحجاج إلى قطفأنو قاؿ إبراىيـ بف محمد بف سفياف أخرج الخطيب بسنده إلى

بف إبراىيـ، ككتب عنو جممة، كازدحـ الناس عميو حتى حدث بحديث إبراىيـ بف طيماف عف ا
 (ْ)سمـ.أيكب، كطالبكه باألصؿ فأخرجو، كقد كتبو عمى الحاشية، فتركو م

اإلماـ مسمـ أخذ الحديث  الركاة في رأم مف أسباب الكقكع في الخطأ كالتصحيؼ عند -ٗ
مف الكتب، مف غير سماع مف المحدث أك عرض عميو، كذلؾ حيف كضَّح سبب كقكع ابف 

: كابف لييعة إنما كقع في الخطأ مف ىذه الركاية (ٓ)لييعة في الخطأ في إحدل الركايات، فقاؿ
ديث مف كتاب مكسى بف عقبة كمو فيما ذكر، كىي اآلفة التي نخشى عمى مف أخذ أنو أخذ الح

الحديث مف الكتب مف غير سماع مف المحدث، أك عرض عميو، فإذا كاف أحد ىذيف السماع أك 
العرض فخميؽ اف ال يأتي صاحبو التصحيؼ القبيح، كما أشبو ذلؾ مف الخطأ الفاحش إف شاء 

 اهلل تعالى. 
                                                           

 (.ُٖٕسؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص (1)
 (. ِٕٓ/ُِسير أعالـ النبالء ) (2)
 (. ِٕٓالمصدر نفسو )ص (3)
 (. ْٗٗ/ُْتاريخ بغداد ) (4)
 (. ُِٔالتمييز )ص (5)
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ما قالو في جعفر  ، كمثاؿ ذلؾبعض الركاة في بعض شيكخيـ اـ مسمـاإلم ؼضعٌ  -٘
لك ذىبت تزف جعفران في غير ميمكف بف ميراف، كيزيد بف األصـ، كتعتبر حديثو : (ُ)بف برقافا

عف غيرىما، كالزىرم، كعمرك بف دينار، كسائر الرجاؿ لكجدتو ضعيفان، ردمء الضبط كالركاية 
 عنيـ.

كحديثو  ،ذا حدث عف غير ثابتإ يعد عندىـ ال كحماد: (ِ)ممةكما قالو في حماد بف س
عف قتادة كأيكب كيكنس كداكد بف أبي ىند كالجريرم كيحيى بف سعيد كعمرك بف دينار 

 .اىيـ فإنو يخطىء في حديثيـ كثيران كأشب

ككذلؾ ضٌعؼ الراكم في بعض األكقات، كما في أحمد بف عبد الرحمف بف كىب،  -ٙ
إبراىيـ بف أبي طالب أنو قاؿ: قمت لمسمـ بف الحجاج: قد ح بسنده إلى ركل ابف الصالفقد 

أكثرت في الركاية عف أحمد بف عبد الرحمف الكىبي، كحالو قد ظير، قاؿ: إنما نقمكا عميو بعد 
 .(ّ)خركجي مف مصر

أم أنو اختمط بعد خركج اإلماـ مسمـ مف مصر، كقد ركل لو قبؿ اختالطو، فأحاديثو 
 ختالط. صحيحة قبؿ اال

ما يقكؿ:  كرع اإلماـ مسمـ في كالمو في الركاة، كتمطفو في عبارات الجرح، فإف أكثر -ٚ
غير اتيامو  : فالف كذاب أك كضاع،(ْ)متركؾ أك منكر الحديث، كما قاؿ قٌط فيما كقفت عميو

ح كىذا منيج طيّْب نبَّو إليو السخاكم حيف قاؿ: إذا أمكنو الجر  مجمكعة مف الركاة بالكضع،
باإلشارة المفيمة، أك بأدنى تصريح ال تجكز لو الزيادة عمى ذلؾ، فاألمكر الميرخَّص فييا لمحاجة  

 ال ييرتقى فييا إلى زائد عمى ما يحصؿ الغرض.

                                                           

 (.ُٔٗالتمييز )ص (1)
 (.  ُٓٗالمصدر نفسو )ص (2)
 (.   ُِِْصيانة صحيح مسمـ )ص (3)
 (.   ُُٓ/ُاالعالف بالتكبيخ ) (4)
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كىذا منيج اتبعو اإلماـ الشافعي لما سمع تمميذه المزني يقكؿ: فالف كٌذاب، فقاؿ: اٍكس 
 (ُ)كف قؿ: حديثو ليس بشيء.ألفاظؾ، أحسنيا، ال تقؿ فالف كٌذاب، كل

: كمف نظر في كالمو في (ِ)كسار اإلماـ البخارم أيضان عمى ىذا النيج، فقاؿ المكنكم فيو
نصافو فيمف يضعّْفو.  الجرح كالتعديؿ عمـ كرعو في الكالـ في الناس، كا 

ف لـ يىصفو أحد بذلؾ، كيتضح كرعو، كتجنبو  كقد اتبع اإلماـ مسمـ طريقيما فيما أرل، كا 
 حدة األلفاظ الجارحة كشدتيا مف عدة أمكر، كىي:ل

أنو لـ يستعمؿ التصريح بالكذب في جرحو لمركاة أبدان، كقد كقع تصحيؼ في المطبكع مف 
قاؿ: كاف يكذب، كقد ذكر  ان في ترجمة أشعث بف سعيد السماف، بأف مسمم (ّ)تاريخ اإلسالـ

ك القائؿ كما جاء في كتب الجرح كالصكاب أف ىشيـ ى (ْ)مسمـ السماف في الكنى كسكت عنو.
 .(ٓ)كالتعديؿ، كمنيا الميزاف لمذىبي

: رماه إسحاؽ (ٔ)كقد نقؿ مسمـ في أبي داكد النخعي قكؿ إسحاؽ، كقتيبة بف سعيد، فقاؿ
: (ٕ)كقتيبة. كغالب الظف أنو يقصد أنيما رمياه بالكذب، كما نقؿ ذلؾ البخارم في تاريخو، فقاؿ

سحاؽ.  معركؼ بالكذب، قالو قتيبة سحاؽ. كلكنو اكتفي بقكلو: رماه قتيبة كا   كا 

كجرح عددان مف الركاة المتيميف بالكضع كالكذب، كلـ يقؿ ذلؾ فييـ، كمثالو ما قالو في 
محمد بف الحسف بف زبالة: غير ثقة، كقد اتيـ بالكذب كالكضع، كسرقة الحديث. كقاؿ كذلؾ في 

 إبراىيـ بف ىدبة: ليس بشيء، كىك كٌذاب متركؾ.

                                                           

 (.  ُِٖ/ِانظر: فتح المغيث ) (1)
 (.ّٗٗالرفع كالتكميؿ )ص (2)
(3) (ْ/ُِّ .) 
 (. ُّٗ/ُالكنى كاألسماء ) (4)
 (، ِّٔ/ُ(، كميزاف االعتداؿ)ُٖٕ/ُ(، كتيذيب التيذيب)ِِٔ/ّ(، كتيذيب الكماؿ)ْٖ/ِانظر: الكامؿ) (5)

 (.َُٕ/ُكالمكضكعات، البف الجكزم )
 (.َِّ/ُالكنى كاألسماء ) (6)
 (. ِٖ/ْانظر: التاريخ الكبير ) (7)
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مف ألفاظ الجرح الخاصة باإلماـ مسمـ، كالتي لـ أجد بعد البحث مف استعمميا في  -ٛ
 الجرح مف النقاد، قكلو: أخذتو ألسنة الناس.

كجاء قكؿ مسمـ تفسيران لقكؿ ابف عكف لما سألو عنو النضر بف شيميؿ: إف شيران نزككه، 
: أم طعنكا فيو، (ٕ)نضر ففٌسرىا بقكلوأما ال (ٔ)قاؿ مسمـ: يقكؿ: أخذتو ألسنة الناس، تكممكا فيو.

 كالتفسيراف قريباف في المعنى. 

جاءت ألفاظو في جرح الركاة متعددة المراتب كالدالالت، مفردةن كمركبةن، كسيأتي  -ٜ
 ذكرىا تفصيؿ مراتبيا في المطمب الثاني.

فقد  قد يجمع في لفظ مف ألفاظ الجرح عددان مف الركاة، ثـ يفرد أحدىـ بمفظ آخر، -ٓٔ
 جرح عددان مف األئمة مجمكعيف في مقدمة صحيحو، ثـ أفرد بعضيـ بألفاظ أخرل.

كمثالو: أنو اتيـ أبا داكد النخعي، كعبد القدكس الشامي، كعبد اهلل بف مسكر، كعمرك بف 
خالد، كغياث بف إبراىيـ، كمحمد المصمكب في مقدمة صحيحو بكضع األحاديث، كتكليد 

 األخبار.

القدكس: ذاىب الحديث، كجرح غياث كالمصمكب بقكلو: متركؾ الحديث، ثـ قاؿ في عبد 
 كأقكالو الثالثة في الكنى.

جرح الركاة قكلو: متركؾ الحديث، في  المفظة األكثر استخدامان عند اإلماـ مسمـ -ٔٔ
قاليا في ثمانية كثالثيف راكيان، كيمحؽ بيا كذلؾ قكلو: تيرؾ حديثو أك تركو أىؿ الحديث أك ف

 ه كجرح بذلؾ أربعة مف الركاة.تركك 

ثـ يمييا قكلو: منكر الحديث، كجرح بيا تسعة كعشريف راكيان، كيمييا: ضعيؼ الحديث 
 ك ثالثة أك أربعة.فاظ راكيان كاحدان فقط أك اثنيف أكجرح بيا ستة عشر راكيان، كقد جرح ببعض األل

                                                           

 (.ِٓمقدمة الصحيح )ص (ُ)
 (. ِِٓ/ِّانظر: تاريخ دمشؽ ) (ِ)
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فكقيـ في جرح الركاة، أك نقؿ اإلماـ مسمـ أقكاؿ عدد مف شيكخو، أك شيكخ شيكخو كمف  -ٕٔ
 ترؾ الركاية عنيـ، كتنكعت صكر نقمو لكالميـ:

فتارة يسأؿ ىك شيخو عف الراكم، كقكلو: قمت ليحيى بف معيف عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ أحب 
 (ٔ)إليؾ أك عاصـ بف عبيد اهلل؟ فقاؿ: ما أحب كاحدان منيما.

يقكؿ: ذلؾ  سمعت إسحاؽ بف راىكيو و، فقد قاؿ:كقد يسمع قكؿ شيخو دكف سؤالو، فينقؿ عن
 (ٕ)الدجاؿ، يعني يحيى بف أكثـ.

 كنقؿ بعض األقكاؿ أيضان في عدد مف الركاة المجركحيف، كقفت منيـ عمى:

 : ركل عنو يحيى القطاف ثـ تركو.(ٖ)إسحاؽ أبك الغصف، قاؿ مسمـ

 انو. : كاف ككيع كيزيد بف ىاركف يكذب(ٗ)الجاركد بف يزيد أبك الضحاؾ، قاؿ مسمـ

 : تركو ابف المبارؾ، كيحيى، كابف ميدم كككيع.(٘)الحسف بف دينار بف كاصؿ، قاؿ مسمـ

 : كاف يزيد بف ىاركف يكذبو.(ٙ)خالد بف محدكج، قاؿ مسمـ

رىشي ، أبك عمرسعيد بف كاصؿ  . قاؿ عمي: ذىب حديثو :(ٚ)مسمـ قاؿ، الحى

 ة. : رماه إسحاؽ كقتيب(ٛ)ك النخعي، قاؿ مسمـر سميماف بف عم

 : تركو ككيع كيحيى كابف ميدم.(ٜ)عبد اهلل بف لييعة، قاؿ مسمـ

                                                           

 (. ُْٓ/ٓر: الجرح كالتعديؿ )انظ (1)
 (. َُِ/ُّانظر: تيذيب الكماؿ ) (2)
 (. ٕٔٔ/ِالكنى كاألسماء ) (3)
 (. ّْٓ/ُالمصدر نفسو ) (4)
 (.َّٔ/ُالمصدر السابؽ ) (5)
 (. ُّْ/ُ) مصدر السابؽال (6)
 (. ُٖٗ/ُ) ابؽالسالمصدر  (7)
 (. َِّ/ُالمصدر السابؽ ) (8)
 (.  َِ/ٖانظر: سير أعالـ النبالء ) (9)
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 : قاؿ عمرك بف عمي: ىك دجاؿ. (ٔ)عمر بف رباح الضرير، قاؿ مسمـ

 : قاؿ أبك رجاء: كاف قدريان ضعيؼ الحديث.(ٕ)مبارؾ بف مجاىد المركزم، قاؿ مسمـ

 بف عمي يكذبانو.: كاف يحيى بف معيف، كعمرك (ٖ)يكسؼ بف خالد السمتي، قاؿ مسمـ

يظير لنا جمٌيان مف خالؿ بعض التراجـ أثر نقد المتف عمى الحكـ عمى الراكم عند  -ٖٔ
 اإلماـ مسمـ، كمف أمثمة ذلؾ:

قكلو في التمييز بعد أف ذكر خبران غير محفكظ المتف في إسناده عمر بف عبد اهلل بف أبي 
ىذه الركايات كمقابمة بعضيا ببعض : فبجمع (ْ)خثعـ، ثـ أتبعو بالركاية الصحيحة المحفكظة

يتميز صحيحيا مف سقيميا، كيتبيف ركاة ضعاؼ األخبار مف أضدادىـ مف الحفاظ، كلذلؾ 
، كأشباىو مف نقمة األخبار، (ٓ)أضعؼ أىؿ المعرفة بالحديث عمر بف عبد اهلل بف أبي خثعـ

 الحفاظ. لركايتيـ األحاديث المستنكرة التي تخالؼ ركايات الثقات المعركفيف مف

كىذا تصريح منو أنو ما كاف ليتبيف عنده ضعاؼ الركاة مف أضدادىـ إال بجمع الركايات 
 كمقابمتيا، أم بنقد المتف.

: بمثؿ (ٔ)خالؼ فييا الركاة ثـ قاؿ ليحيى بف عبيد اهلل بف التيمي ركاية منكرة كذكر أيضان 
 ، ال يعتدكف بو.يحيى بف عبيد اهلل ىذه الركاية كأشباىيا ترؾ أىؿ الحديث حديث

 أم أف سبب ترؾ أىؿ العمـ لحديث يحيى ىذه الركاية المنكرة كأشباىيا.  

 

                                                           

 (. َِٓ/ُالكنى كاألسماء ) (1)
 (. ٔٗ/ُالمصدر نفسو ) (2)
 (. ِّٖ/ُالمصدر السابؽ ) (3)
 (. ُٕٗالتمييز )ص (4)
 يتضح مف كالـ مسمـ أف الحمؿ في الركاية غير المحفكظة عمى عمر بف عبد اهلل.  (5)
 (. ُُٕالتمييز )ص (6)
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: كنسب ذلؾ لعمماء الجرح كالتعديؿ، مقرران أف ىذا مف مكجبات (ُ)قاؿ خالد الدريس
 ضعفو عندىـ.

 :(ِ)كيتبيف لنا ذلؾ أيضان مف خالؿ تعريفو لمحديث المنكر في مقدمة الصحيح، حيف قاؿ

مة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت ركايتو لمحديث عمى ركاية غيره مف أىؿ كعال
الحفظ كالرضا، خالفت ركايتو ركايتيـ، أك لـ تكد تكافقيا، فإذا كاف األغمب مف حديثو كذلؾ كاف 
ميجكر الحديث، غير مقبكلو، كال مستعممو، فمف ىذا الضرب مف المحدثيف: عبد اهلل بف 

أبي أنيسة، كالجراح بف المنياؿ أبك العطكؼ، كعباد بف كثير، كحسيف بف محرر، كيحيى بف 
 عبد اهلل بف ضميرة، كعمر بف صيباف، كمف نحا نحكىـ في ركاية المنكر مف الحديث، فمسنا

 . نعرج عمى حديثيـ، كال نتشاغؿ بو

 فمخالفة الراكم لركاية الثقات، تجعمو ميجكر الحديث غير مقبكلو عند اإلماـ مسمـ.

وموازنتيا بمراتب ألفاظ الجرح عند  مراتب ألفاظ الجرح عند اإلمام مسمم: المطمب الثاني
 :األئمة

 المقصد األول: مراتب ألفاظ الجرح عند األئمة:      
كقد تكممت في الفصؿ الثاني عف ألفاظ الجرح كالتعديؿ، كاالجتياد في كضع مراتب ليا، 

كضع التفصيؿ في مراتب ألفاظ الجرح، فدكنؾ المراتب كفصمت في مراتب ألفاظ التعديؿ، كىذا م
 مف زمف اإلماـ ابف أبي حاتـ حتى زمف الحافظ ابف حجر: 

 ىــ(: ٕٖٚمراتب ألفاظ الجرح عند ابن أبي حاتم )      

مراتب، ذكرنا  مراتب الجرح كالتعديؿ إلى ثماني ف ذكرت أف ابف أبي حاتـ قد قسـأسبؽ 
: كاذا أجابكا (ّ)الخاصة بالجرح فقد ذكرىا في قكلو المراتب األربعلتعديؿ منيا، أما ما يخص ا

ذا قالكا ليس بقكم فيك  في الرجؿ بميف الحديث فيك ممف يكتب حديثو كينظر فيو اعتباران، كا 

                                                           

 (. ٓأثر نقد المتف في الحكـ عمى ركاة الحديث )ص (1)
 (. َِمقدمة الصحيح )ص (2)
 (.  ّٕ/ِ( الجرح كالتعديؿ )3)
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ذا قالكا ضعيؼ الحديث فيك دكف الثاني ال يطرح  بمنزلة األكلى في كتبة حديثو إال إنو دكنو، كا 
ذا قالكا متركؾ الحديث أك ذاىب الحديث أك كذاب فيك ساقط الحديث ال حديثو بؿ يعتبر بو، كا  

  يكتب حديثو كىي المنزلة الرابعة.

 ىــ(: ٖٗٙمراتب ألفاظ الجرح عند ابن الصالح )ت

ىػػ(، فأثنى عمى ترتيب ابف أبي حاتـ كصٌرح بمكافقتو ّْٔثـ جاء ابف الصالح )ت
، كلـ ينٌص (ُ)د مراتب الجرح كالتعديؿ جميعان عمييا، كذكر بعض األلفاظ بعد انتيائو مف سر 
نٌص عمى ذلؾ، فكضع بعضيا في المرتبة  (ِ)عمى دخكليا في أمٍّ مف المراتب، لكف العراقي

األكلى مف مراتب الجرح، كىي: فالف ليس بذاؾ القكم، فالف فيو ضعؼ، فالف في حديثو 
ث، كفي الثالثة: فالف ال ضعؼ، ككضع في الثانية: فالف ال يحتج بو، فالف مضطرب الحدي

 شيء، فالف مجيكؿ. 

 ىــ(:ٛٗٚمراتب ألفاظ الجرح عند الذىبي )ت

جعميا الذىبي في خمسة مراتب، بدأىا باألشد ضعفان، كسأذكرىا مبتدئة بأخفيا ضعفان، 
 :(ّ)مجاراة لممراتب السابقة، فقد جاءت عمى النحك التالي

س بالقكم، ليس بحجة، ليس بذاؾ، يعرؼ المرتبة األكلى: يضعؼ، فيو ضعؼ، قد ضعؼ،  لي
 كينكر، فيو مقاؿ، تكمـ فيو، ليف، سيئ الحفظ، ال يحتج بو، اختمؼ فيو، صدكؽ لكنو مبتدع.

 المرتبة الثانية: كاه بمرة، ليس بشيء، ضعيؼ جدان، ضعفكه، ضعيؼ كاهو.

 كساقط. المرتبة الثالثة: متركؾ، ليس بثقة، سكتكا عنو، ذاىب الحديث، فيو نظر، ىالؾ،

 المرتبة الرابعة: متيـ بالكذب، كمتفؽ عمى تركو.

                                                           

 (. ُِٓ( معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص1)
 (. ُُٔ( التقييد كاإليضاح لما أطمؽ كأغمؽ مف مقدمة ابف الصالح )ص2)
 (، كقد ذكر السخاكم أف مراتب الجرح عند الذىبي ست، فزاد مرتبة بيف األكلى ْ/ُ( ميزاف االعتداؿ )3)
 الثانية، كىي: ضعيؼ، ضعيؼ الحديث، مضطربو، منكره.ك 
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 المرتبة الخامسة: دجاؿ، كذاب، كضاع، يضع الحديث. 

 ىــ(:ٙٓٛمراتب ألفاظ الجرح عند العراقي )ت      

زاد العراقي بعض األلفاظ عمى الذىبي، كما أنو خالفو في مكاضع بعض األلفاظ، فزاد في 
ؼ، ليس بذاؾ القكم، ليس بالمتيف، ليس بعمدة، ليس بالمرضي، المرتبة األكلى: في حديثو ضع

مؼ، طعنكا فيو، مطعكف فيو، ليف الحديث، فيو ليف، كتكممكا فيو.  لمضعؼ ما ىك، فيو خي

د في الثالثة: ريد حديثو، ردكا حديثو، مردكد اكزاد في الثانية: كاه، كحديثو منكر، كز 
اـر بو، ال شيء، كال يساكم شيئان، كفي الرابعة: الحديث، طرحكا حديثو، مطرح، مطرح الحديث، 

ذاىب، متركؾ الحديث، ترككه، ال يعتبر بو، ال يعتبر بحديثو، ليس بالثقة، غير ثقة كال مأمكف، 
 كفي السادسة: يكذب، ككضع حديثان.

كخالفو في مراتب بعض األلفاظ، فذكر لفظي: ال يحتج بو، كضعفكه، في المرتبة الثانية. 
  (ُ)الذىبي في المرتبة األكلى، كالثاني في المرتبة الثالثة. كاألكؿ عند

 ىــ(:ٕ٘ٛمراتب ألفاظ الجرح عند ابن حجر )ت

: أكليا مف ركل (ِ)كىي مراتب خاصة بكتابو تقريب التيذيب، كقد جعميا في ست مراتب
ليو اإلشارة بمفظ مستكر، أك مجيكؿ الحاؿ. كالثانية:  مف لـ عنو أكثر مف كاحد، كلـ يكثؽ، كا 

يكجد فيو تكثيؽ لمعتبر، ككجد فيو إطالؽ الضعؼ، كلك لـ يفسر، كيشار إليو بمفظ: ضعيؼ. 
 كالثالثة: مف لـ يرك عنو غير كاحد، كلـ يكثؽ، كيشار إليو بمفظ: مجيكؿ.

كالرابعة: مف لـ يكثؽ البتة، كضيعؼ مع ذلؾ بقادح، كيشار إليو بمتركؾ، أك متركؾ 
ك ساقط. كالخامسة: مف اتيـ بالكذب، كيقاؿ فيو: متيـ، كمتيـ الحديث، أك كاىي الحديث، أ

بالكذب. كالسادسة: مف أطمؽ عميو اسـ الكذب كالكضع، ككذاب، أك كضاع، أك يضع، أك ما 
 أكذبو، كنحكىا. 

                                                           

 (. ّٕٔ/ُ( شرح التبصرة كالتذكرة )1)
 (. ُٖ( تقريب التيذيب )ص2)



 

231 
 

 :مراتب ألفاظ الجرح عند اإلمام مسمم: المقصد الثاني
ديؿ مف أىـ أىداؼ دراسة يعتبر الكصكؿ إلى كضع مراتب لمناقد في ألفاظ الجرح كالتع

مناىج النقاد في جرحيـ كتعديميـ لمركاة، كبعد عرض مراتب الجرح عند أئمة النقد، أقدـ بيف 
 .مراتب ند اإلماـ مسمـ، كقد جاءت في خمسيديكـ اجتيادم في كضع مراتب أللفاظ الجرح ع

 لعدة أمكر:  أكد التنبيوقبؿ ذكرىا ك 

مسمـ راكيان كاحدان، أك اثنيف، كال يستطيع الباحث مف  بعض األلفاظ جرح بيا اإلماـ األول:
خالؿ راكو كاحدو أف يبيف مراد الناقد بمفظو، كمدلكؿ ىذا المصطمح عنده. ككذلؾ ال يستطيع أف 
يقيس قكلىو عمى غيره مف النقاد فيضع المفظة في المرتبة التي كضعيا فييا غيره! لكني أرل أف 

ف ك . األمر األكؿ أقرب لمصكاب، كا   اف المراد ال يتضح مف قكؿو كاحدو

كقد اجتيدت في كضع ىذه المصطمحات حسب ما خميصت إليو في تراجـ الركاة المتصفيف بيا، 
 كاهلل أعمـ. 

قكلو في حماد بف سممة: يخطئ في حديثيـ كثيران، لـ أجد لو مكانان بيف مراتب  الثاني:
 الجرح، كحماد ثقة مضعَّؼ في بعض شيكخو. 

، تختمؼ مراتبيا حسب أحكاؿ عدة صيغدـ التشاغؿ بحديث الراكم عمى ء عجا الثالث:
الركاة المتصفيف بيا، فقاؿ في ابف خياط: ال معني في التشاغؿ بحديثو، كيقصد حديثو عف 

 عمرك بف شعيب في كفارة اليميف.

المرتبة الرابعة: لسنا نعرج عمى حديثيـ كال  بكقاؿ في مجمكعة مف المترككيف مف أصحا
كقاؿ أيضان في عدد مف المتيميف بكضع األحاديث كىي آخر المراتب: لسنا  شاغؿ بو.نت

 نتشاغؿ بتخريج حديثيـ.
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 لفاظ الجرح عند اإلماـ مسمـ: أكدكنؾ مراتب 

 المرتبة األولى: امتناع مسمم عن الرواية لبعض الرواة أو ترك حديثيم: 
 .(ّ)غمزه مسمـ بال حجة (ِ)كاية عنو،، امتنع مسمـ مف الر (ُ)ترؾ مسمـ حديثو، تركو مسمـ

 المرتبة الثانية: الجرح القريب من أدنى مراتب التعديل، ودونك ألفاظيا:
شيخ مف الشيكخ ال يقر الحديث بمثمو إذا تفرد، صاحب الرأم مضطرب  (ْ)اتقى الناس حديثو،

 الحديث ليس لو كبير حديث، ال معنى في التشاغؿ بحديثو. 

 لجرح بألفاظ تدل عمى الضعف غير الشديد، وىي:المرتبة الثالثة: ا
ضعيؼ الحديث، ضعيؼ ردمء الضبط كالركاية، كثير الكىـ كالغمط، أخذتو ألسنة الناس تكممكا 

 فيو، نقمكا عميو، ال يكتب عنو أك ال يكتب حديثو، المصحؼ في متنو المغفؿ في إسناده. 

 د، وىي: المرتبة الرابعة: الجرح بألفاظ تدل عمى الضعف الشدي
متركؾ الحديث، ساقط متركؾ الحديث، ترككه، ترككا حديثو، تيرؾ حديثو، ترؾ أىؿ الحديث 

 ، أضعؼ أىؿ المعرفة بالحديث. حديثو ال يعتدكف بو

                                                           

 قاؿ عبد العزيز العبد المطيؼ: كأما قكليـ: تركو فالف، فال يمـز منو ترؾ الراكم مطمقان، كذلؾ لما يمي: (1)
 بية ال تكجب الجرح، كألف ىذه العبارة قد تستعمؿ في غيػػػػػػػػػػػػر الحتماؿ أف يككف ترؾ اإلماـ لذلؾ الراكم بسبب ش

 الترؾ االصطالحي المعركؼ، فقد قاؿ عمي بف المديني في عطاء بف أبي رباح: كاف عطاء اختمط بأخرة فتركو
 بٌطال  (: لـ يٍعًف الترؾ االصطالحي، بؿ عنى أنيمإَ/ّابف جريج، كقيس بف سعد، قاؿ الذىبي معمقان )الميزاف

ال فعطاء ثبت رضي.  الكتابة عنو، كا 
 (. ُْٔانظر: ضكابط الجرح كالتعديؿ )ص

نما تركيـ مسمـ لسبب، (ِ)  منيـ  اففاثن كالركاة األربعة الذيف تركيـ مسمـ، ليسكا بالمجركحيف عند بقية النقاد، كا 
 كترؾ الثاني كىك الذىمي  بسبب ما اعة دكف مسمـ، ترؾ األكؿ لبدعتو كىك ثكر بف يزيد،ػػػػػػثقات ركل ليما الجم

 ـ ػػػػػكاف بينيما بعد قصة الذىمي مع البخارم في مسألة خمؽ القرآف، كالثالث كىك إبراىيـ السىٍكسىكي لـ يحتج مسم
 ككالىما إليو ضركرة، كترؾ الرابع كىك قطف بف إبراىيـ ألنو طالبو بأصؿ حديث فكجده قد كتبو عمى الحاشية،

 إلى الصدؽ أقرب. 
 ( كتمحؽ ىذه المفظة بيذه المرتبة ألنو قاليا في أبي إسحاؽ السعدم مف باب الكالـ في األقراف بال حجة.3)
 في أدنى منازؿ الجرح األقرب إلى التعديؿ، كقد قاؿ مسمـ في ابف  اقاليا في باذاـ، كيزيد بف أبي زياد، كىم (ْ)

 لصدؽ كتعاطي العمـ يشممو.أبي زياد كما تقدـ في الركاة المعٌدليف: اسـ الستر كا
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منكر الحديث، ذاىب الحديث، لسنا نعرج عمى حديثيـ كال نتشاغؿ بو، الغالب عمى حديثو 
  (ِ)غير مقبكلو كال مستعممو. (ُ)لحديث(المنكر كالغمط، أمسكنا عف حديثيـ، )ميجكر ا

 عنده عجائب أك صاحب عجائب. ، (ّ)يتكممكف فيو، سكتكا عنو

 المرتبة الخامسة: التيام بالكذب، ووضع األحاديث، وألفاظيا ىي: 
لسنا نتشاغؿ بتخريج حديثيـ، عند أىؿ الحديث متيمكف أك عند األكثر منيـ، ممف اتيـ بكضع 

 ليس بشيء، غير ثقة.  .(ْ)خباراألحاديث كتكليد األ

                                                           

 ر الحديث ميجكره، ال يقبؿ ػػػػػػاف المحدث الراكم منكػػػػػػػػ(: أم كَِّقاؿ شىبير العثماني في فتح المميـ )ص (ُ)
 حديثو، كال يستعمؿ في االحتجاج.

 نكرة.( قاؿ ابف حجر: الركاة المكصكفكف بيذا ىـ المتركككف، فعمى ىذا ركاية المتركؾ عند مسمـ تسمى م2)
 (.ُِٓ/ُانظر: فتح المغيث )

 ظ )سكتكا عنو( عند مسمـ تدؿ ػػػػػػػػػػح مف ترجمتيما أف لفػػػػػػقاليا في بشير بف ميمكف، كعمرك بف عبيد، كاتَّض (ّ)
ف كاف ظاىرىا يفيد أف النقاد لـ يتكممكا فيو جرح  الن،ػػػػػػػػػػػػػػػػان كال تعديػػػػػػػػػعمى أف الراكم متركؾ ذاىب الحديث جدان، كا 

 و ليس ػػػػكلـ أضعيا في مرتبة المتيميف ألن، فاألكؿ متركؾ متيـ كاتيمو البخارم بالكضع، كالثاني متركؾ يكذب
 اؿػػػػػق ىناؾ إجماع أك شبو إجماع مف أئمة النقد عمى ذلؾ، كمتركؾ الحديث ييطمؽ عمى مف اتيـ بالكذب، كما 

 رؾ حديثو؟ قاؿ: مف يتيـ بالكذب، كمف يكثر الغمط، كمف يخطئ في ابف ميدم عف شعبة أنو سيئؿ: مف الذم يت
 ركل عف المعركفيف ما ال يعرفو المعركفكف. حديث ييجمع عميو فال يتيـ نفسو، كيقيـ عمى غمطو، كرجؿ

 (.ُِٓ/ِظر: فتح المغيث )نا
 
حاديث كتكليد األخبار، كتبيف ( كتعتبر ىذه األلفاظ أشد ما قالو اإلماـ مسمـ، حيث اتيـ الركاة فييا بكضع األْ)

كقاؿ النككم  مف خالؿ تراجميـ أنيـ كذابكف كضاعكف لمحديث، سكل عبد القدكس لكنو منكر الحديث مترككو.
(: ىؤالء الجماعة المذككركف كميـ متيمكف متركككف، ال ييتشاغؿ بأحد منيـ لشدة ضعفيـ، ٓٓ/ُفي المنياج )

  كشيرتيـ بكضع األحاديث.
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 الخاتمة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، أحمده سبحانو أف يٌسر لي إتماـ ىذا البحث،  

 كأسألو اإلخالص كالقبكؿ، كأضع بيف أيديكـ أىـ ما كقفت عميو مف نتائج كتكصيات.

 أوًل: النتائج: 

 أىـ النتائج ىي ما يمي: بعد التطكاؼ في فصكؿ كمباحث ىذه الرسالة، أرل أفَّ 

 اإلماـ مسمـ، كحالة الييسر  االستقرار السياسي كاالجتماعي كالعممي الذم كاف يسكد عصر
 كاف يعيشيا، كاف ليما أثر عمى نبكغو كارتحالو في طمب الحديث.التي 

  ٍّيعدُّ اإلماـ مسمـ مف أئمة أىؿ السنة كالجماعة، كمف الفقياء المحدثيف، كىك ال ينتسب ألم 
 ديث، كأينما صح الحديث فيك مذىبو.مف المذاىب األربعة بؿ يميؿ إلى قكؿ أئمة الح

  كاف صاحب أخالؽ فاضمة، كسيرة عطرة، لـ يمنعو غناه مف التكاضع كالبذؿ كاإلحساف إلى
 الناس، جريئان في قكؿ الحؽ، حريصان عمى الطمب.

 زيف ر في مصنفاتو ديث، فالناظفي أكثر فنكف كعمكـ الح يعتبر مسمـ مف األئمة المبىرَّ
يرل تنكع عمكميا، كفقد كتب في العمؿ، كالجرح كالتعديؿ، كالطبقات، المطبكعة 

 كالمخضرميف، كالمنفردات كالكحداف، كغيرىا مف فنكف الحديث.
  حاطة كاسعة بأحكاؿ الركاة، سكاء الزمانية التاريخية كمعرفتو كاف اإلماـ مسمـ عمى دراية كا 

كطبقات الركاة، أك أحكاليـ االسمية كأسمائيـ ككناىـ كألقابيـ، كغير  بالصحابة كالتابعيف
 ذلؾ.

  تكمـ اإلماـ مسمـ في مائتيف كخمسة مف الركاة فيما كقفت عميو جرحان كتعديالن، كيعتبر مف
 النقاد المعتدليف، فميس ىك بالمتشدد كال بالمتساىؿ، كأقكالو في الغالب مقاربة ألقكاؿ النقاد.

  في الجرح بالتكرع كالتمطؼ في األلفاظ، متبعان بذلؾ منيج شيخو البخارم، فكاف اتسـ منيجو
أكثر ما يقكؿ: متركؾ الحديث كمنكر الحديث، كلـ يصدر عنو الجرح بمفظ التكذيب فيما 

 كقفت عميو. 
  ،استخدـ اإلماـ مسمـ في كالمو عمى الركاة جرحان كتعديالن ألفاظان متنكعة متعددة الدالالت

تأكيد  مراتب: أكليا: لفاظ التعديؿ عنده، فجاءت في ثالثيدت في كضع مراتب ألكقد اجت
الثناء  ثـالثناء كالتعظيـ،  المبالغة في المدح كالثناء، كقد جعمتيا في أربع صكر، أكليا

التكثيؽ بصيغة أفعؿ التفضيؿ، كما في كثالثيا كالمدح بما ىك دكف ألفاظ المرتبة األكلى، 
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تأكيد التكثيؽ كتكراره بصفة مف الصفات كرابعيا الثناء كالتكثيؽ النسبي، مرتبتيا مف ألفاظ 
إطالؽ القكؿ بالتكثيؽ،  ككانت المرتبة الثانية:الدالة عميو، كما في منزلتو مف عبارات الثناء، 

، كىي أدنى األقرب إلى الجرحالتعديؿ  المرتبة الثالثة كىي ثـكما في مقامو مف األلفاظ، 
 . المراتب

  كاية لبعض الركاة أكامتناع مسمـ عف الر ا ألفاظ الجرح فجاءت في خمسة مراتب، أكليا: أم  
ألفاظ تدؿ عمى الضعؼ الجرح بثـ الجرح القريب مف أدنى مراتب التعديؿ، ، ثـ ترؾ حديثيـ
االتياـ بالكذب، كآخرىا كأشدىا الجرح بألفاظ تدؿ عمى الضعؼ الشديد، كآخرىا . غير الشديد
 . ديثككضع األحا

 ثانيًا: التوصيات: 

   كتكجيو كالتعديؿ تنبيو الدارسيف كالباحثيف إلى أىمية دراسة مناىج أئمة النقد في الجرح ،
 ىمميـ إلى الكتابة فييا. 

   أكصي بدراسة تطبيقية ألثر نقد المتكف عمى الحكـ عمى الركاة عند اإلماـ مسمـ، كلعؿ اهلل
 ييسر لي ذلؾ قريبان. 

  بأىمية الدراسات البحثية لمدلكالت مصطمحات أئمة النقد، كتحرير ألفاظيـ  أكصي الدارسيف
 فييا. 

   أكصي الدارسيف باالعتداؿ كعدـ التشدد في الحكـ عمى األحاديث، بؿ عمى الكسطية في
 فيـ أمكر اإلسالـ عامة، كالفقيية خاصة. 
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 فيرس األحاديث النبوية

 الصفحة الراكم األعمى طرؼ الحديث ـ

ُ 
نَّةى  نًَّة اٍلجى ؿى أىٍىؿي اٍلجى  ًإذىا دىخى

 
 َِ صييب بف سناف

ِ 
 أىالى تىٍأمىنيكًني؟ كىأىنىا أىًميفي مىٍف ًفي السَّمىاء

 
 َِ سعيد الخدرم كأب

ّ 
نىاًبرى ًمٍف نيكرو  مىى مى  ًإفَّ اٍلميٍقًسًطيفى ًعٍندى اهلًل عى

 
 َِ عبد اهلل بف عمرك

ْ 
مَّى ا رىؼى ًمفى اٍثنىتىٍيفً أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى مَّـى اٍنصى سى مىٍيًو كى  هللي عى

 
 َّ أبك ىريرة

ٓ 
مَّـى كاف يي أى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ثالى ثى بً  تري كٍ فَّ رىسيكؿى المًَّو صى

 
عمي بف أبي 

 طالب
ُٖٗ 

ٔ 
: يىا رىسيكؿى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىفَّ نىاسنا قىاليكا ًلرىسيكًؿ اهلًل صى

بَّنىا يىٍكـى اٍلًقيىامىًة؟اهلًل،   ىىٍؿ نىرىل رى

 

 ُٗ ىريرة كأب

ٕ 
 ةرى آلخً اٍ  يٍ فً  ده يّْ سى  دٍُّنيىاال يٍ فً  ده يّْ سى  تى نٍ أى 

 
 ُٔ عبد اهلل بف عباس

ا ًإىىابو ديًبغى فىقىٍد طىييرى  ٖ  ُٕٔ عبد اهلل بف عمر أىيُّمى
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ٗ 

مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍبره ًإلىى النًَّبيّْ صى اءى حى : يىا جى ، فىقىاؿى ـى
مَّدي أىٍك يىا أىبىا اٍلقىاًسـً ًإفَّ اهللى تىعىالىى ييٍمًسؾي السَّمىاكىاًت يىٍكـى  ميحى

مىى ًإٍصبىعو   اٍلًقيىامىًة عى

 

 ُٗ عبد اهلل بف مسعكد

َُ 
دّْيًؽ تىٍسأىليوي ًميرىاثىوى  دَّةي ًإلىى أىًبي بىٍكرو الصّْ اءىًت اٍلجى  جى

 
 يبذيؤ  فقىًبيصة ب

 
 
ُّ 

ُُ 
ةو آًنيىتيييمىا نَّتىاًف ًمٍف ًفضَّ  جى

 
 َِ عبد اهلل بف قيس

ُِ 
مىى اٍلًمٍنبىًر كىىيكى  ، عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىأىٍيتي رىسيكؿى اهلًل صى

، سىمى  ؿَّ ، عىزَّ كىجى بَّاري ذي اٍلجى : "يىٍأخي  َِ عبد اهلل بف عمر اكىاًتًو كىأىرىًضيًو ًبيىدىٍيويىقيكؿي

 ْٖ بف صخر سممة وً تً أى رى مٍ اٍ  فٍ مً  رى ىى اٍ ظى  ُّ

ُْ 
كَّاًنيَّةً  دو كىاٍلجى ا ًلي ًقبىؿى أيحي اًريىةه تىٍرعىى غىنىمن  كىانىٍت ًلي جى

 
 ُٗ معاكية بف الحكـ

 أبك ىريرة َـّ يي لمَّ اٍ  ؾى نى اٍ حى بٍ : سي ؿى كٍ قي يى  فٍ أى  دي بٍ لعى اٍ  ـى اٍ قى  اٍ ذى إً  سً مً جٍ لمى اٍ  ةي كىفىارى  ُٓ
ُٖ/
ُِٓ 

ُٔ 
 ةظى يٍ رى ني قي في بى  عده سى  ـى كى حى  ـى كٍ يى  تي نٍ كي 

 
 ْٗ عطية القيرىظي
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ُٕ 
: ىىٍؿ ًمٍف مىًزيدو  ـي تىقيكؿي يىنَّ  الى تىزىاؿي جى

 
 َِ أنس بف مالؾ

ُٖ 

ا يى كي رٍ تى فى  اٍ يى نٍ ان مً رى يٍ خى  اٍ ىى رى يٍ ل غى أى رى فى  فو يٍ مً يى  ىٍ مى عى  ؼى مى حى  فٍ مى 
 ايى تي رى اٍ فَّ كى 

 
 ُٓٗ عمرك بف العاص

ُٗ 
ـى  قىًد ًميّّ  كى مَّى النًَّبيّْ  ًببيٍدفً  اٍليىمىفً  ًمفى  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى

 
 َّ اهلل عبد بف جابر
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 فيرس الرواة المعدلون
 

 
 ـ

 اسـ الراكم
رقـ 
 الصفحة

ًنيٍ  ُ  ٖٓ ع أحمد بف األزىر بف مى

 ِٔ أحمد بف حفص السُّممي  ِ

 ُِٔ أحمد بف محمد بف حنبؿ المركزم ّ

 ّٔ المعركؼ بحمدافزدم األأحمد بف يكسؼ  ْ

 ُِٔ إسحاؽ بف إبراىيـ الحنظمي  ٓ

 ْٔ إسحاؽ بف منصكر بف بىٍيراـ الكىٍكسىج  ٔ

 َُّ إبراىيـ بف مقسـ بف إسماعيؿ ٕ

مي إسماعيؿ بف أبي خالد ٖ  ُِٖ البىجى

 ٓٔ إسماعيؿ بف سالـ أبك يحيى األسدم  ٗ

 ٕٔ الممقب بشاذاف األسكد بف عامر الشامي َُ

ٍمرانيأ ُُ  ٕٔ شعث بف عبد الممؾ الحي

 ُِٕ  السختياني أيكب بف أبي تميمة كيساف ُِ

 ٗٔ القصابأيكب بف أبي مسكيف التميمي  ُّ

ًغيرة  ُْ  ُٕ القشيرمحاتـ بف أبي صى
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 ِٕ حجاج بف محمد الًمصّْيصي األعكر ُٓ

 ّٕ الحسف بف مكسى األشيب  ُٔ

 ُِٗ بف دينارحماد بف سممة  ُٕ

 ٕٓ بف مصعب بف خارجةخارجة  ُٖ

 ٕٕ داكد بف عامر بف سعد بف أبي كقاص ُٗ

 ٖٕ رباح بف زيد القرشي  َِ

 ٕٗ زيد بف الحباب، أبك الحسيف العيٍكمي ُِ

 ُٖ  زيد بف يزيد أبك معف الرَّقىاشي ِِ

كخ ِّ  ِٖ المكي السَّائب بف فرُّ

 ِٖ سعد بف عبيد الزىرم  ِْ

 ُِٕ سفياف بف عيينة  ِٓ

 ّٖ األحمر يماف بف حيافسم ِٔ

 ُِٖ سميماف بف ميراف  ٕٔ

 ٖٓ شبابة بف سكَّار  ِٕ

 ُِٕ شعبة بف الحجاج  ِٖ

 ٖٖ عامر بف عبد الكاحد األحكؿ  ِٗ

 ُٗ عبد الرحمف بف أبي سعيد الخدرم َّ

 َٗ عبد الرحمف بف ًبشر بف الحكـ ُّ
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ميد  ِّ ؤاسيعبد الرحمف بف حي  َٗ الرُّ

 ُِٕ ميدم  عبد الرحمف بف ّّ

 ُِٗ الصنعانيعبد الرزاؽ بف ىماـ  ّْ

 َُّ عبد اهلل بف إدريس بف يزيد  ّٓ

 َُّ عبد اهلل بف المبارؾ  ّٔ

 ِٗ مكلى ابف عمرعبد اهلل بف دينار  ّٕ

 ُِٕ البصرمعبد اهلل بف عكف  ّٖ

 ّٗ الصنعانيعبد اهلل بف معاذ بف نشيط  ّٗ

 ْٗ السَّبئيعبد اهلل بف ىيبىٍيرة  َْ

 ٓٗ الزعفراني ي ف بف عمعبد المؤم ُْ

 ٓٗ الثقفيعطاء بف السائب  ِْ

 ٗٗ عكرمة مكلى ابف عباس  ّْ

 َُّ الجكىرمعمي بف الجعد  ْْ

 َُٔ عمي بف الحسف بف مكسى الياللي ْٓ

 َُٕ المدائنيعمي بف حفص  ْٔ

 َُٖ عمي بف سممة المَّبىقي  ْٕ

 َُٗ البصرمعمارة بف زاذاف  ْٖ

 ُُُ رك بف الييثـ بف قىطىف عم ْٗ
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 ُُِ العبدمعكؼ بف أبي جميمة  َٓ

 َُّ الميالئيالفضؿ بف دكيف  ُٓ

 ُُْ القرشيالميث بف أبي سيميـ  ِٓ

 ُِٖ الفيميالميث بف سعد  ّٓ

 ُِٕ مالؾ بف أنس  ْٓ

 ُِٔ محمد بف إدريس أبك عبد اهلل الشافعي ٓٓ

 ُِٗ المطمبي محمد بف إسحاؽ ٔٓ

 ُِٓ ف إسماعيؿ البخارممحمد ب ٕٓ

 ُُٕ القشيرممحمد بف رافع  ٖٓ

 ُُٕ الفراء حبيبمحمد بف عبد الكىاب بف  ٗٓ

 ُِٕ محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل الزىرم َٔ

 ُُٖ العدني محمد بف يحيى بف أبي عمر ُٔ

 ُِٗ الخراساني مظىفَّر بف مدرؾ ِٔ

 ُِٖ السُّممي منصكر بف المعتمر ّٔ

 َُّ المازنييؿ النضر بف شم ْٔ

 َُّ الميثيىاشـ بف القاسـ  ٓٔ

 ُُٗ ىشاـ بف سميماف المخزكمي ٔٔ

 َُّ ككيع بف الجراح  ٖٔ
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 َُِ األمكمالكليد بف ىشاـ بف معاكية  ٗٔ

 َُِ الًكرماني يحيى بف أبي بكير َٕ

 َُّ يحيى بف زكريا بف أبي زائدة ُٕ

يَّاف  ِٕ  ُُِ يحيى بف سعيد بف حى

 ُِٕ سعيد بف فركخ القطاف يحيى بف  ّٕ

 ُِٖ يحيى بف سعيد بف قيس  ْٕ

 ُِِ يزيد بف أبي زياد الياشمي مكالىـ الككفي ٕٓ

 َُّ الكاسطييزيد بف ىاركف  ٕٔ
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 فيرس الرواة المجرحون
 الصفحة اسـ الراكم ـ

بىمةأ ُ  ُِِ باف بف جى

 َِٗ إبراىيـ بف أبي حية ِ

 ُٕٓ إبراىيـ بف أبي صالح ّ

 ُٖٕ إبراىيـ بف عبد الرحمف السٍَّكسىكي ْ

 ُٖٓ بف عبد اهلل السعدم إبراىيـ  ٓ

 ُٔٓ إبراىيـ بف ىيٍدبة ٔ

 ُٕٖ إبراىيـ بف ًىرىاسة ٕ

 ُّٓ المصرم أحمد بف عبد الرحمف بف كىب َُ

 ُّٖ إسحاؽ بف بشر ُُ

 َِٕ إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي فركة  ُِ

 ُِٔ المىمطي إسحاؽ بف نىجيح ُّ

 ُِٔ إسماعيؿ بف أباف الغىنىكم ُْ

 َِٕ إسماعيؿ بف إبراىيـ األحكؿ  ُٓ

 ُِِ إسماعيؿ بف قيس بف سعيد ُٔ

 ُِٔ اليمداني أٍصـر بف حٍكشب ُٕ
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 ُِْ البصرم أيكب بف خيكط ُٖ

 َِٕ القاضي أيكب بف عتبة ُٗ

 ُٕٔ الككفي باذاـ مكلى أـ ىانئ َِ

 ُٗٔ الكاسطي بشير بف ميمكف ُِ

 َُٖ الًكالعي ثكر بف يزيد ِِ

عفي ِّ  ُِْ جابر بف يزيد الجي

 ُِِ/ُٔٗ الجراح بف الًمنياؿ ِْ

 ُٖٓ جعفر بف بيٍرقاف ِٓ

 ُِْ حجاج بف نيصير ِٔ

مي ِٕ  ُِْ الحسف بف عيمارة البىجى

 ُِٔ الحسف بف عمرك بف سيؼ ِٖ

ٍيرة ِٗ مى  ُٕٗ حسيف بف عبداهلل بف ضي

 َُِ طيالكاس الحسيف بف قيس َّ

 َُِ ياألحمس حصيف بف عمر ُّ

 ُِْ الككفي حفص بف سميماف ِّ

 ُِْ الفزارم الحكـ بف ظييير ّّ

 ُِِ دالحكـ بف عبد اهلل بف سع ّْ

 ُّٔ حماد بف سممة ّٓ
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 َِٗ ب الًحمَّانيماد بف شعيح ّٔ

 ُِٔ المدائني خالد بف القاسـ ّٕ

 َُِ خالد بف إلياس بف صخر ّٖ

 ُْٗ يَّاطخميفة بف خ ّٗ

 ُٖٖ داكد بف عطاء َْ

 َِٖ ًرٍشديف بف سعد بف ميفمح ُْ

 ُِٔ ركح بف مسافر ِْ

 ُِٔ زياد بف ميمكف ّْ

 ُِٔ زيد بف عكؼ ْْ

 ُِٔ سالـ بف عبد األعمى بف غىٍيالف ْٓ

ٍرًبي ْٔ  ُِٕ  سعيد بف زى

 ُِٔ سعيد بف سالـ ْٕ

 َُِ سعيد بف سناف ْٖ

 ُِٓ سعيد بف عبد الجبار ْٗ

 َِٗ سممة بف صالح َٓ

مىٍيـ بف عثماف ُٓ  ُّٕ سي

 َُِ سميماف بف أرقـ ِٓ

 َِّ النخعي سميماف بف عمرك ّٓ



 

246 
 

 ُِٕ سييؿ بف ذككاف ْٓ

 ُْٔ شٍير بف حكشب  ٓٓ

 ُِّ الصباح بف سيؿ ٔٓ

دقة بف عبد اهلل السَّميف ٕٓ  َُِ صى

 ُُِ عاصـ بف عمر بف حفص ٖٓ

 ُٗٗ عبَّاد بف كثير الثقفي ٗٓ

 ُُِ عباس بف الفضؿ بف عمرك َٔ

 ُٖٗ الزعفراني عبد الرحمف بف قيس ُٔ

 ُِٕ الثقفي عبد الرزاؽ بف عمر ِٔ

 ُٖٗ الترجماف عبد العزيز بف حصيف ّٔ

 ُِٕ زعبد الغفكر بف عبد العزي ْٔ

 َِْ/َُٗ عبد القدكس، أبك سعيد الشامي ٓٔ

 ُِٕ األفطس عبد اهلل بف سممة ٔٔ

 ُٓٔ ف لييعة بف عقبةعبد اهلل ب ٕٔ

ر  ٖٔ  ََِ الجزرمعبد اهلل بف ميحرَّ

 َِْ المدائني عبد اهلل بف ًمٍسكىر ٗٔ

 ُِٕ الحرَّاني عبد اهلل بف كاقد َٕ

 ُِٕ العطار عبيد بف إسحاؽ ُٕ
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 ُُِ القرشي عثماف بف خالد ِٕ

 ُُٗ عثماف بف عبد الرحمف الكقَّاصي ّٕ

 َِٖ عثماف بف عطاء بف أبى مسمـ ْٕ

 ُُِ العالء بف زيد، كيقاؿ ابف زيدؿ ٕٓ

 َِٗ عمر بف حفص، أبك حفص العٍبدم ٕٔ

 َِٗ عمر بف سعيد، أبك حفص الدمشقي ٕٕ

ٍيباف ٖٕ  ََِ األسممي عمر بف صي

 ُِٔ عمر بف عبد اهلل بف أبي خثعـ  ٕٗ

 َِٖ عمرك بف ثابت بف ىرمز َٖ

 ُْٖ البصرم عمرك بف حكَّاـ ُٖ

 َِٓ الككفي عمرك بف خالد ِٖ

 َُٕ القدرم عمرك بف عبيد بف باب ّٖ

نبي عمرك بف ىاشـ ْٖ  َِٖ الجى

 ُِٓ الكاسطي عيسى بف ميمكف ٖٓ

 ُِٕ/َِٓ الككفي ًغياث بف إبراىيـ ٖٔ

 ُِٕ فرات بف السائب ٕٖ

الة بف النعماف ٖٖ  ُُِ فرج بف فىضى

 ُِٖ/ُٕٔ قىطىف بف إبراىيـ بف عيسى ٖٗ
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 ُِّ األيمي كثير بف عبد اهلل َٗ

يـ ُٗ  ُُِ مبارؾ بف سيحى

 ُْٕ متككؿ بف فضيؿ ِٗ

 ُِّ محمد بف الحجاج، أبك إبراىيـ المخمي ّٗ

فَّر ْٗ  ُٖٓ محمد بف الحجاج، أبك عبد اهلل الميصى

بىالة ٓٗ  ُٕٓ  محمد بف الحسف بف زى

 ُِٓ محمد بف السايب بف بشر ٔٗ

 ُُِ محمد بف الفرات ٕٗ

 ُِٗ عطية محمد بف الفضؿ بف  ٖٗ

 ُِٓ محمد بف سالـ اليىٍمداني ٗٗ

 ُِٓ/َِٔ ، الشامي المصمكبمحمد بف سعيد ََُ

 ُُِ أبك عبد اهلل األمكم رد اهلل بف عممحمد بف عب َُُ

 ُِّ األنصارم محمد بف عبد الممؾ َُِ

 ُِٓ محمد بف عبيد اهلل بف أبي سميماف َُّ

 ُِٓ محمد بف عمر بف كاقد َُْ

 ُِٕ القرشي كثيرمحمد بف  َُٓ

 ُِٕ محمد بف معاكية َُٔ

 ُُٖ الذىمي محمد بف يحيى َُٕ
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 ُٕٕ محمد بف يزيد بف سناف َُٖ

 ُِّ مركاف بف سالـ البربرم َُٗ

 َِٗ مسعدة بف اليسع َُُ

 ُِٕ التميمي الميسىيب بف شىريؾ ُُُ

 ُِٕ ميدم بف ىالؿ ُُِ

 َِٖ مكسى بف عبيدة بف نشيط ُُّ

 ُِٗ ادنصر بف حم ُُْ

 ُّٗ نىٍصر بف طىريؼ ٖ

 َِٖ المركزم النضر بف محمد ُُٓ

 ُْٔ النعماف بف ثابت ٗ

 ُِٓ المركزم نكح بف أبي مريـ ُُٔ

 َُٔ المدائني ىشاـ بف بىٍيراـ ُُٕ

 ُِّ المجاشعي ىشاـ بف سمماف ُُٖ

 ُِٕ كىب بف كىب بف كثير ُُٗ

 ُِّ الزيات ياسيف بف معاذ َُِ

 َُِ أينىٍيسة يحيى بف أبي ُُِ

 ُِٓ/ُٖٔ  بف مكىبهلليحيى بف عبيد ا ُِِ

 ُِِ يحيى بف عثماف ُِّ
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 ُُٔ يحيى بف كثير ُِْ

 ُِِ يحيى بف ميمكف بف عطاء ُِٓ

 ُِٔ الرَّقاشي يزيد بف أىباف ُِٔ

 ُٖٔ يزيد بف أبي زياد ُِٕ

ٍعدبة ُِٖ  ُِِ يزيد بف عياض بف جي

 ُِّ يكسؼ بف السَّفر ُِٗ
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 لمصادر والمراجعفيرس ا
 دار، (ىػَُّٕت) الًقنَّكجي عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد الطيب أبكأبجد العمكـ:  .ُ

 .ـ ََِِ /ىػُِّْ  - ُ، طحـز ابف

: مع تحقيؽ كتابي الضعفاء كسؤاالت البىرذعي النبكية السنة في كجيكده الرازم زرعة أبك .ِ
 الياشمي، عمادة ميدم بف ، كأصمو رسالة عممية لسعدم( ىػِْٔ )ت زرعة الرازم أبك

 .ـُِٖٗ/ىػَُِْ ، طالنبكية المدينة اإلسالمية، بالجامعة العممي البحث

دراسة نظرية تطبيقة: بحث لمدكتكر خالد بف  أثر نقد المتف في الحكـ عمى ركاة الحديث .ّ
  منصكر الدريس، جامعة الممؾ سعكد.

، (ىػُٕٓت) الجكزية قيـ ابف ،أيكب بف بكر أبي بف محمد: اجتماع الجيكش اإلسالمية .ْ
/  ىػَُْٖ - ُط، الرياض ،التجارية الفرزدؽ مطابع، المعتؽ اهلل عبد عكاد: تحقيؽ
   ـُٖٖٗ

 ق.ُّْْ – ُ، دار النكادر، طالدكتكر نافذ حماد :أحاديث الصحيحيف كرجاليما .ٓ

ىػ(، دراسة كتحقيؽ: عبد ٍِٗٓكزجاني )تالجي إسحاؽ إبراىيـ بف يعقكب  كأحكاؿ الرجاؿ: أب .ٔ
 .باكستاف ،د العظيـ البىٍستىكم، فيصؿ أبادالعميـ عب

 القزكينيالخميمي  أحمد بف اهلل عبد بف خميؿ يعمى أبك: اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث .ٕ
 ىػػ.َُْٗ – ُ، طالرياض، الرشد مكتبة، إدريس عمر سعيد محمد، تحقيؽ: (ىػْْٔت)

 البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك: االستيعاب في معرفة األصحاب .ٖ
ىػػ/ ُُِْ – ُ، طبيركت الجيؿ، دار، البجاكم محمد عمي، تحقيؽ: (ىػّْٔت) القرطبي
  ـ.ُِٗٗ

 حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك: الصحابة تمييز في اإلصابة .ٗ
 الكتب دار، معكض محمد كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ، (ىػِٖٓت) العسقالني

 ىػػ.ُُْٓ – ُ، طبيركت ،يةالعمم

لمف ذـ أىؿ التاريخ: أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد  اإلعالف بالتكبيخ .َُ
 ـ.ُٖٔٗىػػ/ َُْٕ – ُىػػ(، مؤسسة الرسالة، طَِٗالسخاكم )ت 
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بمف ريمي مف الركاة باالختالط: أبك الكفا إبراىيـ بف محمد سبط ابف العجمي  االغتباط .ُُ
الديف عمي رضا، كسماه نياية االغتباط، دار الحديث، القاىرة،  ىػ(، تحقيؽ: عالءُْٖ)ت
 ـ.ُٖٖٗ - ُط

إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: أبك عبد اهلل عالء الديف مغمطام بف قميج بف  .ُِ
 الحديثة الفاركؽ، أسامة بف إبراىيـ ،تحقيؽ: عادؿ بف محمد ىػ(،ِٕٔتعبد اهلل المصرم )

 ـ.ََُِػ/ىُِِْ – ُ، طكالنشر لمطباعة
، سمسمة أعالمنا، دار السالـ، محمكد فاخكرم :كصحيحوحياتو اإلماـ مسمـ بف الحجاج  .ُّ

  ـ.ُٖٓٗ

ىػػ(، ْٖٕ: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )تاألمصار ذكات اآلثار .ُْ
  ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓ – ُبيركت، ط –تحقيؽ: محمكد األرناؤكط، دار ابف كثير، دمشؽ 

ىػ(، ّْٔأبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل )ت  ابف عبد البر :ؿ الركاةاإلنباه عمى قبائ .ُٓ
 ـ.ُٖٓٗىػ/ َُْٓ – ُ، طبيركت ،العربي الكتاب دار تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم،

ىػ(، ِٔٓ)ت  لسمعانيبف منصكر التميمي ا : أبك سعد عبد الكريـ بف محمداألنساب .ُٔ
  ـ.ُٖٖٗىػ/َُْٖ – ُتقديـ: عبد اهلل عمر الباركدم، دار الجناف، بيركت، ط

 اهلل عبد محمد أبكاإلنصاؼ في التنبيو عمى المعاني كاألسباب التي أكجبت االختالؼ:  .ُٕ
، الفكر دار، الداية رضكاف محمد :، تحقيؽ(ىػُِٓت) البطميكسي السيد بف محمد بفا

 ىػػ.َُّْ - ِ، طبيركت

 ت) كمالدىم اهلل كلي الرحيـ عبد بف أحمد: اإلنصاؼ في بياف أسباب االختالؼ .ُٖ
 ىػػ.َُْْ – ِ، طبيركت، النفائس دار، غدة أبك الفتاح عبد، تحقيؽ: (ىػُُٕٔ

 كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك :الباعث الحثيث شرح اختصار عمكـ الحديث .ُٗ
 .ِ، طبيركت العممية، الكتب دار، شاكر محمد أحمد ،(ىػْٕٕ ت) الدمشقي

: تحقيؽ، (ىػْٕٕ ت) الدمشقي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك: البداية كالنياية .َِ
   .ـ ُٕٗٗ /ىػ ُُْٖ - ُ، مصر، طىجر دار، التركي المحسف عبد بف اهلل عبد
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البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير: أبك حفص عمر بف  .ُِ
، ق(، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط كآخركف، دار اليجرةَْٖعمي، ابف الممقف المصرم )ت

 ق.ُِْٓ – ُالرياض، ط

 ت) السبتي البمنسي التجيبي عمي بف محمد بف يكسؼ بف القاسـبرنامج التُّجيبي:  .ِِ
عداد: (ىػَّٕ ، تكنس ،ليبيا لمكتاب، العربية الدار، منصكر الحفيظ عبد، تحقيؽ كا 
 ـ.ُُٖٗ

، تحقيؽ: (ىػَٔٔت) العديـ ابف اهلل ىبة بف أحمد بف عمر: بغية الطمب في تاريخ حمب .ِّ
  ، بيركت.الفكر دار، زكار ييؿس

 القطاف ابف ،محٌمد بف عميأبك الحسف : األحكاـ كتاب في الكاقعيف كاإليياـ الكىـ بياف .ِْ
 .ىػُُْٖ  - ُط الرّْياض، طيبة، دار سعيد، آيت الحسيف :تحقيؽ ،(ىػِٖٔ) الفاسي

لنيؿ : كأصميا رسالة عممية التابعي الجميؿ شير بف حكشب، كمركياتو في ميزاف النقد .ِٓ
 درجة الدكتكراة لسامي الخياط، طبعتيا دار النكادر في خمسة مجمدات. 

 الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمدالفيض  أبك: القامكس جكاىر مف العركس تاج .ِٔ
 ، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية.(ىػَُِٓ ت) الحسيني،

، (ىػِّّ ت) البغدادم معيف، بف يحيى زكريا أبك: تاريخ ابف معيف ركاية الدارميال .ِٕ
 .دمشؽ ،لمتراث المأمكف دار، سيؼ نكر محمد أحمدتحقيؽ: 

 ،(ىػِّّ ت) البغدادم معيف، بف يحيى زكريا أبك :بف معيف ركاية الدكرمالتاريخ ال .ِٖ
حياء العممي البحث مركز ،سيؼ نكر محمد أحمد: تحقيؽ  المكرمة مكة ،اإلسالمي التراث كا 

 ـ.ُٕٗٗىػ/ ُّٗٗ – ُط

ف يكنس الصدفي: عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس ابف عبد األعمى الصدفي تاريخ اب .ِٗ
ىػ(، جمع كتحقيؽ كدراسة كفيرسة: عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح، دار ْٖٗالمصرم )ت

 ـ.َََِىػ/ُُِْ – ُالكتب العممية، بيركت، ط

، (ىػّٖٓ ت) شاىيف ابف ،عثماف بف أحمد بف عمر حفص أبك: تاريخ أسماء الثقات .َّ
  ـ.ُْٖٗ ق/َُْْ  - ُ، طالككيت ،السمفية الدار، السامرائي صبحي: تحقيؽ
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 ميراف بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف اهلل عبد بف أحمد نعيـ أبكتاريخ أصبياف:  .ُّ
 - ُ، طبيركت ،العممية الكتب دار، حسف كسركم سيد: تحقيؽ، (ىػَّْت) األصبياني

 ـَُٗٗ/ىػَُُْ

 عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك عالـ:ككفيات المشاىير كاأل تاريخ اإلسالـ .ِّ
  ـ.ََِّ – ُ، طاإلسالمي الغرب دار، معركؼ عٌكاد بشارتحقيؽ:  ،(ىػػْٖٕت) الذىبي

مكتبة النيضة، القاىرة،  –إبراىيـ حسف، دار الجيؿ، بيركت  تاريخ اإلسالـ: حسف .ّّ
 ـ.ُٔٗٗىػ/ ُُْْ – ُْط

 ،(ىػِٔٓ ت) البخارم، إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمد اهلل عبد أبك: التاريخ األكسط .ّْ
 – ُ، طحمب ،التراث دار مكتبة، الكعي دار، زايد إبراىيـ محمكدتحقيؽ: 
 ـ.ُٕٕٗىػ/ُّٕٗ

، تحقيؽ: محمد أبك (ىػَُّ ت) الطبرمجرير  بف محمد جعفر أبك: تاريخ الطبرم .ّٓ
 .ِطالمعارؼ، مصر  دارالفضؿ إبراىيـ، 

ىػ(، دار الكتب ِٓٔف إبراىيـ البخارم )تالتاريخ الكبير: أبك عبد اهلل إسماعيؿ ب .ّٔ
 ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٕالعممية، بيركت، 

 بف عمرك، تحقيؽ: (ىػُٕٓ ت) عساكر ابف الحسف بف عمي القاسـ أبكتاريخ دمشؽ:  .ّٕ
  ـ.َََِىػ/ُِّْ – ُ، دار الفكر، طالعمركم غرامة

، (ىػّْٔ ت) البغدادم الخطيب ،ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبكمدينة السالـ: تاريخ  .ّٖ
 ـ.ََُِىػ/ُِِْ – ُ، طبيركت ،اإلسالمي الغرب دارتحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، 

، عكاد ككركيستحقيؽ:  ،(ىػِِٗت) الكاسطي، سيؿ بف الحسف أسمـ أبك: تاريخ كاسط .ّٗ
 .ىػَُْٔ  - ُ، طبيركت الكتب، عالـ

قيؽ: ىػػ(، دراسة كتحُِٔأحمد بف عبد اهلل بف صالح الًعٍجمي )ت أبك الحسف التاريخ:  .َْ
 ـ.ُٖٓٗىػػ/َُْٓ – ُعبد العميـ عبد العظيـ البستكم، مكتبة الدار، المدينة المنكرة، ط

التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: أبك الخير محمد بف عبد الرحمف السخاكم  .ُْ
 ـ. ُّٗٗىػػ/ُُْْ – ُىػ(، دار الكتب العممية، بيركت، طَِٗ)ت
 السيكطي الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد: النكاكمشرح تقريب في تدريب الراكم  .ِْ
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 – ِ، مكتبة الككثر، بيركت، طالفاريابي محمد نظر قتيبة أبك، تحقيؽ: (ىػُُٗت)
  ىػ.ُُْٓ

 القيسراني بابف المعركؼ المقدسي، طاىر بف محمد الفضؿ أبك: تذكرة الحفاظ .ّْ
 – ُ، طالرياض الصميعي، دار، السمفي المجيد عبد حمدم: تحقيؽ، (ىػَٕٓت)

 ـ.ُْٗٗىػ/ ُُْٓ

 الكتب دار، (ىػػْٖٕت) الذىبي عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك: تذكرة الحفاظ .ْْ
 ـ.ُٖٗٗىػ/ُُْٗ – ُ، طبيركت العممية

 :، تحقيؽىػػ(ْٖٕتالرجاؿ: محمد بف أحمد الذىبي )تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء  .ْٓ
 ىػ. ُِْٓ – ُطغنيـ عباس كأيمف سالمة، دار الفاركؽ بالقاىرة، 

 المصرم، قميج بف مغمطام اهلل، عبد أبك: التراجـ الساقطة مف إكماؿ تيذيب الكماؿ .ْٔ
، تحقيؽ: طالب كطالبات مرحمة الماجستير بجامعة الممؾ سعكد، (ىػِٕٔ ت) الديف عالء
  ىػ.ُِْٔ – ُ، طالسعكدية العربية المممكة المحدث، دار

 ت) النسائي عمي، بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك: تسمية مشايخ النسائي .ْٕ
 – ُ، طالمكرمة مكة ،الفكائد عالـ دار، العكني عارؼ بف حاتـ الشريؼ، تحقيؽ: (ىػَّّ
 ىػ.ُِّْ

ىػ(، تعميؽ: تقي َُّْ: محمد عبد الحي المكنكم )تالتعميؽ الممجد عمى مكطأ أحمد .ْٖ
 ىػ. ُِْٔ - ْدمشؽ، ط -الديف الندكم، دار القمـ

ركحيف: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد البغدادم تعميقات الدارقطني عمى المج .ْٗ
 الكتاب دار ،الحديثة الفاركؽ، العربي محمد بف خميؿ، تحقيؽ: ىػ(ّٖٓ تالدارقطني )
 ـ.ُْٗٗىػ/ ُُْْ – ُ، طالقاىرة، اإلسالمي

ىػ(، تحقيؽ: ِٖٓبف حجر العسقالني )تا ،التيذيب: أبك الفضؿ أحمد بف عمي تقريب .َٓ
 ستاني، دار العاصمة.أبك األشباؿ صغير الباك

: عبد اهلل بف عبد الرحمف السعد، مطبعة النرجس التقرير المفيـ عمى التمييز لمسمـ .ُٓ
   ىػ.ُِّْ – ُالجارية، الرياض، ط
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 البغدادم نقطة ابف الغني، عبد بف محمد: أبك بكر ييد لمعرفة ركاة السنف كاألسانيدالتق .ِٓ
 ـ.ُٖٖٗىػ/ َُْٖ – ُ، طالعممية الكتب دار، الحكت يكسؼ كماؿ، تحقيؽ: (ىػِٗٔ ت)

أبك الفضؿ عبد الرحيـ بف  :التقييد كاإليضاح لما أطمؽ كأغمؽ مف مقدمة ابف الصالح .ّٓ
ىػػ(، تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف، صاحب المكتبة السمفية َٖٔالعراقي )ت الحسيف

 ـُٗٔٗىػ/ُّٖٗ - ُبالمدينة المنكرة، ط
ىػ(، تحقيؽ عبد القادر المحمدم، دار ُِٔت: مسمـ بف الحجاج النيسابكرم )التمييز  .ْٓ

 ىػػ. َُّْ - ُابف الجكزم، ط

أبك الحسيف عمي بف محمد،  :تنزيو الشريعة المرفكعة عف األحاديث الشنيعة المكضكعة .ٓٓ
ىػ(، تحقيؽ: عبد الكىاب عبد المطيؼ، كعبد اهلل محمد الصديؽ ّٔٗابف عراؽ الكناني )ت

 .ـُّٗٗ – ُط بيركت،، الغمارم، دار الكتب العممية
، (ىػٕٔٔ ت) النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك: تيذيب األسماء كالمغات .ٔٓ

 .بيركت العممية، الكتب دار ،المنيرية الطباعة إدارة بمساعدة العمماء شركةعنيت بنشره: 

، تحقيؽ: (ىػِٖٓت) العسقالني حجر بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك: تيذيب التيذيب .ٕٓ
  ػـ.ُٓٗٗ/قُُْٔ – ُيـ الزيبؽ، مؤسسة الرسالة، بيركت، طعادؿ مرشد إبراى

 المزم الحجاج، أبك الرحمف، عبد بف يكسؼفي أسماء الرجاؿ:  تيذيب الكماؿ .ٖٓ
  - ِ، طبيركت، الرسالة مؤسسة، معركؼ عكاد بشار، تحقيؽ: (ىػِْٕت)

  ـ.ُّٖٗىػ/َُّْ
 ت) قيٍطميٍكبىغىا بف ـقاس الديف زيف الفداء أبك: الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة .ٗٓ

 كتحقيؽ اإلسالمية كالدراسات لمبحكث النعماف مركز، محمد بف شادم، تحقيؽ: (ىػٕٖٗ
  ـ.َُُِىػ/ُِّْ – ُ، طصنعاء ،كالترجمة التراث

، اليند ،العثمانية المعارؼ دائرة، (ىػّْٓت) البيستي حباف بف محمد حاتـ أبك: الثقات .َٔ
 ـ.ُّٕٗىػ/ُّّٗ – ُط

 ابف الجزرم ،محمد بف المبارؾ السعادات أبكأحاديث الرسكؿ: جامع األصكؿ في  .ُٔ
 مطبعةك  الحمكاني مكتبة، كبشير عيكف، األرنؤكط القادر عبد، تحقيؽ: (ىػَٔٔت) األثير
 ـ.ُٗٔٗىػ/ُّٖٗ – ُكدار الفكر، ط البياف دار مكتبةك  المالح
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 بغدادمال الخطيب ،عمي بف أحمد بكر أبكالجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع:  .ِٔ
 ، تحقيؽ محمكد الطحاف، مكتبة المعارؼ، الرياض.(ىػّْٔت)

)ت  الرازم ابف أبي حاتـمحمد بف إدريس، الجرح كالتعديؿ: أبك محمد عبد الرحمف بف  .ّٔ
 ـ.ُِٓٗىػ/ ُُِٕ - ُىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت، طِّٕ

المنذرم : عبد العظيـ بف عبد القكم ء فيو ذكر حاؿ عكرمة كما قيؿ فيوجز  .ْٔ
دار البشائر اإلسالمية ضمف الجزء العاشر مف سمسمة  ،نظاـ اليعقكبي تحقيؽ: ىػ(،ٔٓٔ)ت

 لقاء العشر األكاخر بالمسجد الحراـ. 

ظيار  فيو مف أخبار عمرك بف عبيد اهلل بف باب المعتزليجزء  .ٓٔ ككالمو في القرآف كا 
كىك مكجكد  مخطكط، ىػ(ّٖٓمر بف أحمد الدارقطني )ت أبك الحسف عمي بف ع: بدعتو

 . في المكتبة الظاىرية

 أبك القكم، عبد بف العظيـ عبد: جكاب الحافظ المنذرم عف أسئمة في الجرح كالتعديؿ .ٔٔ
، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتبة المطبكعات (ىػٔٓٔ ت) المنذرم الديف زكي محمد،

  ىػ.ُُُْ – ُاإلسالمية، حمب، ط

ىك، الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية الحديث كالمحدثكف: محمد محمد أبك ز  .ٕٔ
  .ـ ُْٖٗق/َُْٓكاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، الرياض، 

 ت) الًقنَّكجي ،حسف بف خاف صديؽ محمد الطيب أبك: الحطة في ذكر الصحاح الستة .ٖٔ
  .ـُٖٓٗ/ ىػَُْٓ  - ُط بيركت، التعميمية الكتب دار، (ىػَُّٕ

 الحنبمي الحراني تيمية ابف الحميـ عبد بف أحمد سالعبا أبك: درء تعارض العقؿ كالنقؿ .ٗٔ
 اإلسالمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة، سالـ رشاد محمد: تحقيؽ، (ىػِٖٕ ت) الدمشقي
 ـ.ُُٗٗىػ/ ُُُْ – ِ، طالسعكدية العربية المممكة

 بف حماد، تحقيؽ: (ىػْٖٕ ت) الذىبي أحمد بف محمد اهلل عبد أبك: ديكاف الضعفاء .َٕ
 ـُٕٔٗىػ/ُّٕٖ – ِ، طمكة ،الحديثة النيضة مكتبة، ارماألنص محمد

ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي  .ُٕ
-ىػ(، مطبكع ضمف: أربع رسائؿ في عمكـ الحديث، بتحقيؽ أبي غدة، دار اليشائرْٖٕ)ت

 ىػ. َُُْ-ْبيركت، ط
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يرىـ: أبك الحسيف مسمـ بف حجاج بف كجماعة مف التابعيف كغ رجاؿ عركة بف الزبير .ِٕ
(، تحقيؽ: سكينة الشيابي، منشكر ضمف مجمة مجمع المغة ُِٔمسمـ النيسابكرم )ت

  العربية، دمشؽ.
رجاؿ مسمـ الذيف ضعفيـ ابف حجر في تقريب التيذيب كركاياتيـ في الصحيح: عبد اهلل  .ّٕ

 ىػ. ُِْْ-ُالجيزة، ط -دمفك، دار ابف عفاف
الجرح كالتعديؿ: أبك الحسنات محمد عبد الحي المكنكم في الرفع كالتكميؿ  .ْٕ

-ٔىػ(، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتبة المطبكعات اإلسالمية، طَُّْ)ت
 ـ.َََِىػ/ُُِْ

 السييمي اهلل عبد بف الرحمف عبد القاسـ أبك: النبكية السيرة شرح في األنؼ الركض .ٕٓ
 قُُِْ – ُ، طبيركت العربي، التراث إحياء دار، (ىػُٖٓت)

ىػ(، طبعة بيت األفكار ِّٕ: أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )تسنف ابف ماجو .ٕٔ
 الدكلية.

ىػ(، طبعة بيت األفكار ِٕٓسنف أبي داكد: سميماف بف األشعث السجستاني )ت .ٕٕ
 الدكلية.

 ىػ(، طبعة بيت األفكار الدكلية.ِٕٗسنف الترمذم: محمد بف عيسى الترمذم )ت .ٖٕ

 شعيب األرنؤكط(، تحقيؽ: ىػّٖٓبف عمر الدارقطني )ت  عمي سنف الدارقطني: .ٕٗ
 ـ.ََِْىػ/ ُِْْ - ُالرسالة، طمؤسسة ، كآخركف

 ت) النسائي الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك السنف الكبرل: .َٖ
 ىػُُِْ - ُ، طبيركت، الرسالة مؤسسة، شمبي المنعـ عبد حسف، تحقيؽ: (ىػَّّ

 ـََُِ/

ىػ(، طبعة بيت َّّك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي )تسنف النسائي: أب .ُٖ
 األفكار الدكلية.

، تحقيؽ: (ىػِّْ ت) المديني اهلل عبد بف عمي الحسف أبك: سؤاالت ابف أبي شيبة .ِٖ
 قَُْْ – ُ، طالرياض ،المعارؼ مكتبة، القادر عبد اهلل عبد مكفؽ
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قيؽ: أحمد محمد نكر (، تحِّّسؤاالت ابف الجنيد: ألبك زكريا يحيى بف معيف )ت .ّٖ
 ـ. ُٖٖٗىػ/ َُْٖ -ُسيؼ، مكتبة الدار، المدينة المنكرة، ط

ىػ(، كتحقيؽ: زياد محمد منصكر، مكتبة ُِْبف حنبؿ )تاسؤاالت أبي داكد: أحمد  .ْٖ
 ـ.  ُْٗٗىػ/ُُْْ – ُالعمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، ط

 ت) بالبرقاني المعركؼ أحمد، بف محمد بف أحمد بكر أبك لمدارقطني: سؤاالت البرقاني .ٖٓ
 .كالتكزيع كالنشر لمطبع القرآف مكتبة، ابراىيـ السيد مجدمتحقيؽ:  ،(ىػِْٓ

، (ىػّٖٓ ت) الدارقطني البغدادم عمر بف عمي الحسف أبك: سؤاالت الحاكـ لمدارقطني .ٖٔ
 –ق َُْْ – ُ، طالرياض ،المعارؼ مكتبة، القادر عبد بف اهلل عبد بف مكفؽتحقيؽ: 
  ـ.ُْٖٗ

 المعركؼ النيسابكرم ،اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد أبك: ت السجزم لمحاكـسؤاال .ٕٖ
، اإلسالمي الغرب دار، القادر عبد بف اهلل عبد بف مكفؽ، تحقيؽ: (ىػَْٓ ت) البيع بابف

 ـ.ُٖٖٗق/َُْٖ – ُ، طبيركت

 محمد بف الحسيف بف محمد السممي الرحمف عبد أبك: سؤاالت السممي لمدارقطني .ٖٖ
  ق.ُِْٕ – ُ، طالباحثيف مف فريؽ، تحقيؽ: (ىػُِْت) بكرم،النيسا

(، ىػْٖٕ: ت) الذىبي عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك: سير أعالـ النبالء .ٖٗ
 – ّ، طالرسالة مؤسسة، األرناؤكط شعيب الشيخ بإشراؼ المحققيف مف مجمكعةتحقيؽ: 
 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓ

إبراىيـ بف مكسى بف أيكب، برىاف  ؽأبك إسحا :الشذا الفياح مف عمـك ابف الصالح .َٗ
 – ُ، طمكتبة الرشد، صالح فتحي ىمؿ ، تحقيؽ:ىػ(َِٖتالديف األبناسي )

 ـُٖٗٗق/ُُْٖ
 العىكرم العماد ابف محمد بف أحمد بف الحي عبد: ذىب مف أخبار في الذىب شذرات .ُٗ

 ُ، طؽدمش كثير، ابف دار، األرناؤكط محمكد، تحقيؽ: (ىػَُٖٗ ت) الفالح أبك الحنبمي،
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔ –
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 العراقي ،الحسيف بف الرحيـ عبد الديف زيف الفضؿ أبك: شرح التبصرة كالتذكرة .ِٗ
، بيركت العممية، الكتب دار، فحؿ ياسيف ماىر - اليميـ المطيؼ عبد، تحقيؽ: (ىػَٖٔت)
 ـ.ََِِق/ُِّْ – ُط

ؽ: ىماـ ، تحقي(ىػٕٓٗ)ت البغدادم رجب بف أحمد بف الرحمف عبد :شرح عمؿ الترمذم .ّٗ
 ـ.ُٕٖٗىػ/َُْٕ -ُاألردف، ط -سعيد، مكتبة المنار

ىػ(، بيت األفكار ِٔٓصحيح البخارم: أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم )ت .ْٗ
 الدكلية، باعتناء صييب الكرمي.

ىػ(، طبعة ُِٔ: أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف الحسيف النيسابكرم )تصحيح مسمـ .ٓٗ
 اء صييب الكرمي.بيت األفكار الدكلية، باعتن

 الصالح بابف المعركؼ الرحمف، عبد بف عثماف عمرك أبك: صيانة صحيح مسمـ .ٔٗ
 ىػ( المطبكع مع صحيح مسمـ.ّْٔت)

 محمكد :تحقيؽ ،(ىػِٔٓ) البخارم إسماعيؿ بف محمدأبك عبد اهلل : الصغير الضعفاء .ٕٗ
 .ىػَُْٔ - ُط ،بيركت المعرفة، دار زايد،

تحقيؽ: عبد المعطي  ىػ(، ِِّد بف عمرك العقيمي )ت: أبك جعفر محمالضعفاء الكبير .ٖٗ
 ـ.ُْٖٗىػ/َُْْ-ُبيركت، ط-قمعجي، دار المكتبة العممية

الضعفاء كالمترككيف: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني )ت كتاب  .ٗٗ
أعداد في مجمة الجامعة  ّىػ(، تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد القشقرم، نيشر عمى ّٖٓ

 ىػػ.َُْْ – َُّْاإلسالمية 

الضعفاء كالمترككيف: أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم كتاب  .ََُ
 ىػ.َُْٔ – ُىػ(، تحقيؽ: عبد اهلل القاضي، دار الكتب العممية، بيركت، طٕٗٓ)ت

ىػ( َّّف: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي )تيالضعفاء كالمتركك .َُُ
 ىػ.ُّٔٗ - ُكعي، حمب، ط،المحقؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار ال

-ُ: عبد العزيز العبد المطيؼ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة، طضكابط الجرح كالتعديؿ .َُِ
 ىػ.ُُِْ
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ىػ(، تحقيؽ: مشيكر ُِٔ: أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم )تالطبقات  .َُّ
 ـ.ُُٗٗىػ/ُُُْ - ُالرياض، ط-سمماف، دار اليجرة لمنشر كالتكزيع

ىػ(، دار ُُٗالرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيكطي )ت : عبدطبقات الحفاظ .َُْ
  ىػ. َُّْ - ُبيركت، ط-الكتب العممية

ىػ(، تحقيؽ: ِٔٓأبك الحسيف محمد بف محمد، ابف أبي يعمى )ت : طبقات الحنابمة .َُٓ
 محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيركت.

ق(، تحقيؽ: ُٕٕ: عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي )تطبقات الشافعية الكبرل .َُٔ
 ىػػ. ُُّْ - ِمحمكد الطناحي، كعبد الفتاح الحمك، دار ىجر، ط

ىػػ(، تحقيؽ: إحساف ِّّ: محمد بف سعد بف منيع الياشمي )تالطبقات الكبرل  .َُٕ
 ىػ.ُٖٔٗ - ُعباس، دار صادر بيركت، ط

: محمد بف سعد بف منيع الطبقات الكبرل، القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ  .َُٖ
 - ِالمدينة، ط -ىػػ(، تحقيؽ: زياد منصكر، مكتبة العمكـ كالحكـِّّاشمي )تالي

 ىػ. َُْٖ

، جعفر بف محمد بف اهلل بدع الشيخكالكارديف عمييا: أبك طبقات المحدثيف بأصبياف  .َُٗ
 – الرسالة مؤسسة، البمكشي الحؽ عبد الغفكر عبدىػ(، تحقيؽ: ّٗٔ)ت األصبياني

 ىػ. ُُِْ - ِ، طبيركت

ٍيـ بف اليتيـ كمنيجو في نقد الرجاؿ:  أحمد عبد الرح .َُُ مف بف إبراىيـ المعركؼ بػ ديحى
بالجامعة اإلسالمية، غزة، درجة الماجستير إدريس رشيد عكدة، كىك بحث مقدـ لنيؿ 

 ـ.ََِٔق/ُِْٕ

 ىػ(، ْٕٖ: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )تالعبر في تاريخ مف غبر .ُُُ
 بيركت.-مكؿ، دار الكتب العمميةتحقيؽ: محمد بسيكني زغ

لمترمذم: أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذم )ت، تحقيؽ: صبحي العمؿ الكبير  .ُُِ
- ُالسامرائي، كأبك المعاطي النكرم، كمحمكد الصعيدم، عالـ الكتب، بيركت، ط

 ىػ. َُْٗ
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في األحاديث الكاىية: أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي، ابف الجكزم  العمؿ المتناىية .ُُّ
 ىػ. َُّْ-ُبيركت، ط-ىػ(، دار الكتب العمميةُٕٓت)

ىػ(، ّٖٓأبك الحسف عمي بف عمر الدارقطني )ت :العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية .ُُْ
 ىػ.  َُْٓ-ُالرياض، ط -تحقيؽ: محفكظ السمفي، دار طيبة

ىػ(، ُِْأحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني )ت :ركاية المركذم كمعرفة الرجاؿ العمؿ .ُُٓ
 ىػ. َُْٗ - ُالرياض، ط -صبحي السامرائي، مكتبة المعارؼتحقيؽ: 

ىػ(، ُِْركاية عبد اهلل: أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني )ت العمؿ كمعرفة الرجاؿ .ُُٔ
 ىػ. ُِِْ - ِالرياض، ط -تحقيؽ: كصي الديف عباس، دار الخاني

ؽ: ىػ(، تحقيِّٕالعمؿ: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد، ابف أبي حاتـ الرازم )ت .ُُٕ
 ىػ. ُِْٕ - ُمجمكعة مف المحققيف، مطابع الحميضي، ط

 عمي تحقيؽ: ،(ىػُّٖٔت) الميعىمّْمي يحيى بف الرحمف عبد: كأىميتو الرجاؿ عمـ .ُُٖ
 .ىػُُْٕ  - ُط الرياض، الراية، دار الحمبي،

، نشرتو مجمة جامعة األزىر بغزة، لمدكتكر نافذ حماد  : بحثعمـ طبقات المحدثيف .ُُٗ
 ـ. ََُِر، المجمد الثانيالعدد الثاني عش

 - ُ: الشريؼ حاتـ العكني، دار عالـ الفكائد، مكة، طالعنكاف الصحيح لمكتاب .َُِ
 ىػ. ُُْٗ

ىػ(، تحقيؽ ٕٓٗفتح البارٌم شرح صحيح البخارم: عبد الرَّحمف بف أحمد ابف رجب ) .ُُِ
 .عبد القدار شيبة الحمد

مف السخاكم : أبك الخير محمد بف عبد الرحفتح المغيث شرح ألفية الحديث .ُِِ
 ىػ. ُِْْ - ُىػ(، تحقيقؾ حيف عمي، مكتبة السنة، مصر، طَِٗ)ت

بيركت، -: شبير العثماني، دار إحياء التراث العربيفتح المميـ بشرح صحيح مسمـ .ُِّ
  ىػ. ُِْٔ-ُط

في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسالمية: محمد بف عمي بف طباطبا، دار  الفخرم .ُِْ
  بيركت. -صادر
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ىػ(، تحقيؽ: إبراىيـ ّْٖفرج محمد بف إسحاؽ المعركؼ بابف النديـ )ت: أبك الالفيرست .ُِٓ
 ىػ. ُُْٕ - ِرمضاف، دار الميرفة، بيركت، ط

في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة: محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي  الكاشؼ .ُِٔ
ىػ(، تحقيؽ: محمد عكامة كمحمد الخطيب، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية، كمؤسسة ْٖٕ)ت

 ىػ.ُُّْ - ُعمـك القرآف بجدة، ط

، عز الديف ابف األثير )تا .ُِٕ ىػ(، َّٔلكامؿ في التاريخ: أبك الحسف، عمي بف أبي الكـر
 ىػ. ُُْٕ - ُتحقيؽ: عمر تدمرم، دار الكتاب العربي، بيركت، ط

ىػ(، تحقيؽ: عادؿ عبد ّٓٔفي ضعفاء الرجاؿ: أبك أحمد ابف عدم )تالكامؿ  .ُِٖ
 ىػ. ُُْٖ-ُبيركت، ط-ر الكتب العمميةالمكجكد، كعمي معكض، دا

 بف إبراىيـ الكفا أبك الحمبي الديف برىاف عمف ريمي بكضع الحديث: الكشؼ الحثيث .ُِٗ
، الكتب عالـ، صبحي السامرائيتحقيؽ: ، (ىػُْٖت) الشافعي الطرابمسي خميؿ بف محمد
 ـ.ُٕٖٗىػ/ َُْٕ – ُ، طبيركت ،العربية النيضة مكتبة

: مصطفى بف عبد اهلل المعركؼ بحاجي خميفة لكتب كالفنكفؼ الظنكف عف أسامي اكش .َُّ
 ىػ(، مكتبة المثنى، بغداد. َُٕٔ)ت
ىػ(، ّْٔالكفاية في قكانيف الركاية: أبك بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم )ت .ُُّ

براىيـ المدني، المكتبة العممية بالمدينة المنكرة.   تحقيؽ: أبك عبد اهلل السكرقي، كا 

، (ىػُِٔت) النيسابكرم القشيرم الحجاج بف مسمـبك الحسيف : أاألسماءالكنى ك  .ُِّ
 المدينة اإلسالمية، بالجامعة العممي البحث عمادةتحقيؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم، 

 ـ.ُْٖٗىػػ/ َُْْ – ُ، طالمنكرة
ىػ(، ُِٔمسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )تأبك الحسيف الكنى كاألسماء:  .ُّّ

عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة  محمد أحمد القشقرم، تحقيؽ: عبد الرحيـ
 ـ.  ُْٖٗىػ/ َُْْ – ُالمنكرة، ط

لب المباب في تحرير األنساب: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي  .ُّْ
 ىػ(، دار صادر، بيركت. ُُٗ)ت
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،المباب في تيذيب األنساب:  .ُّٓ ف بف األثير عز الدي أبك الحسف عمي بف أبي الكـر
 بيركت. -(، دار صادرىػَّٔالجزرم )ت

، ابف منظكر )ت .ُّٔ  -ىػ(، دار صادرُُٕلساف العرب: أبك الفضؿ محمد بف مكـر
 ىػػ. ُُْْ-ّبيركت، ط

ىػ(، تحقيؽ: ِٖٓ: أبك الفضؿ، أحمد بف عمي، ابف حجر العسقالني )تلساف الميزاف .ُّٕ
 ـ. ََِِعبد الفتاح أبك غدة، دار البشائر اإلسالمية، 

تحقيؽ: محمد ىػ(، ّْٔأبك بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم )ت: المتفؽ كالمفترؽ .ُّٖ
 ىػ. ُُْٕ - ُالحامدم، دار القادرم، دمشؽ، ط

حاتـ محمد بف حبىاف البستي  كأبالمجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف: كتاب  .ُّٗ
رقـ طبعة كسنة  ىػ(، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار المعرفة، بيركت، دكفّْٓ)ت 
 النشر.

ىػ(، تحقيؽ: زىير سمطاف، ّٓٗمجمؿ المغة: أبك الحسيف أحمد بف فارس الرازم )ت .َُْ
 ىػ. َُْٔ - ِمؤسسة الرسالة، بيركت، ط

ىػ(، تحقيؽ: عبد ِٖٕ: أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية )تمجمكع الفتاكل .ُُْ
 ىػ. ُُْٔالرحمف قاسـ، مجمع الممؾ فيد، 

ىػ(، المطبكع مع َٖٓأبك حفص عمر بف رسالف البمقيني )ت : حمحاسف االصطال .ُِْ
 المقدمة بتحقيؽ بنت الشاطئ، دار المعارؼ، القاىرة. 

ىػ(، دار الفكر، ْٔٓالمحمى باآلثار: أبك محمد، عمي بف أحمد، ابف حـز األندلسي )ت .ُّْ
 بيركت. 

 ـ. ُّٕٗ: سيد أمير عمي، مكتبة الدكتكر القطب، مختصر تاريخ العرب .ُْْ

ىػ(، تحقيؽ: رفعت فكزم، كعمي ُٕٔ: أبك سعيد خميؿ بف كيمكمدم )تالمختمطيف كتاب .ُْٓ
  ىػ. ُُْٕ-ُالقاىرة، ط -عبد الباسط، مكتبة الخانجي

كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف: أبك محمد عبد اهلل مرآة الجناف  .ُْٔ
 ىػ. ُُْٕ-ُبيركت، ط -ىػ(، دار الكتب العمميةٖٕٔبف أسعد اليافعي )ت
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 عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد : أبككبذيمو التمخيص لمذىبي المستدرؾ عمى الصحيحيف .ُْٕ
، تحقيؽ: يكسؼ المرعشمي، دار المعرفة، (ىػَْٓت) البيع بابف المعركؼ النيسابكرم اهلل

  بيركت

 أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبكمسند اإلماـ أحمد ابف حنبؿ:  .ُْٖ
 ىػ ُُِْ - ُ، طالرسالة مؤسسة ،األرنؤكط شعيب: المحقؽ، تحقيؽ (ىػُِْت) الشيباني

 .ـ ََُِ -

ىػػ(، تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف ِِٗ: أبك بكر أحمد بف عمرك البزار )تمسند البزار .ُْٗ
 ـ.ُٖٖٗىػػ/َُْٗ – ُاهلل، مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، ط

 حاتـ، أبك أحمد بف حباف بف : محمدرمشاىير عمماء األمصار كأعالـ فقياء األقطا .َُٓ
 ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مرزكؽ عمى ابراىيـ، تحقيؽ: ىػ(ّْٓت)البيستي

 ـ.ُُٗٗ ىػ/ُُُْ - ُ، طالمنصكرة
تحقيؽ: ثركت ، ىػ(ِٕٔتالمعارؼ: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ) .ُُٓ

 ـ.ُِٗٗ – ِ، طلقاىرةالييئة المصرية العامة لمكتاب، ا، عكاشة
دار ، ىػ(ِٔٔتياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم ) أبك عبد اهلل   :معجـ البمداف .ُِٓ

 ـ.ُٓٗٗ – ِ، طصادر، بيركت
 بف أحمد بف اهلل عبد بف اهلل عبيد الفضؿ أبك: المحدثيف أسامي مشتبو في المعجـ .ُّٓ

      ،الرياض ،الرشد مكتبة، الفاريابي محمد نظر، تحقيؽ: (ىػَْٓت ) اليركم يكسؼ
 ىػ.ُُُْ – ُط

       الرياض، -بف الحجاج: محمد بف تركي، دار العاصمةأصحاب شعبة  معرفة .ُْٓ
 ىػ. َُّْ-ُط

     البغدادم معيف، بف يحيى زكريا أبكركاية ابف محرز:  البف معيفمعرفة الرجاؿ  .ُٓٓ
                ،مجمع المغة العربية، دمشؽ ،القصار كامؿ محمدتحقيؽ:  ،(ىػِّّت)
 ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓ – ُط

 الصالح بابف الرحمف، عبد بف عمرك عثماف أبك الحديث: عمكـ أنكاع معرفة .ُٔٓ
  .ـُٖٔٗ - ىػَُْٔسكريا،  الفكر، عتر، دار الديف ، تحقيؽ: نكر(ىػّْٔت)
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أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد الحاكـ النيسابكرم  :معرفة عمكـ الحديث .ُٕٓ
، بيركت ،دار الكتب العممية، السيد معظـ حسيف، تحقيؽ: ىػ(َْٓتالمعركؼ بابف البيع )

 ـ.ُٕٕٗق/ ُّٕٗ – ِط
ىػػ(، ركاية عبد اهلل بف ِٕٕسىكم )ت فيخ: أبك يكسؼ يعقكب بف سفياف الالمعرفة كالتار  .ُٖٓ

ٍيو النىٍحكم، حققو كعمؽ عميو: أكـر ضياء العيمىرم، مكت ٍستىكى بة الدار، المدينة جعفر بف دىرى
 ىػػ.َُُْ - ُالمنكرة، ط

في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار: أبك محمد محمكد بف أحمد، بدر  مغاني األخيار .ُٗٓ
        بيركت،-ىػ(، تحقيؽ: محمد إسماعيؿ، دار الكتب العمميةٖٓٓالديف العيني )ت

  ىػ. ُِْٕ-ُط

ىػ(، تحقيؽ: نكر ْٖٕأبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي )ت :المغني في الضعفاء .َُٔ
 . الديف عتر

ىػ(، تحقيؽ: عبد السالـ ّٓٗمقاييس المغة: أبك الحسيف أحمد بف فارس الرازم )ت .ُُٔ
 ىػػ. ُّٗٗىاركف، دار الفكر، 

ىػ(، تحقيؽ: محمد ْٖٕ: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي )تالمقتنى في سرد الكنى .ُِٔ
 ىػ. َُْٖ -ُصالح المراد، المجمس العممي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة، ط

ىػ(، َُِْ)ت محمد عبد الرشيد الباكستاني : اإلماـ أبي حنيفة في الحديثكانة م .ُّٔ
 ىػ. ُُْٔ - ْعبد الفتاح أبك غدة، مكتبة المطبكعات اإلسالمية، حمب، طباعتناء الشيخ 

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف مف تكمـ فيو كىك مكثؽ أك صالح الحديث:  .ُْٔ
 ـ ََِٓ /ىػُِْٔ - ُ، طالرحيمي اهلل ضيؼ بف اهلل عبد(، تحقيؽ: ىػػْٖٕالذىبي )ت

 : تحقيؽ: أحمد نكر سيؼ، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ. معيف في الرجاؿمف كالـ ابف  .ُٓٔ

منة المنعـ في شرح صحيح مسمـ: صفي الرحمف المباركفكرم، دار السالـ لمنشر  .ُٔٔ
 ـ. ُٗٗٗىػػ/ َُِْ – ُكالتكزيع، الرياض، ط

أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي، ابف الجكزم : ريخ الممكؾ كاألمـالمنتظـ في تا .ُٕٔ
ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، كمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب ٕٗٓ)ت

 ق. ُُِْ - ُالعممية، بيركت، ط
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ق(، تحقيؽ: عبد الغفار ُِٔف: أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج )المنفردات كالكحدا .ُٖٔ
  ىػ. َُْٖ - ُالبندارم، دار الكتب العممية، بيركت، ط

ىػ(، ٕٔٔبف الحجاج: أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم )ت المنياج شرح صحيح مسمـ .ُٗٔ
 ىػ. ُِّٗ - ِدار إحياء التراث العربي، بيركت، ط

     المنيج  الحديث في عمـك الحديث: د.محمد محمد السماحي، دار العيد الجديدة، .َُٕ
 ـ.ُُٕٗىػػ/ ُُّٗ ُط

         ،قاسـ عمي سعد: الجرح كالتعديؿ لرحمف النسائي فيمنيج اإلماـ أبي عبد ا .ُُٕ
حياء التراث، كىي في األصؿ رسالة عممية لنيؿ درجة  دار البحكث لمدراسات اإلسالمية كا 

 الدكتكراه بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد، الرياض.

: نافذ حسيف حماد، بحث مقدـ الصحيح خارج كالتعديؿ الجرح في البخارم اإلماـ منيج .ُِٕ
ا البخارم اإلماـ سالـاإل أعالـ مؤتمرل  .ـَُِِىػ/ُّّْ، الككيت ،نمكذجن

، طبعتو دار البحكث لمدراسات قاسـ عمي سعد :منيج اإلماـ النسائي في الجرح كالتعديؿ .ُّٕ
 كأصؿ الكتاب رسالة عممية قدمت لنيؿ درجة الدكتكراة.  اإلسالمية،

كة الطباعة منيج النقد عند المحدثيف نشأتو كتاريخو: د.محمد مصطفى األعظمي، شر  .ُْٕ
 ـ.ُِٖٗىػػ/َُِْ – ِالعربية السعكدية المحدكدة، الرياض، ط

 ىػ. ُُْٖ-ّدمشؽ، ط -: نكر الديف عتر، دار الفكرمنيج النقد في عمـك الحديث .ُٕٓ
بف هلل محمد بف إبراىيـ، بدر الديف في مختصر عمكـ الحديث: أبك عبد ا الركمالمنيؿ  .ُٕٔ

 ىػ. َُْٔ-ِدمشؽ، ط-دار الفكر ىػػ(، تحقيؽ: محيي الديف رمضاف،ّّٕجماعة )ت

ىػ(، تحقيؽ: مكفؽ ّٖٓأبك الحسف عمي بف عمر الدارقطني )ت :المؤتمؼ كالمختمؼ .ُٕٕ
 ق. َُْٔ - ُعبد القادر، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، ط

جمع كترتيب: أبك المعاطي  :مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد في رجاؿ الحديث كعممو .ُٖٕ
 ىػ. ُُْٕ - ُالـ الكتب، طالنكرم، كأحمد عيد، كمحمكد خميؿ، ع

ىػ(، تحقيؽ: ّْٔ: أبك بكر أحمد بف عمي البغدادم )تمكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ .ُٕٗ
 ىػ. َُْٕ - ُعبد المعطي قمعجي، دار المعرفة، بيركت، ط
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ىػ(، تحقيؽ: عبد ُٕٓ: أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي، ابف الجكزم )تالمكضكعات .َُٖ
 دينة. الرحمف عثماف، المكتبة السمفية بالم

ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ُٕٗمكطأ مالؾ: مالؾ بف أنس األصبحي )ت .ُُٖ
 ىػ. َُْٔإحياء التراث العربي، 

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )ت  المكقظة في عمـ مصطمح الحديث: .ُِٖ
  - ِط ىػ(، اعتنى بو: عبد الفتاح أبك غيٌدة، مكتبة المطبكعات اإلسالمية، حمب،ْٖٕ
 ىػ.ُُِْ

، (ىػْٖٕ ت) الذىبي أحمد بف محمد اهلل عبد أبكميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ:  .ُّٖ
ق/ ُِّٖ – ُ، طبيركت كالنشر، لمطباعة المعرفة دار، البجاكم محمد عمي: تحقيؽ
 ـ.ُِٔٗ

: مقبؿ كاؿ الجرح كالتعديؿ في أبي حنيفةنشر الصحيفة في ذكر الصحيح مف أق .ُْٖ
 القاىرة. -فالكادعي، دار الحرمي

نقد الركاة كمعرفة الرجاؿ عند اإلماـ مسمـ بف الحجاج: بحث لمدكتكر نافذ حماد، نشرتو  .ُٖٓ
 ـ. َُِِمجمة الجامعة اإلسالمية بجامعة الزيتكنة بتكنس، العدد العاشر 

المحدثيف نشأتو كمنيجو: عبد اهلل عمي أحمد حافظ، رسالة ماجستير، مكة  دالنقد عن .ُٖٔ
 ـ.ُِٕٗىػػ/ُِْٗالمكرمة، 

في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف: إسماعيؿ بف محمد البغدادم  ىدية العارفيف .ُٕٖ
 بيركت. -ىػ(، دار إحياء التراث العربيُّٗٗ)
ىػ(، تحقيؽ: أحمد ْٕٔ: صالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم )تالكافي بالكفيات .ُٖٖ

 ىػ. َُِْبيركت، -األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث

دار الفكر  ىػػ(، َُّْ)ت محمد أبك شيبة : مكـ كمصطمح الحديثالكسيط في ع .ُٖٗ
 العربي.

ىػ(، تحقيؽ: إحساف ُٖٔأحمد بف محمد، ابف خمكاف البرمكي )ت : كفيات األعياف .َُٗ
 عباس، دار صادر، بيركت. 
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 تمخيص
 

 الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف، كبعد..
فيذا بحث بعنكاف: )منيج اإلماـ مسمـ في نقد الركاة(، تناكلت فيو دراسة أقكاؿ اإلماـ مسمـ في 

يف عند ػػػػػػة أحكاؿ الركاة المعدليف كالمجرحػػػػػكؿ ألفاظو مف خالؿ دراسالجرح كالتعديؿ، كبياف مدل
ـٌ بي سمـ في نقد الركاة، ػػػػػاف خصائص اإلماـ مػػػػػػػػػػػمسمـ، كمقارنة أقكالو فييـ بأقكاؿ النقاد، كمف ث

 كمراتب ألفاظو في الجرح كالتعديؿ.
 :ثالثة فصكؿ، كخاتمة كقسمتو إلى مقدمة، تمييد،

التمييد: فتحدثت فيو عف عصر اإلماـ مسمـ، كالظركؼ السياسية كاالجتماعية كالعممية التي أما 
 أحاطت بعصره، كعف ترجمتو، كختمتو بمدخؿ في عمـ النقد.

كالفصؿ األكؿ: تناكلت فيو معرفة اإلماـ مسمـ بأحكاؿ الركاة، الزمانية منيا، كمعرفتو بالصحابة 
 كمعرفتو بأسماء الركاة ككناىـ كأنسابيـ، كغير ذلؾ.كالتابعيف كالمخضرميف، كاالسمية 
الركاة  تراجػػـماـ مسمـ بأحكاؿ الركاة المتعمقة بالتعديؿ، كفيو كالفصؿ الثاني: يدرس معرفة اإل
ح مف أقكاليـ، ثـ التكصؿ إلى فييـ بأقكاؿ النقاد، كبياف الراج الذيف عدليـ مسمـ، كمقارنة قكلو
 يؿ، كبياف مراتب ألفاظ التعديؿ عنده.خصائص اإلماـ مسمـ في التعد

ـ الركاة ػػ، كفيو تراجبأحكاؿ الركاة المتعمقة بالجرح : يدرس معرفة اإلماـ مسمـكالفصؿ الثالث
إلى ؿ ػمف أقكاليـ، ثـ التكصػمسمـ، كمقارنة قكلو فييـ بأقكاؿ النقاد، كبياف الراجح  الذيف جرحيـ

 عنده. ألفاظ الجرح خصائص اإلماـ مسمـ في الجرح، كبياف مراتب
مد هلل رب لنتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا، كالحاتمة: فتحدثت فييا عف أىـ اػػػػػػػػأما الخ
 العالميف.
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Summarization 
 
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His messengers, 
and yet  ..  
This research titled: (curriculum Imam Muslim in his criticism of 
narrators), which dealt with the study of the sayings of Imam Muslim in 
the wound and the amendment, and the statement of the meaning of 
his words through the study of the conditions of the narrators amending 
and Elmejrhan when a Muslim, and compared his statements including 
statements critics, and then a statement by Imam Muslim properties in 
cash narrators, and mattresses in his words wound and the 
amendment. 
And apportioned to the front, reboot, and three chapters, and a 
conclusion: 
The boot: it talked about the era of Imam Muslim, political, social, 
scientific and circumstances surrounding Bazareth, and translated, and 
the entrance of the Qur'aan in the science of criticism. 
The first chapter: it addressed knowledge of the conditions of Imam 
Muslim narrators, including temporal, Kmarafth Balsahabp and 
personnel and veterans, and the nominal Kmarafth names of narrators 
and Knahm and genealogy, and so on. 
The second chapter examines the knowledge of Imam Muslim narrators 
conditions for amendment, and the biographies of narrators who probity 
Muslim, and compared them with words saying critics, and most correct 
statement of their words, and then to reach a Muslim Imam properties 
in the amendment, and the amendment Breakdown of words with him. 
The third chapter examines the knowledge of Imam Muslim narrators 
relating to the conditions of the wound, and the biographies of narrators 
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who injuring them Muslim, and compared them with words saying 
critics, and most correct statement of their words, and then to reach a 
Muslim imam in the characteristics of the wound, and the statement of 
mattresses words wound him. 
The conclusion: it talked about the most important findings and 
recommendations reached by, and Praise be to Allah. 

 
 
 
 
 
 

 


