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 ُممَّخُص البحِث ِبالمَُّغِة الَعَرِبيَّة

كعمػى للػو  ،لمعػالميفكالصَّالةي كالسَّالـي عمى المىٍبعكث رحمةن  ،الحمدي  ربّْ العالميف 
 كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الدّْيف. ،كمف اىتدل بيديو كاستف بسنتو ،كصحبو

 أمَّا بىٍعدي: 

تنػاكؿ فيػػو  ،"مــنيج اإلمــام وكيـع بــن الجــراح فــي الجــرح والتعــديل  "فيػذا بحػػثه بعينػكاف: 
قػػاد كصػػكلن إلػػى عمػػى الػػركاة، كقارنيػػا بأحكػػاـ ايػػره مػػف الن ككيػػع بػػف الجػػراحاإلمػػاـ  أحكػػاـالباحػػث 

 خالصة القكؿ فييـ.

كييدؼ ىذا البحث إلى الكقكؼ عمى ممكلت ألفاظ اإلماـ ككيع في أحكامو عمػى الػركاة، 
 كتصنيفيا عمى مراتب، كمعرفة مرتبة ككيع مف حيث التشدد كالعتداؿ كالتساىؿ.

 كقد جاء البحثي في مقدّْمةو كثالثة فصكؿ كخاتمة. 

 ،كأىػداؼى البحػث ،أىميةى المكضكًع كبكاعثى اختياًره ،فييا الباحثؿ فقد تناك  أمَّا المقدِّمة:
 كخيطَّةى البحًث. ،كالدّْراساًت السَّابقة ،كمنيجى البحث

ل: ـــا الفصـــل ا وَّ كمػػػا يتعمَّػػػؽ بالحالػػػة  ،ككيػػػع ترجمػػػةى اإلمػػػاـ ،فقػػػد تنػػػاكؿ فيػػػو الباحػػػث وأمَّ
ػػًبًو ككنيتيػػو كلقبػػو كمكلػػدًه كنىشػػأىًتًو  باسػػًموً  كمػػا يتعمَّػػؽي  ،ياسػػية كالجتماعيػػة كالعمميػػة لعصػػًرهً السّْ  كنىسى

كتمييػد  ،ككفاتػو ،كمنزلتو بيف المحػدثيف ،كأقكاؿ العمماء فيو ،كشيكخو كتالميذه ،كرحالتو ،الًعمميةً 
رح كالتَّعديؿ.   في عمـ الجى
 كذلػؾ ببيػاف ،فػي التَّعػديؿككيػع فقػد تنػاكؿ فيػو الباحػث مػنيج اإلمػاـ اني: وأما الفصل الثَـّ

كاة بأحكاـ ايره مف النُّقاد ،مدلكلت ألفاظو كمعرفة  ،مع إبراز نتائجيا ،ثـ مقارنة أحكامو عمى الرُّ
 كخصائص منيجو فيو. ،مراتب التَّعديؿ عنده

كذلػؾ ببيػاف  ،فػي التَّجػري  ككيػعفقد تنػاكؿ فيػو الباحػث مػنيج اإلمػاـ الث: وأما الفصل الثَّ 
كمعرفة  ،مع إبراز نتائجيا ،قادكاة بأحكاـ ايره مف النُّ ى الرُّ ثـ مقارنة أحكامو عم ،مدلكلت ألفاظو

 كخصائص منيجو فيو. ،جري  عندهمراتب التَّ 

 كتكصيات الباحث. ،فقد استعرض فييا الباحث أىَـّ نتائج البحث وأمَّا الخاتمُة:
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Abstract 
 

Praise be to Allah, and peace and blessings on the envoy mercy to the worlds, 

and his family and companions, and guided gift Wastin Psonth, and followed them 

until the Day of religion. 

After: 

This research titled: Wakeea Ibn Eljraah and his approach in excavation and 

modificatio" 

Which dealt with the researcher approach Imam Wakeea Ibn Eljraah in the 

definition of men, and speak them  AL-Jarah (dispraise) and amendment (praise) For 

this study, the impact of informed criticism when modernists, to determine the 

meanings of the words of Imam wakeea Ibn Eljraah in the criticism of men, and 

increases the importance of this research to know the status of Imam Wakeea Ibn 

Eljraah among critics and rank in terms of militancy and moderation and tolerance; 

so That it, and the other was this study. 

The research mentioned in the introduction, three chapters and a conclusion 

The introduction: it has dealt with the researcher, and the importance of the 

topic chosen motives, and objectives of the research, and the research methodology, 

and previous studies, and research plan 

The first chapter: the researcher has addressed, translation of Imam Wakeea 

Ibn Eljraah and his approach in jarh and tadeel, social and scientific status of his 

time, and respect his name and lineage and Knite, surname, birth and scientific 

upbringing, and his trips, and the aging and his disciples, and the sayings of scholars 

in it and his status among the modernists, and death, and pave the science of wound 

and the amendment. 

The second chapter: the researcher has addressed the approach of Imam 

Wakeea Ibn Eljraah, and a statement that the implications of his words, and then 

compared its provisions to the provisions of the na/rrators other critics, highlighting 

the results and find out mattresses amendment him, and the characteristics of the 

method 

The third chapter: has dealt with the researcher approach Imam Wakeea Ibn 

Eljraah defamation, in a statement on the implications of his words, and then 

compared its provisions to the provisions of the narrators other critics, highlighting 

the results and find out mattresses demonized him, and the characteristics of the 

method. 

The conclusion: the researcher main search results, the researcher has 

reviewed the recommendations.  
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ٱٹٱٹ

مئخئحئجئٱُّٱ جتهبمبخبحبجبهئ
 َّجحمجحجمثهتمتختحت

  [19]النمؿ: 
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  ىَدْا ُ ْاإلِ 

 األستاذ/ أبك جياد الحبيب الغالي كالدم إلى

 الغالية كالدتي ،نجاحي رَّ سً  عاؤىادي  كاف مف إلى

 (عبد اإلى زكجتي الحبيبة المطيعة )أـ 

 (ا عبد) كفمذة كبدم كلدمإلى 

 (جياد كشادم كيكسؼ كأحمد كالمعتصـ كطو كياسيف كعبد ا) األحٌبة يانإخك  إلى
 كأبنائيـ كعائالتيـ 

 كأزكاجيـ( أـ محمد كأـ أسامة كأـ إبراىيـ) أخكاتيإلى 

 إلى أعمامي كعماتي كعائالتيـ كأبنائيـ

 كعائالتيـ كأبنائيـ أخكالي إلى

 )حفظيـ ا جميعان(

 جاحكالنَّ  سيرة العمـمنير لنا تي  كمف فكرىـ منارةن  ،مف ذىىىبو  حركفان يـ إلى مف صااكا لنا عممى 
 رأفت منسي نصارخص بالذّْكر الدُّكتكر كأ كأساتذتي شيكخي

 جمعاء لمبشرية السَّماء رسالة كييبمغكف الجياد لكاء يحممكف مف إلى

 المتواضع البحثَ  ىذا ُأىدي جميًعا ىؤال  إلى

 .متقباًل  خالًصا يجعمو أن اهلل أسأل
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 وتقديرٌ شكٌر 
   ناِ  والمْجِد ...أْىِل الثَّ  ،تعالى ْمِد اهللِ ـبعَد حَ 

ػػػجّْ    رأفػػػت منسػػػي محمػػػد نصػػػار كتكر الػػػدُّ لشػػػيخي فضػػػيمة  كتقػػػديرمكًرم شيػػػ ؿي خػػػالصأيسى
بذؿ قد ك  ،ينص ي كييرشدي  ،دي وي كييسدّْ يكجّْ  ،جؿ إنجاح ىذا العمؿأل وما قدمك  ،حفظو ا تعالى كرعاه

 ،جازيػػو عميػػو إل ا عػػز كجػػؿكأعطػػاني مػػف جيػػده كعممػػو مػػا ل يي  ،فػػيسذلػػؾ مػػف كقتػػو النَّ  عمػػى 
 .خير الجزاء كعف طمبة العمـ عني فجزاه ا

 كؿٍّ مف: ،لجنًة المناقشةً  عضكىمالكريمىيف  ستاذىمَّ ألكر شُّ كأتقدـ بالكما  
 . حفظو ا تعالى         أحمد إدريس عكدة /كتكرالدُّ فضيمة 

 .حفظو ا تعالى  كائؿ محيي الديف الزرد /كتكركفضيمة الدُّ 
ؿي شيػػٍكرم لجػػامعتي الع  عػػادؿ عػػكض كتكر: الػػدُّ األسػػتاذ ريقػػة الغػػراء ممثمػػة برئيسػػيا كأيسىػػجّْ

ػػػا فػػػي فاتحػػػة ىػػػذه الرّْ كأنقػػػش شيػػػ ،ا تعػػػالى وحفظػػػا  يف ممثمػػػة سػػػالة لكميػػػة أصػػػكؿ الػػػدّْ كرم أيضن
تمؾ الكمية التػي أفتخػر بالنتمػاء  ،حفظو ا تعالى عماد الدّْيف الشَّنطي كتكر:بعميدىا فضيمة الدُّ 

فضػػيمة الػػدُّكتكر: محمػػد بػػف  ريؼ كعمكمػػو ممػػثالن برئيسػػوؿ لقسػػـ الحػػديث الشَّػػكر مكصػػك كالشُّػػ ،ليػػا
المبػارؾ ىػذا القسػـ  ،الكػراـ دريسػيةكأعضػاء ىيئتػو التَّ  ،ماىر بػف محمػد المظمػكـ حفظػو ا تعػالى

  .كالعطاء بّْ الحي  الذم كجدت فيو كؿ
كخػػػػػتـ  ،طاعتػػػػػو بحسػػػػػف مػػػػػاىءبقاتعػػػػػالى أطػػػػػاؿ ا لكالػػػػػدمَّ  كر مكصػػػػػكلن الشُّػػػػػل يػػػػػزاؿ ك  

كلزكجتػػػػػػي  ،إلنجػػػػػػاح ىػػػػػػذا العمػػػػػػؿا ليمػػػػػػا بخاتمػػػػػػة السػػػػػػعادة اٌلمػػػػػػذٍيف بػػػػػػذل مػػػػػػا فػػػػػػي كسػػػػػػعيما 
ػػػػػمي  تكانػػػػػالتػػػػػي  الحبيبػػػػػة  ،كإلخػػػػػكاني كأخػػػػػكاتي كزمالئػػػػػي ،سػػػػػالةالرّْ  ىػػػػػذه كتابػػػػػة مػػػػػةيط لػػػػػي ةن دانً سى

 .الذيف لـ يدخركا جيدنا في مساعدتي كتشجيعي حتى أتممت ىذا البحث
ككػؿ مػػف سػػاىـ فػػي  ،أعػػانني كأسػػدل إلػػيَّ معركفػان كلػػك بالنَّصػػيحة كأخيػران أشػػكر كػػؿ مػف 

كمػػػا كأخػػػص بالػػػذكر جمعيػػػة دار الكتػػػاب كالسػػػنة بمركػػػز اإلمػػػاـ  ،إخػػػراج ىػػػذا البحػػػث إلػػػى النُّػػػكر
 . -رحمو ا–األلباني 
 

 فجزى اهلل سبحانو وتعالى أىل المعروف والفضل خير الجزا .
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 لمقدمةا
كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات  ،إفَّ الحمدى  نحمديهي كنستعينوي كنستغفرهي 

ل ا كحده ل كأشيد أف ل إلو إ ،كمف يضمؿ فال ىادم لو ،مف ييده ا فال مضؿ لو ،أعمالنا
 ... أما بعد: كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو ،شريؾ لو
فما كاف مف  ،كأرسؿ رسكلن كريمنا ،فإف ا قد شرع لنا دينان قكيمان، كأنزؿ كتابان حكيمان  

كما كاف مف شر إل كحذرنا منو، فكصؿ لنا ىذا الخير بفضؿ حراس أفذاذ  ،خير إل كدلنا عميو
كذلؾ بفضؿ اإلسناد بعد  ،-صمى ا عميو كسمـ-كحفظكا سنة رسكؿ ا  ،فذادكا عف ىذا الدي

فعرفنا الثبت مف  ،كمعرفة أحكاؿ الرجاؿ تاريخان كمكلدان ككفاة كحياة كصالحان كتثبتان  ،منة ا عمنا
فكانكا  ،كخفايا األمكر ،كنقبكا لنا ىؤلء األفذاذ عف عمؿ الرجاؿ ،كالصال  مف ايره ،الضعيؼ
كالذم كاف  ،ككيع بف الجراحا مف أجؿ حراس ىذاالديف. ككاف مف ىؤلء األفذاذ اإلماـ بفضؿ 

ككاف يطمؽ ألفاظان خاصة في الجرح، كأخرل في  ،لو منيج خاص في معرفة أحكاؿ الرجاؿ
لذلؾ رأيت أف مف المكاضيًع الجديرًة بالدّْراسًة ؛ ككاف ينبو عمى عمؿ الرجاؿ كيفندىا ،التعديؿ
فكانت خطة ىذا  ،طريقة عممية منيجيةب ،عف منيج ىذا اإلماـ النَّاقد في الجرح كالتَّعديؿالكشؼى 

 .(منيج اإلمام وكيع في الجرح والتعديل)البحث كالمكسكـ بػ: 
 ءو إنَّو عمى كؿ شي ،أسأؿ ا سبحانو كتعالى أف يكتب ليا اٍلقىبيكؿ في الدُّنيا كاآلخرة 
 قدير. 

 وبواعث اختياره: أىمية الموضوع -* أوالً 
 منيا:   ،كبكاعث اختياره في نقاط عدة ،تكمف أىمية المكضكع

كالذَّب  ،كالتَّعرؼ عمى مراتب العمماء ميًيـه لحفظ السُّنَّة النَّبكية ،إفَّ عمـ الجرح كالتَّعديؿ -1
 عنيا. 

عمى ىؿ كالكشؼ عف مدلكلت أحكامو امعرفة رتبة الناقد مف حيث التشدد كالتكسط كالتس -2
   الركاة تساعد في دقة الحكـ عمى الركاة جرحان كتعديالن كعمى مركياتيـ قبكلن كردان. 

في  ككيع بف الجراحتكشؼ عف منيج اإلماـ  –في حدكد عممي–ميستقمة  ةدراسلـ تيفرد  -3
 كما سيتبيف ذلؾ مف خالؿ الدّْراسات السَّابقة. ،جاللتو الجرح كالتَّعديؿ راـ

كما كجدتو مف تشجيع أساتذتي الكراـ في قسـ الحديث الشَّريؼ  ،المكضكعنظران ألىمية  -4
كما  ،كأخص بالذّْكر الدُّكتكر الفاضؿ محمد بف ماىر المظمكـ حفظو ا تعالى ،كعمكمو

 كافقو مف رابة عندم.
 تقديـ خدمة لطمبة العمـ في مجاؿ دراسة مناىج العمماء في الجرح كالتَّعديؿ.   -5
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 داف البحث: أى -* ثانياً 
 منيا:  ،ييدؼ البحث إلى تحقيؽ أىداؼ عدة

كعمـ الجرح  ،في عمكـ الحديث بشكؿو عاـ ،ككيع بف الجراحإظيار منزلة اإلماـ  -1
 كالتَّعديؿ بشكؿو خاص.

 .بف الجراح جمع ألفاظ الجرح كالتعديؿ عند اإلماـ ككيع -2
و في  ،ككيع بف الجراحالتَّعرؼ عمى جيكًد اإلماـ  -2  الجرح كالتَّعديؿ.كمنيجي
كالمصطمحات  ،ككيع بف الجراحبيا اإلماـ  تفرَّدى الكقكؼ عمى المصطمحات الخاصة التي  -4

 التي ييكثر أك ييقؿ مف استعماليا.
 كمقارنتيا بمراتب ايره مف النُّقَّاد.  ،محاكلة كضع مراتب ليذه المصطمحات -5
كاة الميتكمـ فييـ عند  -6 كمقارنة قكلو بقكؿ  ،ككيع بف الجراحاإلماـ التَّعرؼ عمى أحكاؿ الرُّ

 ايره مف النُّقَّاد.
كاة مف حيث التَّشدد أك  ككيع بف الجراحمعرفة رتبة اإلماـ  -7 بيف النُّقَّاد  في حكمو عمى الرُّ

 التَّساىؿ أك العتداؿ.
 في الجرح كالتَّعديؿ. ككيع بف الجراحالتَّعرؼ عمى خصائص منيج اإلماـ  -8

 الدَّراسات السَّابقة:  -* ثالثاً 
 ،راسة مف خالؿ المراسمة مع مراكز البحكث العمميةنقيب عف مكضكع الدّْ بعد البحث كالتَّ 
لـ يتبيف لي كجكد  خصص مف مشايخنا كأساتذتنا،كسؤاؿ أىؿ العمـ كالتَّ  ،عبر شبكة اإلنترنت

كالذم كاف  ،عديؿفي الجرح كالتَّ  ،ككيع بف الجراحدراسات عممية سابقة تتعمؽ بمنيج اإلماـ 
 كا تعالى المكفؽ. ،مكضكع دراستي

 منيج البحث وطبيعة العمل فيو: -* رابعاً 
كمف ثـ قمت بالدّْراسة،  اعتمدت المنيج الستقرائي في جمع المادة العممية المتعمقة     

الـ كمف ثـ استعنت بالمنيج الكصفي لعرض مع ،ء نماذج لمدراسة مف ىذه المادة العمميةانتقاب
 كقمت بما يمي:  ،في الجرح كالتَّعديؿ ككيع بف الجراح

 كمتطمبات الدّْراسة. ،تقسيـ البحث إلى فصكؿ كمباحث كمطالب حسب الحاجة - 1
 عزك اآليات القرلنية بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية. - 2
 تخريج األحاديث النَّبكية كاآلثار مف مصادرىا األصمية: - 3

  ييكتفى بالعزك إلييما. ،حيف أك أحدىماحيفإف كاف في الصَّ أ. 
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كسع في تخريجو مف كتب يتـ التَّ  ،حيحيف أك أحدىماإف لـ يكف الحديث في الصَّ ب. 
 .السُّنَّة

 كذلؾ عمى النَّحك التَّالي: ،نقد الرّْجاؿ كدراستيا ككيع بف الجراح فيتصنيؼ أقكاؿ اإلماـ  – 4
 في نقد الرّْجاؿ. اح ككيع بف الجر أ. جمع ألفاظ كمصطمحات اإلماـ 

كاة الذيف تكمـ فييـ جرحان كتعديالن.  ب. دراسة نماذج تطبيقية مف الرُّ
 بأحكاـ ايره مف النُّقَّاد المشيكريف. ككيع بف الجراحج. مقارنة أحكاـ اإلماـ 

ادرة منو.   د. دراسة كبياف المراد بيذه المصطمحات الصَّ
كاة المعدليف كالمجركحيف.ق. بياف أىـ النَّتائج التي تكصمت إلييا ف  ي الرُّ

 كستككف عمى النَّحك التَّالي: ،لألعالـالتَّرجمة  -5
 في باب العريؼ بيـ. لألعالـأ. التَّرجمة المختصرة 

 الراكم المتفؽ عمى تعديمو أك جرحو فال أتكسع في بياف حمو جرحان كتعديالن.ب. 
 ف حالو جرحان كتعديالن.ج. الراكم المختمؼ في تعديمو أك تجريحو أتكسع في بيا

 مف الكتب المختصة بذلؾ. ،التَّعريؼ باألماكف كالبمداف اير المشيكرة كالمعركفة  -6
 بياف اريب األلفاظ مف الكتب المختصة بذلؾ.  -7
 التَّعريؼ ببعض المصطمحات الحديثية عند الحاجة.  -8
ـي في ضب  -9  طيا.ضبط األسماء كالكممات اٍلميٍشًكمىة التي ييتىكىىى

 تذييؿ البحث بفيارس عممية متنكعة. -10
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 خطة البحث: -* خامساً 
عمى النحك  ،كفيارس ،كخاتمة ،كثالثة فصكؿ ،ميقىدّْمةمف: تتككف خطة البحث      

 التالي:
كالدّْراسات  ،كأىداؼ البحث ،: أىمية المكضكع كبكاعث اختيارهكتشتمؿ عمى :المقدمة

 كخطة البحث.  ،كطبيعة العمؿ فيو كمنيج البحث ،السَّابقة
 الفصل ا ول 

 وتمييٌد في عمٍم الجرِح والتَّعديلِ  ،وعصره وكيع بن الجراحالتَّعريف باإلمام 
 كيشتمؿ عمى ثالثة مباحث: 

 وكيع بن الجراحاإلمام  المبحث ا ول: عصر
 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب: 

  الحياة السّْياسية.المطمب ا ول:      
  الحياة الجتماعية.مطمب الثاني: ال     
  الحياة العممية.المطمب الثالث:      

 . وكيع بن الجراحاإلمام المبحث الثاني: ترجمة 
 كيشتمؿ عمى ستة مطالب:

 .مكلده كنشأتواسمو كنسبو ككنيتو كلقبو ك المطمب ا ول:      
 رحالتو العممية. المطمب الثاني:      
 و كتالميذه.شيكخالمطمب الثالث:      
 أقكاؿ العمماء فيو.: الرابع المطمب     
  مصنفاتو.المطمب الخامس:      
 كفاتو. المطمب السادس:     

  الجرح والتَّعديل.  تمييد في عمم  :الثالثالمبحث 
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب: 

 .عديؿتعريؼ عمـ الجرح كالتَّ لمطمب ا ول: ا
 .كأىميتو تَّعديؿعمـ الجرح كالنشأة  :المطمب الثاني

  الجرح كالتَّعديؿ. مشركعيةالمطمب الثالث: 
 .عديؿفي الجرح كالتَّ النُّقَّاد  طبقاتالمطمب الرابع: 

 .عديؿمراتب الجرح كالتَّ المطمب الخامس: 
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 الفصل الثاني
واة وكيع بن الجراحمنيج اإلمام   في تعديل الرُّ

 مباحث: أربعةكيشتمؿ عمى 
 في التَّعديل ومدلوالتياوكيع بن الجراح إلمام المبحث ا ول: مصطمحات ا

 :خمسة مطالب كيشتمؿ عمى 
 .الرفيعمصطمحات التَّعديؿ  المطمب ا ول:     
 .العادم )المطمؽ(عديؿ مصطمحات التَّ  المطمب الثاني:     
 مصطمحات التعديؿ المتكسط. المطمب الثالث:    
 مقيد. مصطمحات التعديؿ ال المطمب الرابع:    
 مصطمحات التعديؿ الضمني. المطمب الخامس:    

  .وكيع بن الجراحلون عند اإلمام دَّ عَ واة المُ : الرُّ الثانيالمبحث 
كاة الذيف عدليـنماذج مف  )دراسة  (مقارنة بيف قكلو كأقكاؿ ايره مف النُّقَّاد ،الرُّ

 .وكيع بن الجراحالمبحث الثالث: مراتب التَّعديل عند اإلمام 
 عمى ثالثة مطالب: كيشتمؿ  

 .فيعكثيؽ الرَّ مرتبة التَّ : المطمب ا ول     
 .كثيؽ العادممرتبة التَّ : المطمب الثاني     
 .كثيؽ المتكسطمرتبة التَّ : المطمب الثالث     

 في التَّعديل. وكيع بن الجراحالمبحث الرابع: خصائص منيج اإلمام 
 الفصل الثالث

واة في وكيع بن الجراحمنيج اإلمام   جرح الرُّ
 مباحث: أربعةكيشتمؿ عمى  

 في الجرح ومدلوالتيا. وكيع بن الجراح المبحث ا ول: مصطمحات اإلمام
 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب: 

 اليسير.مصطمحات الجرح : المطمب ا ول     
 الشَّديد.مصطمحات الجرح : المطمب الثاني     
 كالكذب بالكضعمصطمحات الرَّمي : المطمب الثالث     

  .وكيع بن الجراحعند اإلمام المجروحون واة : الرُّ الثانيالمبحث 
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ييـ)دراسة لبعض الركاة الذيف  رَّحى  مقارنة بيف قكلو كأقكاؿ ايره مف النُّقَّاد(  جى
 .وكيع بن الجراحالمبحث الثالث: مراتُب الَجْرِح عنَد اإلماِم 

 كيشتمؿ عمى ثالثة  مطالب: 

 اليسير.مرتبة الجرح  : المطمب ا ول      
 الشَّديد.الجرح  مرتبة:  المطمب الثاني      
 .الكذبك  بالكضعالرَّمي  مرتبة: المطمب الثالث      

 في التَّجريح. وكيع بن الجراحالمبحث الرابع: خصائص منيج اإلمام 
 كتشتمؿ عمى أىـ النَّتائج كالتَّكصيات. :الخاتمة
 متنكعة: تشتمؿ عمى فيارس :العممية الفيارس

 فيرست اآليات القرلنية.
 فيرست األحاديث النَّبكية.
كاة المدركسيف.  فيرست الرُّ
 فيرست المصادر كالمراجع.

 فيرست المحتكيات.

 
 
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل ا ول
 وعصره وتمييد  وكيع بن الجراحاإلمام 

 الجرح والتعديلفي عمم 
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 الفصل ا ول: 
 الجرح والتعديليد في عمم وعصره وتمي ،بن الجراح عوكي

 وكيع بن الجراحاِم مَ َعْصُر اإلِ : المبحث ا ول
عمينا  لزامنا كاف ،ككيع بف الجراح اإلماـ شخصية عف الكالـ امار في الخكض قبؿ
 ليتككف ،اإلماـ عاشيا التي الحقبة ليذه كالعممي ،كالجتماعي ،السّْياسي الجانب عف الحديث
 مف حياة في ككاض  كبير أثر مف ليا لما ،فييا الحياة سىٍير فع ميكجزة فكرة ءالقارل لدل

 .مطالب ثالثة عمىىذا المبحث  كاشتمؿ ،كالكجياء العمماء سيما كل ،ييعايشيا

 المطمب ا ول: الحالة السِّياسية.
بف الدكلة األمكية في خالفة مركاف  كلد اإلماـ ككيع بف الجراح في أكاخر عيد 

فيك إذا عاش  ،ق197سنة  (2)كتكفي في خالفة األميف ،ق129يؿ : ك ق ،128عاـ  (1)محمد
ك عاصر خالليا مف خمفاء  ،في الفترة التي نشأت فييا الدكلة العباسية إلى أف بمغت أكج قكتيا

 (4)المنصكرك  ،(ق136 –ق132)تكلى الخالفة  (3)بني العباس كالن مف أبي العباس السفاح
 –ق 169) (6)اليادمك  ،(ق196-ق158) (5)ميدمكال ،(ق158 –ق 136تكلى الخالفة )

                                         
ىك أبك عبد الممؾ، مركاف بف محمد بف مركاف بف الحكـ لخر خمفاء بني أمية، يمقب بالجعدم، ك بالحمار،  (1)

 (.217ق. لمسيكطي، تاريخ الخمفاء )ص 72كلد سنة 
 ( 254ىك محمد أبك عبد ا بف الرشيد، كاف كلي عيد أبيو، ك تكلى الخالفة بعده . السابؽ )ص  (2)
ىػ  108ىك عبد ا بف محمد بف عمي بف عبد ا بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ، كلد سنة  (3)

 (.219بالحميمة، لمسيكطي، تاريخ الخمفاء )ص
ق . لمسيكطي، تاريخ 95عمي بف عبد ا بف العباس، كلد سنة  ىك أبك جعفر عبد ا بف محمد بف (4)

 (.222الخمفاء )ص 
 (232ىػ . لمسيكطي، تاريخ الخمفاء )ص126، ك قيؿ 127ىك أبك عبد ا محمد بف المنصكر، كلد سنة  (5)
ىػ . لمسيكطي، تاريخ الخمفاء 147ىك أبك محمد مكسى بف الميدم بف المنصكر، كلد بالرم سنة  (6)

 .(239)ص
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ذا العصر كيسمى ى ،(ق196–ق193كاألميف ) (ق193–ق170) (1)كالرشيد ،(ق170
 .(2)(ق232–ق132ىك ما بيف )بالعصر العباسي األكؿ ك 

:  (3)ك في ذلؾ يقكؿ بف طباطبا  ،إلى حد كبير كامتاز ىذا العصر بالستقرار السياسي
فييا  بضائع اآلدابقئمة ك أسكاؽ العمكـ فييا  ،جمة المكاـر ،المحاسفإل أنيا دكلة كثيرة ) 

كالثغكر  ،كالحرمات مرعية ،كالدنيا عامرة ،كالخيرات فييا دارة ،كشعائر الديف فييا معظمة ،نافقة
(4)(كما زالت عمى ذلؾ حتى كانت أكاخرىا ،محٌصنة

. 
تصرفيـ القضاء كحدث في ىذا العصر عدة فتف استطاع الخمفاء بدىائيـ كحسف 

 منيا: ،عمييا
(5)فتنة الزنادقة

 ثرىا خطران؛ ألنيا تقكـ عمى إبطافكأك التي كانت مف أشد الفتف بأسان 
ظيار اإلسالـ (6)ق 167لذلؾ اجتيد الميدم في تتبعيـ كالقضاء عمييـ عاـ  ،الكفر كا 

كبعض ،
(7)1ق169 ،ق145ثكرات العمكييف عاـ 

ٌرمية عاـ  (8)ق192كظيكر الخي
الفتنة التي حدثت ك ،

                                         
ىػ ك كاف مف أميز الخمفاء، ك كاف كثير 148ىك ىاركف أبك جعفر بف محمد بف المنصكر، كلد بالرم سنة  (1)

 ( .243)ص ،الغزك ك الحج. السابؽ
 .(2/21لحسف، إبراىيـ حسف، تاريخ اإلسالـ السياسي الديني ك الثقافي ك الجتماعي )ج (2)
لعمكم المعركؼ بابف الطقطقي، مؤرخ أبحاث نافد مف أىؿ ىك محمد بف عمي بف محمد بف طباطبا ا (3)

 (.6/283ىػ . لمزركمي، األعالـ )ج709المكصؿ، مات سنة 
 (.148)ص  ،لفخرم في اآلداب السمطانيةاابف طباطبا، ( 4)
لزنديؽ في عرؼ الفقياء ىك المنافؽ الذم كاف عمى عيد النبي صمى ا عميو كسمـ. كىك أف يظير ( ا5)

كيبطف ايره سكاء أبطف دينان مف األدياف: كديف الييكد كالنصارل، أك ايرىـ أك كاف معطالن جاحدان اإلسالـ 
(، كانظر: 472-7/471لمصانع، كالمعاد، كاألعماؿ الصالحة. لبف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج

 (.3/328الفيركزأبادم، القامكس المحيط )ج
 (.1/190(، الذىبي، العبر في خبر مف ابر )596-4/595نظر: ابف الجكزم، تاريخ األمـ كالممكؾ )( ا6)
قـك ينسبكف إلى عمى بف أبي طالب. لبف األثير، المباب في تيذيب  -بفت  العيف كالالـ-لعمكييف: ( ا7)

(، الذىبي، 97-10/85(. انظر التفاصيؿ: لبف كثير، البداية كالنياية )ج2/124األنساب الجزرم )ج
 (.144-2/121ىبي، تاريخ اإلسالـ )ج(، الذ197، 1/152العبر )ج

نسبة إلى طائفة مف الباطنية، مف مبادئيـ:  –بضـ الخاء كتشديد الراء المفتكحة ككسر الميـ  -لخرمية: ( ا8)
أنيـ يقكلكف بالرجعة، كيقكلكف بالتناسخ، ككؿ ذم ديف عندىـ صائب، كأصؿ دينيـ القكؿ بالنكر كالظممة، 

باح  ة كؿ ما تستمذ النفس كينزع إليو الطبع.كيقكلكف بإباحة النساء، كا 



 

    10

 

(1)ق195بيف األخكيف األميف كالمأمكف ابني ىاركف الرشيد عاـ 
كلـ تستأثر تمؾ  ،كايرىا،

المشاكؿ بكؿ جيد الخمفاء؛ فقد اىتمكا باإلصالح الداخمي كبناء المدف كعمارة الطرؽ كعمؿ 
مى النبكغ في البرؾ كالىتماـ بالعمماء كنشر العمـ كتشجيع حركة الترجمة مما ساعد العمماء ع

 كمنيـ اإلماـ ككيع بف الجراح رحمو ا. ،العمـك المختمفة

 المطمب الثاني: الحالة االجتماعية.
ذكر طىبىقات المجتمع في ىذا البمد مف  ،يقصد بالحياة الجتماعية في بمد مف البالد

سرة كحياة ثـ بحث نظاـ األ ،كعالقة كؿ مف ىذه الطَّبىقات بعضيا ببعض ،حيث الجنس كالدّْيف
كاألعياد كالمكاسـ كالكلئـ  ،ثـ كصؼ مجالس الخمفاء ،أفرادىا كما يتمتع بو كؿ منيـ مف الحرية

كما إلى  ،كما فييا مف أثاث كطعاـ كشراب كلباس ،ككصؼ المنازؿ ،زىةكأماكف النُّ  ،كالحفالت
 .(2)ذلؾ مف مظاىر المجتمع

 بعدة أمكر منيا:تأثرت الحياة الجتماعية في العصر العباسي األكؿ 

سي الذم قامت عمى أكتافو الدكلة العباسية في عصرىا األكؿ كتكليو ر ظيكر العنصر الفا .1
مناصب عميا في الدكلة مما أدل إلى نقؿ الكثير مف عاداتيـ كتقاليدىـ إلى المجتمع 

(3)اإلسالمي فتشبو الخمفاء العباسيكف باألكاسرة مف الفرس يقكؿ ابف خمدكف
كأىؿ الدكؿ  :

كمنيـ في  ،فأحكاليـ يشاىدكف ،دان يقمدكف في طكر الحضارة كأحكاليا لمدكلة السابقة قبميـأب
كمثؿ ىذ كقع لمعرب لما كاف الفت  كممككا فارس كالركـ كاستخدمكا بناتيـ  ،الغالب يأخذكف

(4)كأبناءىـ كلـ يككنكا في ذلؾ العيد في شيء مف الحضارة
. 

                                                                                                                   
(، ابف كثير، البداية كالنياية 2/110(، الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج1/295انظر: لبف األثير، المباب)ج

 (114-2/108(، تاريخ اإلسالـ )ج 1/239(، الذىبي، العبر)ج 215-10/214)ج
 (.247-1/246(، الذىبي، العبر)ج252-247، 234، 10/232نظر: لبف كثير، البداية كالنياية )ج( ا1)
 (.2/323( انظر: حسف، تاريخ اإلسالـ السياسي كالدّْيني كالثقافي )ج2)
ىك عبد الرحمف بف محمد، أبكزيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي، الفيمسكؼ المؤرخ، العالـ الجتماعي ( 3)

 (. 3/330ق. لمزركمي، األعالـ )ج808البحاثة، مات سنة 
 (172مدكف، مقدمة ابف خمدكف )صابف خ (4)
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كنصبكا عمى  ،ظمة كأحاطكا أنفسيـ بحاشية كبيرةفأكثركا حكليـ مف مظاىر األبية كالع
(1)أبكابيـ الحجاب إلى اير ذلؾ مما ىك اريب عف العرب

. 
ككاف لمفرس أيضا أثر كاض  في نقؿ مذاىبيـ الفاسدة إلى المجتمع اإلسالمي كالحتفاؿ 

(2)باألعياد الفارسية مثؿ النيركز
(3)كايره

. 
ات اإلسالمية إلى حاضرة الخالفة كالسبي كتجارة كفرة األمكاؿ التي كانت تتدفؽ مف الكلي .2

كالتي كانت تحمؿ إلى المجتمع  ،الرقيؽ التي كانت تجد سكقان رائجة في بغداد كالككفة
كىؤلء  ،العربي عناصر اريبة مف الجكارم الفارسيات كالينديات كالمغربيات... إلخ

كعف  ،فة مف الفنكفالجكارم كف يحممف معيف ضركبان شتى مف المجكف كألكانان مختم
(4)طريقيف انتشرت تمؾ الحياة الالىية العابثة في بغداد كايرىا

. 

 ة العممية والثَّقافية.الالمطمب الثالث: الح
لقد اىتـ الخمفاء العباسيكف في العمـ كالعمـ كشجعكا عمماءىـ في ذلؾ كأكرمكىـ كأعطكىـ 

(5)المنازؿ كاليدايا 
.  

(6)يا ككيع ىي الفترة الذىبية لتدكيف العمـ يقكؿ الذىبيكتعتبر ىذه الفترة التي عاش في
: 
في سنة ثالث كأربعيف كمائة شرع عمماء اإلسالـ في ىذا العصر في تدكيف الحديث كالفقو 

(7)فصنؼ ابف جريج ،كالتفسير
(8)كمالؾ ،بمكة

(9)كاألكزاعي ،المكطأ بالمدينة
كابف أبي  ،بالشاـ

                                         
لشعكبية كأثرىا الجتماعي كالسياسي في الحياة اإلسالمية في العصر العباسي األكؿ اقدكرة، لزاىية،  (1)

 (192)ص
مىؿ. لمجكاليقي، ( ا2) لنيركز: فارسي معرب، كىك عيد رأس السنة عند الفرس، كيصادؼ نزكؿ الشمس أكؿ الحى

 ( كحاشيتو.717المعرب مف الكالـ األعجمي )ص
 (.2/436اريخ اإلسالـ )جتالذىبي، ( 3)
قدكرة، لزاىية، الشعكبية كأثرىا الجتماعي كالسياسي في الحياة اإلسالمية في العصر العباسي األكؿ  (4)

 (.187)ص
 (.245-243(، تاريخ الخمفاء )ص289-9/287نظر مثال: سير أعالـ النبالء الذىبي )ج( ا5)
محدث العصر كخاتمة الحفاظ، أبك عبد ا محمد بف أحمد التركماني الدمشقي، مات ك اإلماـ الحافظ ( ى6)

 (.349-347ق بدمشؽ. ذيؿ طبقات الحفاظ لمسيكطي )ص 748سنة 
 ىك عبد العزيز بف عبد الممؾ.( 7)
ىك ابف أنس بف مالؾ األصبحي، أبك عبد ا، مف سادات التابعيف، مات سنة تسع كسبعيف كمائة. ابف ( 8)

 (.223مشاىير عمماء األمصار كأعالـ فقياء األقطار )ص ،حباف
ىك عبد الرحمف بف عمرك بف أبي عمرك، أبك عمرك الفقيو، مات سنة سبع كخمسيف كمائة. التقريب ( 9)

 .(593)ص
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(1)عركبة
(2)كمعمربالككفة كسفياف الثكرم ،البصرةكايرىما بكحماد بف سممة

...ككثر باليمف
كقبؿ ىذا العصر كاف  ،كديٌكنت كتب العربية كالمغة كالتاريخ كأياـ الناس ،تدكيف العمـ كتبكيبو

(3)أك يرككف مف صحؼ صحيحة اير مرتبة ،األئمة يحدثكف مف حفظيـ
. 

كزاعي كحماد بف سممة كابف جريج كمالؾ كاأل ،كبعض ىؤلء المصنفيف ىـ شيكخ ككيع
-كلـ يكف التصنيؼ مقصكران عمى ىؤلء في ىذا العصر بؿ شاركيـ كثير كمنيـ ككيع  ،كالثكرم

 .(4)-رحمو ا

فأبك جعفر المنصكر ىك أكؿ مف ترجمت  ،كما تميز ىذا العصر بتشجيع حركة الترجمة
(5)لو الكتب السريانية كالعجمية بالعربية

منطؽ كالفمسفة كسائر عمـك كالمأمكف مف أكؿ أدخؿ ال،
(6)الكالـ

 مما أدل إلى النفتاح لنذاؾ عمى ثقافات اير المسمميف كعقائدىـ.،
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
ىك سعيد بف أبي عركبة ميراف اليشكرم مكلىـ، أ]ك النضر البصرم، مف فقياء أىؿ البصرة كمتقنييـ، ( 1)

 (.249مشاىير عمماء األمصار)صابف حباف، خمسيف كمائة.  مات سنة
ك ابف راشد مكلى عبد السالـ بف عبد القدكس، مف الفقياء المتقنيف، يكنى أبا عركة، مات سنة اثنتيف ( ى2)

 (.305مشاىير عمماء األمصار)صابف حباف، كخمسيف كمائة . 
 .(223تاريخ الخمفاء )صلمسيكطي، ( 3)
 (.107-103صص في مبحث حياتو العممية )انظر: مصنفاتو ( 4)
 (، ككتاب كميمة كدمنة.230مسيكطي، تاريخ الخمفاء )صل( 5)
 (.175الكسائؿ إلى معرفة األكائؿ )صلمسيكطي، ( 6)
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 وكيع بن الجراحَتْرَجَمُة اإِلَماِم : انيالمبحث الثَّ 
كنسبو  ،أعرض في ىذا المبحث مطالب في حياة اإلماـ ككيع بف الجراح مف بياف اسمو

 -اتو. كيشتمؿ عمى ستة مطالب:كأسرتو كنشأتو ... إلى كف

 المطمب ا ول: اسمو ونسبو وكنيتو ولقبو ومولده ونشأتو.
ًكيع بف اٍلجراح بف ممي  بف عدل بف فى  اسمو: -أواًل  س بف جمجمة بف سيٍفيىاف بف رى كى

اًرث بف عىٍمرك بف عبيد بف رؤاس عىٍمرك بف اٍلحى
(1)

. 
كاسـ رؤاس  ،ف كالب بف ربيعةجماعة ينسبكف إلى رؤاس ب-الرؤاسي  نسبو: -ثانياً 

منيـ عمرك بف مالؾ بف قيس بف بجيد بف رؤاس الكافد عمى رسكؿ ا صمى ا عميو  ،الحارث
(2)-كسمـ

. 
(3)نسبة إلى كلده سفياف ،أبك سفياف كنيتو: -ثالثًا

. 
 عمى لقبو لو.لإلماـ  ككيع المصادر التي ترجمت  لـ أقؼ في لقبو: -رابًعا

قالو  ،قيؿ كلد سنة ثماف كعشريف كمائة ،ختمؼ في تاريخ مكلدها :مولده -خامًسا
(4)ككيع

(5)قالو أحمد ،كقيؿ سنة تسع كعشريف كمائة،
 فيك أعمـ بحالو. ،كالراج  كا أعمـ قكلو .

كاف كالده ناظرا عمى بيت الماؿ حيث  نشأ ككيع في بيئة ميسكرة الحاؿ نشأتو: -سادًسا
(6)ككيع مف أمو مائة ألؼ درىـ كلو ىيبة كجاللة. كرث ،بالككفة

المصادر التي بيف  تذكر لـَ.
إل ما ذكره  ؿ حياتوبى تى قٍ كالمراحؿ التي مر بيا في مي  ،ككيع بف الجراح أيدينا كيفية نشأة اإلماـ

كأقكاؿ النُّقاد  ،كتالميذه ،كشيكخو ،كنسبو ،إذ أف معمكماتيا تنحصر في اسمو ،الذىبي مما قمتو
 ككفاتو. ،فيو

 
 
 

                                         
 (562/ 7( ابف حباف، الثقات )ج1)
 (4/150ج( ابف ماككل، اإلكماؿ في رفع الرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب )2)
 (389/ 1( مسمـ، الكنى كاألسماء لإلماـ مسمـ )ج3)
 (647/ 15( الخطيب، تاريخ بغداد ت بشار )ج4)
 (179/ 8( البخارم التاريخ الكبير بحكاشي محمكد خميؿ )ج5)
 (142/ 9( الذىبي، سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ج6)
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 مطمب الثاني: رحالتو في طمب العمم.ال
كما كاف ليا أثر في معرفة الرجاؿ  ،كاف لمرحمة أثر في شيكع األحاديث كتكثير طرقيا

كلكل  ،كيخالطيـ كيسأليـ بصكرة دقيقة ألف المحدث يذىب إلى البمدة فيتعرؼ عمى عممائيا.
(1)الرحمة لتنكع عمـ األقاليـ المختمفة كاتسع الخالؼ في األحكاـ

. 
 ،(2)كاف اإلماـ ككيع كثير الترحاؿ مف أجؿ طمب العمـ فقد رحؿ إلى بغداد كحدث بيا

 ،(5)كذىب إلى المدينة النبكية ،(4)كقدـ مكة كفييا حج مرات عديدة ،(3)ق148كقدـ البصرة سنة 
كرحؿ إلى عباداف قالو عبد ا  ،(7)ق185كقدـ كاسط سنة  ،(6)كاألنبار كبصحبتو اإلماـ أحمد

  .(13)كمصر ،(12)كبيت المقدس ،(11)كدمشؽ ،(10)كالشاـ ،(9)كرحؿ لممكصؿ ،(8)حمد كالفسكمبف أ
 
 
 
 
 
 

                                         
(1 ) ،  .(218-217بحكث في تاريخ السنة المشرفة )ص العمرم: أكـر
 (.498-13/497لبغدادم، تاريخ بغداد )ج( ا2)
 (.3/309أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج( 3)
 (.9/165نظر: الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج( ا4)
 (.1/176لمعرفة كالتاريخ )ج( انظر: لمفسكم، ا5)
 (.515-1/514لعمؿ كمعرفة الرجاؿ )جاأحمد بف حنبؿ، ( 6)
 (.260، 78ط )صبحشؿ، تاريخ كاس( 7)
لفسكم، المعرفة ا(، 2/416(، أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج457اريخ خميفة بف خياط )صتخميفة، ( 8)

 (.1/180كالتاريخ )ج
 ( 328اريخ المكصؿ )صتألزدم، ا (9)
 (.9/145لذىبي، سير أعالـ النبالء )جا (10)
 (.9/144ير أعالـ النبالء )جلذىبي، سا (11)
 (.9/145ـ النبالء )جلذىبي، سير أعالا (12)
 (.1/123لطبراني، المعجـ الصغير )جا( 13)
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 المطمب الثالث:  شيوخو وتالميذه.
من خالل ما سبق فقد ذىب اإلمام وكيع رحمو اهلل إلى شتى ا مصار والبالد والقى 

 الكثير من الشيوخ والتالميذ ممن تعمم منيم وعمم.

ساعدت رحمتو في الحرص عمى انتقا  الشيوخ. حيث ذكر المزي شيوخو لقد  شيوخو: -أوال
 وأكثرىم بروزًا وتأثرًا بيم:  ،في الكتب الستة (1)( شيخاً 191وعدىم بـ)

بف ميراف األسدم الكاىمي أبك محمد الككفي األعمش ثقة حافظ عارؼ بالقراءات سميماف  .1
ربعيف أك ثماف ككاف مكلده أكؿ ]بالقراءة[ كرع لكنو يدلس مف الخامسة مات سنة سبع كأ

(2) ع سنة إحدل كستيف
. 

سفياف ابف سعيد ابف مسركؽ الثكرم أبك عبد ا الككفي ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة مف  .2
(3)رؤكس الطبقة السابعة ككاف ربما دلس مات سنة إحدل كستيف كلو أربع كستكف ع

. 
 تالميذه: -نيااث

يث الشريؼ حيث اشتير بيف الناس كحرص األئمة كاف لإلماـ ككيع أمر عظيـ في الحد
 كأىؿ العمـ عمى السماع منو كالتحديث كالستفادة مف عمكمو كمف أبرز تالميذه:

حيث كاف يفخـ شيخو  ،إماـ أىؿ السنة كالجماعة اإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ .1

و شبَّ ككاف اإلماـ أحمد يي  ،(4)كيعظمو كما نقؿ ذلؾ اإلماـ الذىبي في السيركككيع 

 .(5)بككيع
قاؿ  ،أبك السرم الككفي ،ابف مصعب التميمي –بكسر الراء الخفيفة  -ىناد بف السرم  .2

قتيبة : ما رأيت ككيعان يعظـ أحدان تعظيمو ليناد
ثقة مف العاشرة مات .قاؿ ابف حجر: (6)

 .(7)سنة ثالث كأربعيف كلو إحدل كتسعكف سنة 

                                         
 (.30/463لمزم، تيذيب الكماؿ )جا( 1)
 (.254ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (2)
 .(244تقريب التيذيب )ص ابف حجر،  (3)
 .(9/144لذىبي، سير أعالـ النبالء )جا (4)
 .(13/216لذىبي، سير أعالـ النبالء )جا (5)
 .(11/62تيذيب الكماؿ )ج ،( المزم6)
 .(547تقريب التيذيب )ص  ،( ابف حجر7)
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 ة إبراىيـ بف عثماف الكاسطي األصؿ الككفيعبد ا ابف محمد ابف أبي شيب ،أبك بكر .3
ثقة حافظ صاحب تصانيؼ مف العاشرة مات سنة خمس كثالثيف  قاؿ ابف حجر:

(1)]كمائتيف[
كىيؼى ىىذىا يىا عبد ا بف كيقكؿ : كاف ككيع إذا شؾ في حديثو يسألو عنو.

أبي شيبىة كىأىنَّوي ييًريد أىف يٍسأىلو أىك يستثبتو
 (2)

. 

 ومنزلتو عند المحدثين. ،ابع: أقوال العمما  فيوالمطمب الر 
دّْثى اٍلمىٍشييكرى  مامتو كذكره الخطيب فقاؿ: بىابه ًفي أىفَّ اٍلميحى أجمع كؿ مف ترجـ لو عمى تكثيقو كا 

انىًة لى يىٍحتىاجي ًإلىى تىٍزًكيىًة اٍلميعىدّْؿً  ًباٍلعىدىالىًة كىالثّْقىًة كىاأٍلىمى
(3) . 

: ثقة عابد (5)كقاؿ العجمي ،ثقةن مأمكننا عالمنا رفيعنا كثيرى الحديث حجةن : كاف (4)قاؿ ابف سعد
 صال  أديب مف حفاظ الحديث.

 : ثقة حافظ عابد. (7)كقاؿ ابف حجر ،: كاف خيرنا فاضالن حافظنا(6)كقاؿ يعقكب بف شيبة

 عالـ.: الحافظ أحد األئمة األ(9)كقاؿ الذىبي ،: أحد األئمة في الحديث(8)كقاؿ ابف القطاف
: ما رأيت رجالن قط أحفظ مف ككيع.  كقاؿ أحمد بف حنبؿ(10)كقاؿ ابف معيف

: ما رأيت أحدا (11)
ككثقو  كاف حافظنا حافظنا. ،: كاف ككيع مطبكع الحفظ(12)كقاؿ مرة ،كل أحفظ ،أكعى لمعمـ منو

                                         
 (320تقريب التيذيب )ص ابف حجر، ( 1)
 (78/ 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج ( أحمد،2)
 (86( الخطيب، الكفاية في عمـ الركاية )ص 3)
 (.6/365( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج4)
 (.2/341قات )ج( العجمي، معرفة الث5)
 (.11/130( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج6)
 (.581تقريب التيذيب )ص  ،ابف حجر (7)
 (.5/631بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج ،ابف القطاف (8)
 (.4/335ميزاف العتداؿ )ج ،(الذىبي9)
 (.13/478تاريخ بغداد )ج ،(الخطيب10)
 (.9/38الجرح كالتعديؿ )ج ،(ابف أبي حاتـ11)
 (.9/38الجرح كالتعديؿ )ج ،(ابف أبي حاتـ12)
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. كذكره ابف (5)كابف بشككاؿ (4)كالدارقطني (3)كأبك حاتـ الرازم (2)كابف معيف (1)عمي بف المديني
 كقاؿ: كاف حافظنا متقننا. ،(6)حباف في الثقات

 : ثبت.(9)كأحمد بف حنبؿ (8)كابف معيف (7)كقاؿ الفضؿ بف ديكىيف
 المطمب الخامس: مؤلفاتو وكتبو.
 كىي: ،ذكرت المصادر بعض المؤلفات لو

(10)كمف مركياتوالتفسير: قاؿ ابف حجر مشيران عمى تفسيره:  .1
بف  أجزاء مف تفسير ككيع

(11)الجراح
. 

المسند: ذكره السمعاني في التحبير في المعجـ الكبير ضمف الكتب التي أجاز لو شيخو  .2
 .(12)حيث قاؿ: أنبأنا انجار كتاب المسند لككيع بف الجراح ،ركايتيا عنو

ًكيعه ًفي حيث قاؿ:،المصنؼ: اقتبس مف اإلماـ أحمد في المسند .3 دَّثىنىا ًبًو كى حى
نَّؼً  اٍلميصى
نًَّفوً حيث قاؿ :  ،بف عبد البر في التمييدكا ،(13) ًكيعه ًفي ميصى ذىكىرى كى

 (14)
. 

(15)السنف: ذكره ابف النديـ في فيرستو .4
. 

                                         
 (.9/38الجرح كالتعديؿ )ج ،(ابف أبي حاتـ1)
 (.9/39الجرح كالتعديؿ )ج ،(ابف أبي حاتـ2)
 (.9/39الجرح كالتعديؿ )ج ،(ابف أبي حاتـ3)
 (.1/315( سنف الدارقطني )ج4)
 (.1/248( ابف بشككاؿ، شيكخ عبد ا بف كىب القرشي )ج5)
 (.7/562بف حباف، الثقات )ج( ا6)
 (.30/478( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج7)
 (.9/38( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج8)
 (.9/38( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج9)
يزاف ت ( أحمد بف عمي ]بف الحسيف[ الغزنكم أبك الحسيف ]ككناه ابف النجار أىبيك الفت [.ابف حجر، لساف الم10)

 (554/ 1أبي ادة )ج
 (555/ 1( ابف حجر، لساف الميزاف ت أبي ادة )ج11)
 (181/ 2( السمعاني، التحبير في المعجـ الكبير )ج12)
 (22/ 5( اإلماـ أحمد، مسند أحمد )ج13)
 (175/ 1( ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج14)
 (278( لبف النديـ، الفيرست )ص 15)
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(1): ذكره ابف حجر في المعجـ المفيرسكتاب الٌزٍىد .5
. 

(2)المعرفة كالتاريخ : ذكره إسماعيؿ باشا في ىدية العارفيف .6
. 

(3)فضائؿ الصحابة: ذكره الذىبي في السير .7
. 

(4)اب اليبة: أشار إليو الذىبي في السيركت .8
. 

(5)كتاب األشربة: ذكره ابف معيف في تاريخو .9
. 

(6)نسخة ككيع عف األعمش: ذكرىا ابف حجر في المعجـ المفيرس .11
. 

أعياف العصر كأعكاف صالح الديف الصفدم في مشيخة ككيع ابف الجراح: ذكرىا  .11
 .(7)النصر

 المطمب السادس: وفاتو.
 ،(8)كفاة اإلماـ ككيع : فمنيـ مف قاؿ أنو تكفي في ست كتسعيف كمائة اختمؼ العمماء في

 كمنيـ مف قاؿ في ثماف كتسعيف ،(9)كمنيـ مف قاؿ في سبع كتسعيف كمائة
 

 .(11)كقيؿ أنو تكفي في ثالث كتسعيف كمائة ،(10)كمائة
ًمائىة ًفي أىكليىا أىك ًفي ًتٍسعيف كى ًكيع سنة سبع كى ة  قاؿ اإلماـ أحمد: مىاتى كى لخر ًذم اٍلحجَّ

 . رحمة ا عمى عممائنا. (13)كبو قاؿ الحافظ ابف حجر ،(12)سنة ًستٌ 

                                         
 (.89( ابف حجر، المعجـ المفيرس = تجريد أسانيد الكتب المشيكرة كاألجزاء المنثكرة )ص 1)
 (.500/ 2( الباباني، ىدية العارفيف )ج2)
 (.154/ 9الذىبي، سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ج (3)
 .(410/ 12سير أعالـ النبالء ط الرسالة )جالذىبي،  (4)
 .(484/ 3ركاية الدكرم )ج -يف تاريخ ابف معابف معيف،  (5)
 (.379ابف حجر، المعجـ المفيرس = تجريد أسانيد الكتب المشيكرة كاألجزاء المنثكرة )ص  (6)
 .(512/ 4( الصفدم، أعياف العصر كأعكاف النصر )ج7)
 (.133اؿ بو السيكطي في طبقات الحفاظ )ص ( ق8)
 .(441/ 1تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ )جابف زبر،  (9)
 .(647/ 15تاريخ بغداد ت بشار )جالخطيب،  (10)
 .(507/ 1المعارؼ )جلبف قتيبة،  (11)
 (.491/ 1أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )ج (12)
 (.581ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (13)
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 المبحث الثالث: تمييٌد في عمٍم الجرِح والتعديِل.
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:

 المطمب ا ول: تعريف عمم الجرح والتعديل.
 الجرح .1

 الجرح لغة:
كالثاني شىٌؽ الًجٍمد.  ،دىما الكسبالجيـ كالراء كالحاء أصالف: أح":(1)قاؿ ابف فارس

. قاؿ ا  خصحصمسخسُّ :فاألكَّؿ قكليـ: اجترح إذا عمؿ ككىسبى

وي بحديدةو جٍرحان  ،(2)َّمص ر فقكليـ: جرحى رً  ،كأما اآلخى ٍرح. كيقاؿ: جي الشاىد إذا  حى كالسـ الجي

رح بالفت   ،كنحكه الجيرح بالضـ يككف باألبداف بالحديد":(3)كقاؿ بعض فقياء المغة ،"ريٌد قكليو كالجى
 ."يككف بالمساف في المعاني كاألعراض

كاستعير في األمكر المعنكية بمعنى  ،ىك التأثير في البىًدًف بشؽٍّ أك قىٍطعكقاؿ األزىرم: 
ميؽ كالديف رىحى الحاكـي الشاىدى إذا عثر  ،التأثير في الخي بكصؼ يينىاقضيما أك يىٍقدح فييما. فيقاؿ: جى

 .(4) كقد استيجرح الشَّاىدي  ،ٍسقط بو عدالتو مف كذبو كايرهًمٍنو عمى ما تى 

أم فسىدت كقىؿَّ  ،(5)"كثيرت ىذه األحاديث كاٍستٍجرحىت"كمنو حديث بعض التابعيف 
يا احي رىح الشَّاىدى إذا طىعىف فيو كرٌد قكلو. أراد أٌف األحاديث كىثيرٍت حتى  ،ًصحى كىك اٍستىٍفعؿ مف جى

ٌد ركىايتو أٍحكىجىت أىؿى العمـ بيا كاتيا كرى ٍرح بعض ري  .(6) إلى جى

 

                                         
 (.1/451( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج1)
 [21الجاثية:] (2)
 (.6/337اج العركس )ج( الزبيدم، ت3)
 (.4/141( األزىرم، تيذيب المغة )ج4)
(، منسكبنا إلي عبد ا بف عكف 4/478( جاء ىذا األثر في اريب الحديث، ألبي عبيد القاسـ بف ساٌلـ )ج5)

ٍت ىذه األحاديث ككىثيرىت" يعني أنيا كثيرة، كصحيحيا  البصرم، قاؿ أبك عبيد: كقاؿ ابف عكف: "استىٍجرىحى
 قميؿ.

 (.1/255( ابف األثير، النياية في اريب الحديث كاألثر)ج6)
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 الجرح اصطالحًا: 
كصؼه متى التحؽ بالراكم كالشاىد سقط العتبار يرل ابف األثير أف الجرح ىك  
 .(1)كبطؿ العمؿ بو ،بقكليما

: )ككذلؾ أئمتنا في العمـ بيذه الصناعة إنما أطمقكا الجرح فيمف (2)قاؿ الخطيب البغدادم
 .(3)فيحتج بخبره( ،يتغطى أمره عمى مف ل يخبره فيظنو مف أىؿ العدالة لئال ،ليس بعدؿ

فقػاؿ: "ىػك الطعػف  ،كقد عرفو بعض المعاصريف بنحك تعريؼ ابف األثيػر بمفػظ مختصػر
في الراكم بما ييخؿ بعدالتو أك ضبطو"
(4). 

زؿ بو بأٌف التجري : كصؼ متى التحؽ بالراكم ين فيٌ مف خالؿ التعاريؼ الكاردة يتب      
ٍكـً صاحبيا .د كالتٌ الرَّ  أك ،مف درجة الحتجاج إلى مرتبة العتبار   رؾ بحسب دللة المفظة كحي

 التعديل: -2

 التعديل لغة: - أ

كىما  ،يقاؿ: ىذا عىٍدؿه  ،العىٍدؿ مف النَّاس: المىٍرضٌي المستًكم الٌطريقةيرل ابف فارس أف 
ا ...كتقكؿ: ىما عىٍدلًف أيضن ف فالننا لعىٍدؿه بيّْف العىٍدؿ كالعيديكلة. كالعىٍدؿ:  ،كىـ عيدكؿه  ،عىٍدؿه كا 

ٍكـ بالستكاء  .(5) الحي

ٍكـ بأنَّو عىٍدؿ ٍكـ بفسقو ،كتعديؿ الرجؿ ىك الحي قاؿ المازرم:  ،كما أفَّ التفسيؽ ىك الحي
ى" ـي كالتٌٍفسيؽي: ضدُّ الٌتٍعديؿ. ييقاؿ: ف"كقاؿ الزًَّبيدم:  .(6)"التعديؿ أف يقكؿ عىٍدؿه ًرضن  ،ٌسقىو الحاًك

                                         
 (.1/126( ابف األثير، جامع األصكؿ )ج1)
ًمٌي بف ثابت البغدادم، رحؿ ًإلىى البصرة، كنيسابكر، كأصبياف، كمكة، كدمشؽ، 2) (  ىك أبك بكر أحمد بف عى

كثير، البداية كالنياية  (، ابف18/270كالككفة، كالرم، ينظر: الذىبي، سير أعالـ النبالء، )ج
 (.12/101)ج

 (.39ص) الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية( 3)
(، نكر الديف عتر، أصكؿ الجرح كالتعديؿ كعمـ 3/82( محمد محمد السماحي، المنيج الحديث في عمـك )ج(4

 (. 7الرجاؿ )ص
 (.4/246( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج5)
 (.593-592د ابف عرفة )ص ( الٌرصاع، شرح حدك 6)



 

    21

 

ـى بًفٍسًقو  .(1) "أم: حكى

 التعديل اصطالحاً  - ب
 .(2)كأخذ بو ،اعتبر قكليما -أم بالراكم كالشاىد-كصؼ متى التحؽ بيما

 عمم الجرح والتعديل اصطالحًا: -3

 لفقد رك  ،ىػ(327لعؿَّ أكؿ مف كقع في كالمو تعريؼ ليذا العمـ ىك ابف أبي حاتـ )ت:
كنا عند عبد الرحمف "قاؿ:  ،ه إلى محمد بف الفىٍضؿ العىبَّاسي البىٍمخيبسند (3)الخطيب البغدادم

 ،فدخؿ عميو يكسؼ بف الحسيف الرازم ،بف أبي حاتـ كىك إذف يقرأ عمينا كتاب الجرح كالتعديؿ
 ،تو في الجرح كالتعديؿفقاؿ لو: يا أبا محمد ما ىذا الذم تقرؤه عمى الناس؟ فقاؿ: كتابه صنفٌ 

 ."فقاؿ: أظيري أحكاؿى أىًؿ العمـ مىٍف كافى منيـ ثقةن أك اير ثقة ،كالتعديؿ؟ فقاؿ: كما الجرح
كالبحثي  ،: النظري في حاًؿ النَّاقميف(4)كفي كالـ الخطيب ما يفيد أفَّ الجرح كالتعديؿ ىك

ل عيًدؿى عنو كالتيًمسى معرفة الحكـ مف  ،فمف ثبتت عدالتو جازت ركايتو ،عف عىدالة الرَّاًكيف كا 
 .ايره جية

 ،بألفاظ  مخصكصة ،: )عمـ يبحث فيو عف جرح الركاة كتعديميـ(5)فعمـ الجرح كالتعديؿ
 .(كعف مراتب تمؾ األلفاظ

 ،كفي مركياتو ،فيبحث فيو عف حاؿ الراكم في نفسو ،: )عمـ ميزاف الرجاؿ(6)كىك
 .(كتالميذه ،كشيكخو
تكثيقيـ بتعابير فنية  ببياف مرتبة الركاة مف حيث تضعيفيـ أك )ىك عمـ يتعمؽ(7)أك

كىي دقيقة الصيااة ك محددة الدللة مما لو أىمية في نقد إسناد  ،متعارؼ عمييا عند العمماء
 الحديث(.

                                         
 (.305-26/304( الزبيدم، تاج العركس )ج1)
 (.1/126( ابف األثير، جامع األصكؿ)ج2)
 (.38( الخطيب البغدادم، الكفاية )ص 3)
 (.2/200( الخطيب البغدادم، الجامع ألخالؽ الراكم )ج4)
 (.2/211( صديؽ بف حسف القنكجي، أبجد العمـك )ج3)
 (.184-183اٌدة، لمحات مف تاريخ السنة ك عمـك الحديث )ص( عبد الفٌتاح أبك 4)
 (.91( أكـر ضياء العمرم، بحكث في تاريخ السنة المشرفة )ص5)
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بف أبي حاتـ ىك تعريؼ كاض  كمختصر كىك: ظيكر أحكاؿ أىؿ العمـ مف كاف افتعريؼ 
 منيـ ثقة ك مف كاف اير ثقة .  

 :وأىميتو ديلعمم الجرح والتعنشأة  :المطمب الثاني
كىايىةً  جرح كالتعديؿنشأ عمـ ال ككضع المبنة األكلى ليذا  ،مبكرنا بالتزامف مع نشأة عمـ الرّْ

تعميمنا ألصحابو كألمتو مف  ،الذم كاف يتثبت مف صحة األخبار بنفسو  المَّوً  رىسيكؿي  العمـ
 بعدىـ.

ابىة ي  حى  ،كعرفكا التفسير كالتأكيؿ ،زيؿبعظـ األمانة فيـ الذيف شيدكا الكحي كالتن كشعر الصَّ
 ،كما سىفَّ كشرع كحكـ كأمر كنيى ما بمغيـ عف ربو  فحفظكا عف النًَّبي  ،ككيمّْفكا بالتبميغ
ىهمهجهينىنُّٱ :استجابة ألمر ا  ،كنقمكه بكؿ أمانةو كتثبتو  ،ككعكه كأتقنكه

: كألمر نبيو ،(1) ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييه
لىٍك ليىةن )بىمّْغيكا عىنّْي  رىجى  ،كى ٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىلى حى دّْثيكا عى ٍقعىدىهي ًمٍف  ،كىحى مىيَّ ميتىعىمّْدنا فىٍميىتىبىكٍَّأ مى مىٍف كىذىبى عى كى

 .(2)النَّاًر(
كايات في حياتو  كقامكا  ل يعدك  ككاف ذلؾ عمى نطاؽو ضيؽو جدنا  ،بالتثبت مف صحة الرّْ

ليـ في ذلؾ أسكة في سيرة أبي  ،كاايتيـ الطمئناف القمبي ،ما يركل عف صحة  سؤاليـ النًَّبيَّ 
منخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ:  األنبياء إبراىيـ

كىاهي  ،(3)َّىهمهجهينىن ٍبدي  كمف نماذج ىذا التثبت: ما رى ك المًَّو ٍبفي  عى رىًضيى المَّوي  -عىٍمرو
ٍنييما دٍّْثتي أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  ،-عى : حي ًة(  قىاؿى ًؿ قىاًعدنا ًنٍصؼي الصَّالى ةي الرَّجي الى : )صى : فىأىتىٍيتيوي  ،قىاؿى قىاؿى

ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرك؟( ا لىؾى يىا عى : )مى مىى رىٍأًسًو؛ فىقىاؿى ٍعتي يىًدم عى اًلسنا فىكىضى مّْي جى ٍدتيوي ييصى :  ،فىكىجى قيٍمتي
دٍّْثتي  الى  ،"حي : )صى ًة(يىا رىسيكؿى المًَّو! أىنَّؾى قيٍمتى مىى ًنٍصًؼ الصَّالى ًؿ قىاًعدنا عى مّْي  ،ةي الرَّجي كىأىٍنتى تيصى

                                         
 .[6 الحجرات:]( 1)
(، 3461( أخرجو اإلماـ البخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عف بني إسرائيؿ، )ح:2)

ٍنييما رىًضيى -عف عبػػػد ا بف عمرك   . -المَّوي عى
 . [260البقرة: ] (3)
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ؿٍ  ،قىاًعدنا!" : )أىجى ( ،قىاؿى ـٍ دو ًمٍنكي لىًكنّْي لىٍستي كىأىحى كى
كاير ذلؾ مف نماذج عديدة كانت في حياتو   ،(1)

  .فضالن عما كاف منيا بعد كفاتو 

كىي  ،ٍقد لمحديث كجد في عصر النبكةكىذا إف دؿَّ عمى شيء؛ فإنَّما يدٌؿ عمى أفَّ النَّ 
ٍرح كالتٍَّعًديؿ ،مرحمة تعتبر األساس لمبناء الذم جاء بعدىا  ،كىذا ييعدُّ تأصيالن لنشأة النٍَّقد كالجى

مف مبالغة   شكالن لخر كتعددت صكره خاصة بعد كفاة النًَّبيٌ   كأخذ النٍَّقد في حياة الصحابة
كىايىة ،قؿفي التثبت كدقة في التحرم عند الن ابىة ،إلى اإلقالؿ مف الرّْ حى   كذا استدراؾ الصَّ

ٍرح كالتٍَّعًديؿ ،بعضيـ عمى بعض كلكف تركزت  ،كظيكر بعض المصطمحات الخاصة بالجى
ابىة  فظيرت  ،(2)لنذاؾ عمى نقد المتف دكف السند لعدـ كجكد الضعؼ فييـ اىتمامات الصَّحى

 منيا:  ،كالتحرم مف دقة نقميا ،ف صحتياكالتثبت م ،أساليب متنكعة في نقد المتكف

ٍدًرمّْ  ،طمب الشاىد كىاهي أىبك سىًعيدو اٍلخي :  ،كمثاؿ ذلؾ: ما رى كيٍنتي ًفي مىٍجًمسو ًمٍف "قىاؿى
ارً  اًلًس اأٍلىٍنصى اءى أىبيك ميكسىى كىأىنَّوي مىٍذعيكره  ،مىجى ثنا ،ًإٍذ جى مىى عيمىرى ثىالى : اٍستىٍأذىٍنتي عى ـٍ  ،فىقىاؿى ييٍؤذىٍف فىمى

ٍعتي  ؟ ،ًلي فىرىجى : مىا مىنىعىؾى ٍعتي  ،فىقىاؿى ـٍ ييٍؤذىٍف ًلي فىرىجى ثنا فىمى : اٍستىٍأذىٍنتي ثىالى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،قيٍمتي : كى
ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي فىٍميىٍرًجٍع( ثنا فىمى ـٍ ثىالى ديكي مىٍيًو بً  ،)ًإذىا اٍستىٍأذىفى أىحى : كىالمًَّو لىتيًقيمىفَّ عى ده سىًمعىوي  ،بىيّْنىةو فىقىاؿى ـٍ أىحى أىًمٍنكي

: كىالمًَّو لى يىقيكـي مىعىؾى ًإلَّ أىٍصغىري اٍلقىٍكـً  ،؟ًمٍف النًَّبيّْ  فىكيٍنتي أىٍصغىرى اٍلقىٍكـً فىقيٍمتي  ،فىقىاؿى أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو
 .(3)"قىاؿى ذىًلؾى  فىأىٍخبىٍرتي عيمىرى أىفَّ النًَّبيَّ  ،مىعىوي 

ا-ساليب كمف ىذه األ ًميّّ بف أبي طالب ،الستحالؼ -أيضن كىاهي عى :  ،كمثاؿ ذلؾ: ما رى  قىاؿى
ًديثنا نىفىعىًني المَّوي ًمٍنوي ًبمىا شىاءى أىٍف يىٍنفىعىًني ًبوً  ًإنّْي كيٍنتي رىجيالن ًإذىا سىًمٍعتي ًمٍف رىسيكًؿ المَّوً " ذىا  ،حى كىاً 

اًبًو اٍستىحٍ  ؿه ًمٍف أىٍصحى دَّثىًني رىجي دٍَّقتيوي حى مىؼى ًلي صى دَّثىًني أىبيك بىٍكرو  ،مىٍفتيوي فىًإذىا حى نَّوي حى  كىاً 
دىؽى  : سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّوً  ،أىبيك بىٍكرو  كىصى ؿو ييٍذًنبي ذىٍنبنا  قىاؿى ا ًمٍف رىجي : )مى ثيَـّ  ،ثيَـّ يىقيكـي فىيىتىطىيَّري  ،يىقيكؿي
مّْي ٌٍَُّّّّٰىُّٱ ثيَـّ قىرىأى ىىًذًه اآٍليىةى: ،اىفىرى المَّوي لىوي ثيَـّ يىٍستىٍغًفري المَّوى ًإلَّ  ،ييصى
مئزئرئِّّٰ نبمبزبربيئىئنئ

                                         
( أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، ًكتىاب: صالة المسافريف كقصرىا، باب: صالة النافمة قائمنا كقاعدنا، كفعؿ 1)

 (. 735بعض الركعة قائمنا كبعضيا قاعدنا، )ح:
 (.184( عبد ا شعباف، التأصيؿ الشرعي لقكاعد المحدثيف )ص2)
(، 6245اإلماـ البخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: الٍسًتٍئذىاًف، باب: التسميـ كالٍسًتٍئذىاًف ثالثنا، )ح:( أخرجو 3)

 (. 2153كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، ًكتىاب: اآلدىاًب، باب: الٍسًتٍئذىاًف، )ح:
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كاير ذلؾ مف األساليب التي استعمميا  ،(2()1)َّنتمتزترتيبىب
ابىةي  حى  في نقد المتكف.  الصَّ

قد ميَّدكا الطريؽ لمف جاء بعدىـ فصار الناس بعدىـ في  كيمكف القكؿ بأنَّيـ 
كتـ  ،كالنٍَّقد ،لذا زادت ثقتيـ كاطمئنانيـ كتعممكا أدبنا جميالن في فف المكضكعية ،المميدالطريؽ 

ٍرح كالتٍَّعًديؿ  ،كضع حد لممتقكليف فمـ تيقبؿ األقكاؿ إل بعد عرض عمى منيج النٍَّقد كقكاعد الجى
كمف ثـ فقد شكمت أيسسنا لمتعامؿ مع السُّنَّة
(3). 

فعظيـ ذلؾ عمى أىؿ  ،في سنًة خمسو كثالثيفى ىجرية ثـ كاف مقتؿ عثماف بف عفاف 
ابىًة كايرىـ حى كىػػػي  ،ككانػػػت سنة أربعيف مف اليجػػػػػرة ،(4)كانفت  باب الفتنػػػػػػػة ،الخير مف الصَّ

كبيف المجكء إليو كاتخاذه كسيمة  ،الحػػػػػد الفاصؿ بيف صفاء السُّنَّة كخمكصيا مف الكذب كالكضع
 .(5) السياسية كالنقسامات الداخميةلخدمة األاراض 

ابىةي كالتابعكف جيكدنا كبيرة في  حى كلمكاجية ىذا الخطر الجسيـ ككأده في ميده بذؿ الصَّ
كايات كتمييز الصحي  منيا  -تمثمت فيما يمي: ،نىٍقًد الرّْ

ابىةي كالتابعكف اإلٍسنىاد كتشأواًل: التزام اإلْسَناد والتشدد في طمبو:  حى ٌددكا في طمبو مف التـز الصَّ
: (6) قىاؿى اإلماـ محمد بف ًسيًريف ،خاصة بعد فتنة مقتؿ عثماف بف عفاف  ،ركىاًة األخبار

ٍسنىادً " ـٍ يىكيكنيكا يىٍسأىليكفى عىٍف اإٍلً ـٍ  ،لى الىكي قىعىٍت اٍلًفٍتنىةي قىاليكا: سىمُّكا لىنىا ًرجى فىييٍنظىر ًإلىى أىٍىًؿ  ،فىمىمَّا كى
ًديثيييـٍ السُّنًَّة فىييؤٍ  ذي حى ًديثيييـٍ  ،خى ذي حى ييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ اٍلًبدىًع فىالى ييٍؤخى . كمنذ ذلؾ الحيف بدأ التركيز "كى

ػاًليا  .عمى نقد األسانيد كالكشؼ عف أحكاؿ رجى

                                         
 .[135 لؿ عمراف:] (1)
، باب: ما جاء في الصالة عند ة عف النًَّبيٌ ( أخرجو اإلماـ التّْرمًذٌم في جامعو، ًكتىاب: مكاقيت الصال2)

(، كأخرجو اإلماـ ابف ماجو في سننو، ًكتىاب: إقامة الصالة، كالسنة فييا، باب: ما جاءى 406التكبة، )ح:
. 1395في أفَّ الصالةى كٌفارة، )ح: سىفُّ  (. كقاؿ اإلماـ الترمذم: حديثي عميّْ حديثه حى

 (.235ي لقكاعد المحدثيف )ص( عبد ا شعباف، التأصيؿ الشرع3)
 (.7/106( ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج4)
 (.79( السباعي، السُّنَّة كمكانتيا في التشريع )ص5)
كىاة بما 6) كىايىًة ل تككف إل عف الثقات، كأف جرح الرُّ ( مقٌدمة الصحي ، باب: بياف أفَّ اإلٍسنىاد مف الدَّيف، كأف الرّْ

 (. 1/15ؿ كاجب )جىك فييـ جائز ب



 

    25

 

وايات:  ابىةي ثانًيا: مضاعفة النشاط العممي في التثبُّت من الرِّ حى كالتابعكف مف  ضاعؼ الصَّ
كايات كنقدىانشاطيـ العممي ب  منيا:  ،فظيرت نشاطات عممية ،غرض التثبُّت مف الرّْ

كانتشارىا خاصة بعد الفتكحات كاتساع رقعة الدكلة  ،الرحمة في طمب الحديث -1
ابىًة  ،اإلسالمية حى ككذا رحؿ التابعكف في  ،في طمب الحديث فرحؿ عدد مف الصَّ

 ككاف ليذه الرحالت صكر كأشكاؿ عدَّة. ،طمب الحديث
 ،كتثبتنا مف صحتيا ،تثبيتنا ليا ،مع الحافظيف كالضابطيف اكرة أحاديث النًَّبٌي مذ  -2

ابىة حى  كما أكصكا بو تالميذىـ.  كىذا ما كاف عميو الصَّ
َواة وتتبع الكذابين والوضاعين: ابىةً  ثالثًا: بيان أحوال الرُّ حى اًؿ عدد مف الصَّ  ،تكمَّـ في الرّْجى

كعبد ا بف  ،ىػ(40)ت:كعمٌي بف أبي طالب  ،ىػ(23)ت:أمثاؿ: عمر بف الخطاب 
ىػ عمى 57)ت:كعائشة  ،ىػ(43)ت:كعبد ا بف سىالـ  ،ىػ(68)ت:عباس 
 األرج (.

   ىػ(، كعامر الشعبي90)ت: بعد  أمثاؿ: سعيد بف الميسيَّب ،كتكمَّـ فييـ عدد مف التَّاًبعيف
كلكنيـ قميؿ بالنسبة لمف بىعدىىـ لقٌمة  ،ـكايرى ،ىػ(110كمحمد بف سيريف)ت: ،ىػ(100)ت: بعد

ٍعؼ في متبكعيـ ابىةي مف المتبكعيف أكثرىـ ثقات ،إٍذ أفَّ أىكثريىـ صحابة عيديكؿ ،الضَّ حى  ،كاير الصَّ
ابىةي كالتَّاًبعكف ضعيؼ إٌل الكاحد بعد  حى كل يكاد يكجد في القرف األكؿ الذم انقرض فيو الصَّ

 .(1)الكاحد

 ،نشأ في أكاخر القرف األكؿ اليجرم ،البحث في الرَّاكم كالمركم كاإًلٍسنىادً فإفَّ  ،كعمى ىذا
ابىةي كالتَّاًبعكف مف  ،ثـ سار أتباع التَّابعيف كمف بعدىـ عمى ىذا النيج حى كالتزمكا بما كضع الصَّ

كايات سندنا كمتننا حتى إذا كاف منتصؼ القرف الثاني  ،قكاعد كقكانيف عممية كعممية لنقد الرّْ
ذلؾ التدكيف الذم بيدئ رسمينا في عيد الخميفة الراشد عمر -اليجرم نشط تدكيف السُّنَّة النبكية

ا عمى سالمتو مف  ،كبأمر منو خكفنا عمى الحديث النبكم مف الضياع  بف عبد العزيز كحرصن
فدخؿ عمـ النٍَّقد مرحمة جديدة  ،كظير التصنيؼ الميرٌتب لمسنف كاآلثار -(2)الكذب كالكضع

في  ،متقٌدمة حيث تداكؿ عمماء أتباع التَّاًبعيف أامب مصطمحات الحديث كدارت عمى ألسنتيـ
كاية المختمفة كىاة قبكلن كردِّا؛ فتكمَّمكا ،التعبير عف أحكاؿ الرّْ  ،عف الصحي  -مثالن -كعف مراتب الرُّ

                                         
 (.320( السخاكم، اإلعالف بالتَّكبيخ لمف ذـٌ أىؿ التَّأريخ )ص1)
 (.329 -328( الخطيب، محمد عجاج، السُّنَّة قبؿ الٌتدكيف )ص2)
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 ،كالمضطرب ،كالشاذ ،كالمنكر ،كالمتصؿ ،كالمنقطع ،كالمرسؿ ،كالمكقكؼ ،كالمرفكع ،كالضعيؼ
كألفاظ  ،كاير ذلؾ مف طرؽ التحمؿ ،كالتمقيف، كحكمو ،كالتدليس ،كما ل أصؿ لو ،كالباطؿ

ٍرح كالتٍَّعًديؿ كمراتبيا  كايرىما. ،الجى

عمى يد  ،كذلؾ في أكاخر عصر أتباع التَّاًبعيف ،بؿ بمغ األمر إلى درجة التقعيد كالتنظير
 .(1)مف قكاعد في عمـك الحديث ،"الرّْسالة"تابو بما سطره في ك ،ىػ(204اإلماـ الشافعي)ت:

كالقرف الذم شيدت  ،"لسُّنَّة النبكيةتدكيف االعصر الذىبي ل"ثيَـّ كاف القرف الثالث اليجرم 
كقدكة  ،كانكا أئمة العمـ كالدّْيف ،عمى يد عمماء عاشكا في ىذا القرف ،فيو عمكـ كثيرة تحكلن كبيرنا

 في ذلؾ لألجياؿ مف بعدىـ. 

كمنيا  ،كالكتب الستة ،فيذا العصر ىك عصر أصكؿ السُّنَّة عصر مسند اإلماـ أحمد
 ،كأجزاء ،كتكاريخ ،كعمؿ ،كسنف ،كجكامع ،مف: مسانيد ،الصحيحاف؛ بؿ عصر أصكؿ السُّنَّة

كل  ،كمف المصنَّفات التي ل يحكييا حصر ،كاير ذلؾ مف كجكه التصنّْيؼ األصمية في السُّنَّة
 ،كالرحاليف فيو ،كحفاظو ،مف طمبة الحديث ،! فيي تكاد تككف بعدد األلكؼ المؤلفةيبمغيا عىدَّ 

بؿ  ،ألنَّو ل يخمك أف يككف لجمع منيـ أكثر مف مؤلؼ ،ممف حكاىـ ىذا القرف؛ بؿ تفكؽ عددىـ
بَّما عشرات المؤلفات؛ بؿ ما انقضى ىذا القرف نة ،ري إٌل كالسُّنَّة جميعيا مدكَّ

(2).  

ا كتعديالن بكثرة أك باستقصاء كقد كيجد ف ػاًؿ جرحن ي ىذا العصر مف تىكمَّـ في الرّْجى
 ،ىػ(256كالبخارم)ت: ،ىػ(241كأحمد بف حنبؿ)ت: ،ىػ(233)ت: كاألئمة: يحيى بف معيف

مثؿ: الحافظ محمد  ،ككجد مف تىكمَّـ في الحديث سندنا كمتننا أثناء تدكينو كجمعو لو ،كخمؽ سكاىـ
كالحافظ يعقكب بف شىٍيبة السدكسي  ،ىػ(234الكيكفٌي)ت: ٍيربف عبد ا بف نيمى 

 ىػػ(.249)ت: محمد بف عبد ا بف البرقيكاإلماـ  ،ىػ(262البىٍصرم)ت:

ػاؿً  ،كفي ىذا العصر اتَّضحت معالـ ىذا العمـ  أك  ،بما ذيكر مف مسائمو في كتب الرّْجى
الكيتَّابي في مسائمو ككثر ،أك في كتب مستقمة ذات مكضكع كاحد ،في كتب الحديث

حتى  ،(3)
ٍرح كالتٍَّعًديؿ كمف  ،ظيرت كتابات تنظيرٌية كتقعيدٌية لعمكـ الحديث بما فييا عمـ النٍَّقد كعمـ الجى

ىػ( كميقدّْمة لكتابو 261التي كتبيا اإلماـ مسمـ بف الحجاج)ت: "ميقىدّْمة صحي  مسمـ"ذلؾ: 

                                         
 (.48 -45( العكني، الشريؼ حاتـ، المنيج المقترح لفيـ المصطم  )ص1)
 (.52 -51ص( العكني، الشريؼ حاتـ، المنيج المقترح لفيـ المصطم  )2)
 (.34 -33( الدركيش، ماجد، الفكائد المستمدة )ص3)
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رسالة أبي داكد إلى "ككذلؾ  ،ةو ككضكحكعرض فييا بعض قضايا عمـك الحديث بقك  ،الصحي 
كعرض فييا  ،ىػ(275التي كتبيا اإلماـ أبك داكد الٌسجٍستىاني)ت: "أىؿ مكة في كصؼ سننو

الذم كتبو اإلماـ  "العمؿ الصغير"ككتاب  ،كمسائؿ مف عمكـ الحديث ،"السنف"منيجو في كتابو 
كتىكىمَّـ فيو عف  ،"العمؿ الصغير"بػكتاب كعيرؼ بعد ذلؾ  ،"العمؿ"كسماه بػ ،ىػ(279)ت: التّْرمًذمٌ 

كىكذا  ،(1)بكالـ نفيس ،كعف بعض قكاعد عمكـ الحديث ،بعض الصطالحات الميمة الميشكمة
كافد كاأليصكؿ ،كتنكعت التصانيؼ ،تعدَّدت التآليؼ ككثرت الرَّ

(2). 

 الجرح والتعديل: المطمب الثالث: مشروعية
اؿ كال نقد لقد ثبتت مشركعية ا كتعديالن الرّْجى بالقرلف الكريـ كالسُّنَّة النبكية  كالـ فييـ جرحن

 كفيما يمي بياف بعض األدلة عمى ذلؾ: ،كاإلجماع
 من القرآن الكريم:  -1

ييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنُّٱ :قاؿ ا تعالى  -
 .(3) ٌٍَّّّٰىٰرٰذ

اميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثُّٱ كقاؿ تعالى:  -

مم ىينيميزيريٰىينىنننمنزنرن

 .(4) َّخئحئجئيي

 .(5)َّٱىقيفىفيثىثنثمثُّٱ كقاؿ تعالى:  -

خبر الفاسًؽ "ثـ قاؿ:  ،(6)"مقدمة الصحي "كقد ذكر اإلماـ مسمـ بعض ىذه اآليات في 
ف فارؽ معناه معنى الشيادة في  ،ًؿ مردكدةكأفَّ شيادةى اير العىدٍ  ،ساقطه اير مقبكؿ كالخبر كا 

                                         
 (. 59 -58( العكني، الشريؼ حاتـ، المنيج الميقترح )ص1)
 (.37( ماجد الدركيش، الفكائد المستمدة )ص2)
 .[6الحجرات: ] (3)
 .[83النساء: ]( 4)
 .[2الطالؽ:  (5)
 (.1/8( مسمـ، مقدمة صحي  مسمـ)ج6)
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إذ كاف خبر الفاسؽ اير مقبكؿ عند أىؿ  ،عظـ معانييمافقد يجتمعاف في أ ،بعض الكجكه
 ."كما أف شيادتو مردكدة عند جميعيـ ،العمـ
 من السنة النبوية المشرفة:  -2

ك - ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ٍنييما -عف عى لىٍك ليىةن  ،أفَّ النبي  -رىًضيى المَّوي عى دّْثيكا  ،قاؿ: )بىمّْغيكا عىنّْي كى كىحى
ٍف بىًني إً  رىجى عى ٍقعىدىهي ًمٍف النَّاًر( ،ٍسرىاًئيؿى كىلى حى مىيَّ ميتىعىمّْدنا فىٍميىتىبىكٍَّأ مى مىٍف كىذىبى عى كى

(1). 

ٍيرىةى  - اليكفى كىذَّابيكفى  :: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عف أىبىي ىيرى اًف دىجَّ ـٍ ًمٍف  ،)يىكيكفي ًفي لًخًر الزَّمى يىٍأتيكنىكي
ـٍ تى  ا لى اًديًث ًبمى ـٍ اأٍلىحى يَّاىيـٍ  ،ٍسمىعيكا أىٍنتيـٍ كىلى لبىاؤيكي ـٍ كىاً  ( ،فىًإيَّاكي ـٍ ـٍ كىلى يىٍفًتنيكنىكي لى ييًضمُّكنىكي

(2). 

ٍيفو  - ٍنييمىا-عف ًعٍمرىافى ٍبفى حيصى : قىاؿى النًَّبيُّ  -رىًضيى المَّوي عى ـٍ قىٍرًنيقىاؿى ٍيريكي ثيَـّ الًَّذيفى  ،: )خى
( ثيَـّ الًَّذيفى  ،يىميكنىييـٍ  :  ،يىميكنىييـٍ ثىة ،بىعدي قىٍرنىٍيفً   لى أىٍدًرم أىذىكىرى النًَّبيُّ "قىاؿى ًعٍمرىافي قىاؿى  ،"أىٍك ثىالى
كفى كىلى يىفيكفى   النًَّبيُّ  يىٍنًذري يىٍشيىديكفى كىلى ييٍستىٍشيىديكفى كى كنيكفى كىلى ييٍؤتىمىنيكفى كى ـٍ قىٍكمنا يىخي :)ًإفَّ بىٍعدىكي

يىٍظيىري فً  (كى ـٍ السّْمىفي يًي
(3). 

كسيذكر الباحث ما جاء مف جرح أك تعديؿ عمى لساف  ،قاؿ الباحث: كىذه أدلة عامة
كىاهي عيٍركىةي  ،النبي الكريـ  اًئشىةى  ٍبفي  أما مثاؿ الجرح: ما رى بىٍيًر أىفَّ عى ٍنيىا-الزُّ ٍتوي  -رىًضيى المَّوي عى أىٍخبىرى

مىى رىسيك  ؿه عى ك اٍلعىًشيرىةً  ًؿ المَّو ً قىالىٍت: اٍستىٍأذىفى رىجي : )اٍئذىنيكا لىوي ًبٍئسى أىخي  ،أىٍك اٍبفي اٍلعىًشيرىًة( ،فىقىاؿى
ـى  فى لىوي اٍلكىالى ؿى أىلى : يىا رىسيكؿى المَّوً  ،فىمىمَّا دىخى ـى  ،قيٍمتى الًَّذم قيٍمتى  ،قيٍمتي : )أىٍم  ،ثيَـّ أىلىٍنتى لىوي اٍلكىالى قىاؿى

اًئشىةي  دىعىوي النَّاسي اتّْقىاءى فيٍحًشًو(ًإفَّ شىرَّ النَّ  ،عى ٍف تىرىكىوي النَّاسي أىٍك كى  .(4)اًس مى

                                         
 (.3461بخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عف بني إسرائيؿ، )ح:( أخرجو اإلماـ ال1)
عىفىاًء كالحتياط في تحمميا، 2) كىايىًة عف الضُّ ( أخرجو اإلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو، باب: النيي عف الرّْ

 (.7)ح:
ٍكر إذا أيشيىد، ( أخرجو اإلماـ البخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: الشيادات، باب: ل يشيد 3) عمى شيادة جى

ابىة ثيَـّ الذيف 2651)ح: حى ابة، باب: فضؿ الصَّ حى (، كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، ًكتىاب: فضائؿ الصَّ
 (. 2535يمكنيـ ثيَـّ الذيف يمكنيـ، )ح:

(، 6032ا، )ح:( أخرجو اإلماـ البخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: األدب، باب: لـ يكف النًَّبيُّ فاحشنا كل ميتفحشن 4)
(، كأخرجو اإلماـ مسمـ في 6054كًكتىاب: األدب، باب: ما يجكز مف ااتياب أىؿ الفساد كالريب، )ح:

ٍف ييتَّقى فيحشو، )ح: مة كاآلداب، باب: ميداراًة مى  (.2591صحيحو، ًكتىاب: الًبرّْ كالصّْ
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قاؿ الخطيب البىٍغدادمُّ 
لمرجؿ: بئس  ففي قكؿ النًَّبٌي ": -بنا عمى ىذا الحديثميعقّْ - (1)

رجؿ العشيرة؛ دليؿ عمى أفَّ إخبار الميخبر بما يككف في الرجؿ مف العيب عمى ما يكجب العمـ 
نَّما أراد  ف مف النصيحة لمسائؿ؛ ليس بغيبة، إذ لك كاف ذلؾ ايبة لما أطمقو النًَّبٌي كالدّْي  كا 

ل أنَّو أراد  ،كىي الفحش فيجتنبكىا ،كا أعمـ أف يبٌيف لمناس الحالة المذمكمة منو ،بما ذكر فيو
ٍرح فيمف ليس إنَّما أطمقكا  ،ككذلؾ أئمتنا في العمـ بيذه الصناعة ،كالثمب لو ،الطعف عميو الجى

بيريه فيظنو مف أىؿ العدالة فيحتج بخبره، كاإلخبار عف  ،بعدؿ؛ لئال يتغطى أمره عمى مف ل ييخى
 ."حقيقة األمر إذا كاف عمى الكجو الذم ذكرناه ل يككف ايبة

كىاهي اٍبفي ومثال التعديل:  ةى  ما رى ٍفصى عىٍف أيٍخًتًو حى  النًَّبٌي أىفَّ  -رىًضيى المَّوي عىٍنيما -عيمىر ى
) اًل ه ٍبدى المًَّو رىجيؿه صى قىاؿى لىيىا: )ًإفَّ عى
(2). 

 من اإلجماع:  -3

قاؿ الخطيب البىٍغدادم -
أىجمع أىؿي العمـ عمى أىنَّو ل ييقبؿ إلَّ خبر العدؿ كما أىنَّو ل تيقبؿ ": (3)

كالشىاىد أٍف ييسأؿ عنيما،  إلَّ شيادة العدؿ، كلىمَّا ثبت ذلؾ كجب متى لىـ تيٍعرىٍؼ عىدالة الميخًبر
أك ييستخبر عف أحكاليما أىؿ المعرفة بيما إذ ل سبيؿ إلى العمـ بما ىما عميو إلَّ بالرجكع 

 ."إلى قكؿ مف كاف بيما عارفنا في تزكيتيما فدَّؿ عمى أنَّو ل بد منو

ا ؿ أىؿ العمـ أجمعكا عمى أفَّ الخبر ل يجب قبكلو إٌل مف العاق": (4)كقاؿ أيضن
ٍرح لمف لـ يكف صدكقنا في  ،الصدكؽ المأمكف عمى ما ييخبر بو كفي ذلؾ دليؿ عمى جكاز الجى

 ."ركايتو

الكاًجبى عمى كيؿّْ أحد عىرىؼى التمييز بىٍيفى صحي  ": (5)"مقدمة الصحي "كقاؿ اإلماـ مسمـ في  -
ًثقات النَّاقميف لىيىا مفى الميتَّيميف، أٍف ل سىقيميا، كى كايات كى ة  الرّْ يىٍرًكمى منيا إلَّ ما عىرىؼى ًصحَّ

                                         
 (.1/158( الخطيب البغدادم، الكفاية )ج1)
حابة، باب: مناقب عبد ا بف عمر بف الخطاب( أخرجو اإلماـ البخارم في ص2)  -حيحو، ًكتىاب: فضائؿ الصَّ

ٍنييما (، كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، ًكتىاب: فضائؿ 3742( ك)ح:3741، )ح:-رىًضيى المَّوي عى
حابة، باب: مف فضائؿ عبد ا بف عمر، )ح:  (. 2478الصَّ

 (.1/141( الخطيب البغدادم، الكفاية )ج3)
 (.1/157خطيب البغدادم، الكفاية )ج( ال4)
 (.1/8( مسمـ، مقدمة صحي  مسمـ )ج5)
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، مف أىؿ  مىخارجو، كىالسّْتىارىةى في نىاقميو، كأٍف يىتَّقي منيا ما كاف عىٍف أىؿ التُّيىـً كالميعاندًيفى
 ."الًبدىعً 

ٍرح أمرنا صعبنا بَّما ييكرثي مع  ،فإفَّ فيو حٌؽ ا مع حٌؽ اآلدمي ،كلكف لما كاف الجى كري
نَّما  ،مف المنافرة كالمقت بيف الناس ،في اآلخرة ضررنا في الدنيا قطع النظر عف الضرر كا 
ٌكز لمضركرة الشرعية جي
 كىي: ،لذلؾ كضع العمماء شركطنا لمشركعيتو ،(1)

ٍرح بما فكؽ الحاجة. -1  ل يجكز الجى
ٍرح كالتٍَّعًديؿ كالىما مف النُّ  -2 ٍرح فقط فيمف كيجد فيو الجى  قَّاد.كل يجكز الكتفاء عمى نقؿ الجى
كمنعكا مف جرح العمماء الذيف ل يحتاج إلييـ  ،كل يجكز جرحي مف ل يحتاج إلى جرحو -3

 .(2)في ركاية األحاديث بال ضركرة شرعية
ٍرح كفي التٍَّعًديؿ -4 كىاة أف يراعي ااية  ،الدقة في الجى حيث إنَّو يجب عمى الميتكمـ في الرُّ

كل  ،ٌيرفعي في التٍَّعًديؿ الرَّاكم عف مرتبتو الحقيقية فال ،المطابقة بيف حكمو كحاؿ الرَّاكم
ٍرح بالرَّاكم عف حقيقة الضعؼ الذم ىك فيو ،ينزؿ بو عنيا  ،كل يخففو ،كل ينزؿ في الجى

حئُّٱ :في ليات كثيرة منيا: قكؿ ا  كذلؾ لكاجب العدؿ الذم فرضو ا 
حبجبهئمئخئ هتمتختحتجتهبمبخب مث

 .(4) (3) َّحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحج

ـي كالتقكل كالكرعي  -5 ٍرح كالتٍَّعًديؿ: ييشترط في الجارح كالميعدّْؿ: العم أىمية الكالـ في الجى
ٍرح كالتزكية ،كالصدؽي كالتجنب عف التعصب كمف ليس كذلؾ ل  ،كمعرفة أسباب الجى

ٍرح  .(5)كل التزكية ييقبؿ منو الجى

                                         
 (.11( المكنكم، الرفع كالتكميؿ في الجرح كالتعديؿ )ص1)
 (.11( ىذه الشركط الثالثة ذكرىا اإلماـ المكنكم في كتابو "الرفع كالتكميؿ في الجرح كالتعديؿ" )ص2)
 .[8المائدة: ] ( 3)
افو الدكتكر نكر الديف عتر في كتابو "أصكؿ الجرح كالتعديؿ كعمـ الرجاؿ" ( ينظر: ىذا الشرط أض4)

 (.21)ص
ٍرح كالتٍَّعًديؿ كعمـ الرجاؿ )ص16( المكنكم، الرفع كالتكميؿ )ص5)  (.19(، نكر الديف عتر، أصكؿ الجى
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ٍرح كالتٍَّعًديؿ ،ـ في النٍَّقدكما كانت ىذه الشركط إلَّ ألفَّ الكال قد شرع لضركرة حفظ  ،كالجى
: "األمانة في الذىب (1)قاؿ اإلماـ يحيى بف سعيد القطاف ،كىي أمانة ثقيمة ،الحديث النبكم

 إنَّما ىي أمانة" ،إنَّما ىي تأدية ،كالفضة أيسر مف األمانة في الحديث

 :ديلفي الجرح والتعالنُّقَّاد  المطمب الرابع: طبقات
 أواًل: الطََّبقة لغًة واصطالًحا:

 الطََّبقة لغًة: -1

ًحي ه كىاًحده " في مادة طبؽ: (2)قاؿ اإلماـ ابف فارس كىىيكى  ،الطَّاءي كىاٍلبىاءي كىاٍلقىاؼي أىٍصؿه صى
تَّى ييغىطّْيىوي  مىى ًمٍثًمًو حى ٍبسيكطو عى ٍضًع شىٍيءو مى مىى كى : أىٍطبىٍقتي الشٍَّيءى تىقي  ،ًمٍف ذىًلؾى الطَّبىؽي  ،يىديؿُّ عى كؿي

مىى الشٍَّيءً  مىى كىذىا ،عى : أىٍطبىؽى النَّاسي عى ـٍ ًمٍف ىىذىا قىٍكلييي قىٍد تىطىابىؽى. كى ؿي طىبىؽه ًلمثَّاًني؛ كى كىأىفَّ  ،فىاأٍلىكَّ
. كىالطَّبىؽي: الٍ  مى ى ًر لىصى ا ًطٍبقنا ًلٍْلخى ديىيمى يّْرى أىحى تَّى لىٍك صي ٍت حى ـٍ تىسىاكى اؿي أىٍقكىالىيي  ."حى

 كقيؿ: ىك الجماعة مف ،كالجماعة مف الناس يىٍعًدلكف جماعةن مثميـ ،كالطَّبىؽي: األيٌمة بعد األيٌمة
إذا مىضى "كقكؿ العباس في النًَّبٌي :  ،كًطٍبؽه: أىم كثير ،كجاءنا طىبىؽه مف الناس ،الجراد كالناس
نَّما قيؿ لمقىٍرف طىبىؽه: ألىنيـ طىبىؽ  ،قىٍرف لخر و أىراد ًإذا مضى قىٍرف ظىيىر؛ فًإنٌ (3)"عالىـه بىدا طىبىؽه  كاً 

 ،ككذلؾ طبقات الناس كؿ طىبىقة طىبىقت زمانيا ،كيٍأتي طىبىؽ لألىرض لخر ،لألىرض ثـ يىٍنقرًضكف
ناًزؿ كالمىراًتب يقاؿ: كاف فالف مف الدنيا عمى طىبىقات شىتَّى: أم  ،كالطَّبىقة: الحاؿ ،كالطَّبىقات: المى

: أم حالن عف حاؿ يكـ القيامة(4)  َّخصحصمسخسُّٱالتنزيؿ:  كفي ،حالت
(5). 

 
 
 
 

                                         
 (. 2/301( الخطيب البغدادم، الجامع ألخالؽ الراكم كلداب السامع )ج1)
 (.3/439مقاييس المغة )ج( ابف فارس، معجـ 2)
، انظر: النياية في اريب الحديث كاألثر، لبف األثير يمدح فيو النبي  ( شطر مف بيت شعر لمعباس 3)

 (.1/107)ج
 .[19النشقاؽ: ] ( 4)
 (.62 -26/49(، الزبيدم، تاج العركس )ج215 -10/209( ابف منظكر، لساف العرب )ج5)
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 الطََّبقة اصطالًحا:  -2

دّْثيف:  أك في اإلٍسنىاًد فقط؛ بأفَّ  ،قكـه تىقىاربكا في السّْفّْ كاإلٍسنىادً "تعريؼ الطَّبىقة عند الميحى
رً  و ،يككف شيكخ ىذا ىيـ شيكخ اآلخى  .(1)"أك ييقىاربكا شييكخى

كمف طبقتيًف  ،ًلميشىابيًتو ليا ًمف كىجوو  ،مف طىبىقةو باعتبارو  -أم: الرَّاكياف-كنافكقد يك
ر: كأنسو  ابة ،باعتبارو لخر لميشىابيًتو ليا ًمف كجوو لخى حى ىيـ مع العشرًة  ،كشبًيو مف أصااًر الصَّ

ابًة.  في طىبىقًة الصَّحى

ابة كمُّيـ طىبىقةه باعتباًر اشتراًكيـ حى حبةً  كعمى ىذا؛ فالصَّ  ،كالتابعكف طىبىقةه ثانية ،في الصُّ
رَّا.   كأتباعيييـ طىبىقةه ثالثةه بالعتباًر المذككًر كىىميَـّ جى

ابة بضعى عشرة طىبىقة ،كىك: النظري إلى السكابؽ ،كباعتبار لخر حى  . (2)تككف الصَّ

ابىة كمَّيـ طَّبىقة كاحػدةن  حى : فمف الناس مف يرل الصَّ ثـ التابعكف  ،كذلؾ أىمره اصطالحيُّ
ٍيفو  ،بعدىـ كذلؾ كىاهي ًعٍمرىافي ٍبفي حيصى ٍنييمىا -كييٍستىٍشيىدي عمى ىذا بما رى : قىاؿى  ،-رىًضيى المَّوي عى قىاؿى

ـٍ قىٍرًني: النًَّبٌي  ٍيريكي ( ،ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ  ،)خى :  ،ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ  لنًَّبٌي لى أىٍدًرم أىذىكىرى ا"قىاؿى ًعٍمرىافي
ثىةن  بىٍعدي قىٍرنىٍيفً  ابىة إلى طىبىقات ،(3)"أىٍك ثىالى حى  ،ككذلؾ التَّاًبعيف فمف بعدىـ ،كمف الناس مف ييقسّْـ الصَّ

 .(4)كمنيـ مف يجعؿ كؿ قرف أربعيف سنة
 ثانًيا: َطَبقات النُّقَّاد في الَجْرح والتَّْعِديل:

     ىػ(365فاإلماـ ابف عىًدم الجرجاني)ت: ،ـاجتيد العمماء في ذكر النُّقَّاد كبياف طبقاتي
ًذٍكري مف استجازى تكذيب مف »ذكر خمقنا مف النُّقَّاد؛ فقاؿ:  (5)"الكامؿ"في ميقىدّْمة ًكتىابو -مثالن  -

... ابة كالتَّاًبعيف كمف بعدىـ إلى يكمنا ىذا رجالن رجالن حى كجعميـ سبع  ،«تبٌيف كذبو مف الصَّ

                                         
 (. 2/518شرح تقريب النَّكىاكم )ج( السيكطي، تدريب الرَّاكم في 1)
 (. 2/518( المرجع السابؽ )ج2)
ٍكر إذا أيشيىد، 3) ( أخرجو اإلماـ البخارٌم في صحيحو، ًكتىاب: الشيادات، باب: ل يشيد عمى شيادة جى

ابىة ثيَـّ الذيف 2651)ح: حى ابة، باب: فضؿ الصَّ حى (، كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، ًكتىاب: فضائؿ الصَّ
 (.2535كنيـ ثيَـّ الذيف يمكنيـ، )ح:يم

ًديث )ص4) اًر عمكـً الحى  ( بتصرؼ يسير. 672 -671( أحمد شاكر، البىاعثي الحثيثي شرح اخًتصى
 (. 1/47( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج5)
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طىبىقات
ابة أكليا: طىبى  ،(1) كختـ  ،كلخرىا: طَّبىقة مف النُّقَّاد أدرؾ ابف عىًدم أياميا قة الصَّحى
قائالن 
ابة كالتَّاًبعيف": (2) حى اؿ مف الصَّ كتابعي  ،قد ذكرت أسامي مف استجاز لنفسو الكالـ في الرّْجى

نو في أك مف نىٌصب نفسو لذلؾ كحفظ ع ،إلى يكمنا ىذا ،كمف بعدىـ طىبىقىةن طىبىقىةن  ،التَّاًبعيف
 ،كذكرت لكؿ كاحد منيـ البعض مف فضائميـ ،كمف حضرني في الحاؿ اسمو ،الثقات كالضعاؼ

اؿ  ."كتسميـ األئمة ليـ بذلؾ ،كألجمو يسألكنيـ ،كالمعنى الذم بو يستحقكف الكالـ في الرّْجى

قاؿ:  ،(3)"معرفة عمكـ الحديث"ىػ( في كتابو 405)ت كأما الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم
كىاة األخبار"ذكرتي في ًكتىاًب "  ،أنيـ عمى عشر طىبىقات في كؿ عصر منيـ أربعة (4)"المزكيف لري

 ."كىـ أربعكف رجالن 

ذكػػػػر مػػف يعتمػػػػد قكلػػو "ىػ( فألَّػػؼ رسالػػػة لطيفػػػة بعنػػػػكاف: 748كأمػػا الحافػػظ الذىبػػي)ت:
ػػػػٍرح كالتٍَّعًديؿ كىاة باعتبارات ثالثة:  كقىسَّـ فييا ،"فػػي الجى  النُّقَّاد الذيف تكمَّمكا في الرُّ

كىاة االعتبار ا ول: ىىدىاؾ -اعمـ": (5)قاؿ الحافظ الذىبي ،باعتبار مف تىكمَّمكا فيو مف الرُّ
ٍرح كالتٍَّعًديؿ -ا  عمى ثالثة أقساـ:  ،أفَّ الذيف قىًبؿى الناسي قكلىيـ في الجى

كىاةقسـ تىكمَّمكا في أكثر ال -1  كأبي حاتـ الرَّازم. ،كابف معيف ،رُّ

كىاة -2  كشعبة. ،كمالؾ ،كقسـ تىكمَّمكا في كثير مف الرُّ

 كالشافعي.  ،كابف عيينة ،كقسـ تىكمَّمكا في الرجؿ بعد الرجؿ -3

ا كتىٍعًديالن واالعتبار الثاني  ٍرحن كىاة جى  .": باعتبار أحكاميـ عمى الرُّ

ا عمى ثالثة أقساـ: كالك": (6)قاؿ الحافظ الذىبي     ؿُّ أيضن

                                         
 (.138 -1/47ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (1)
 (. 1/139( المرجع السابؽ )ج2)
 (.52أبك عبد ا، معرفة عمـك الحديث )ص ( الحاكـ3)
( باسـ: "الجامع لذكر أئمة 13/77( ذكره الذىبي في ترجمة أبي زرعة الرازم مف "سير أعالـ النبالء" )ج4)

 األعصار المزكيف لركاة األخبار".
 (.171( الذىبي، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص5)
 (.172 -171ي الجرح كالتعديؿ )ص( الذىبي، ذكر مف يعتمد قكلو ف6)
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ٍرح -1 كييميّْفي  ،يىغًمزي الرَّاكم بالغمطتيف كالثالث ،متثبّْته في التٍَّعًديؿ ،قسـه منيـ متعنّْته في الجى
ذا ضعَّؼ رجالن ننظر ىؿ كافقو ايريه  ،فيذا إذا كثَّؽ رجالن أيًخذى بتكثيقو ،بذلؾ حديثىو كا 

ذَّاؽكلـ ييكثّْؽ  ،فإٍف كافقو ،عمى تضعيفو ده مف الحي ده  ،فيك ضعيؼ ،ذاؾ أحى ف كثَّقىو أحى كا 
يعني ل يكفي أف يقكؿ فيو ابفي معيف  ،فيذا الذم قالكا فيو: ل ييقبؿ تىٍجريحو إل مفسَّرنا

: ىك ضعيؼ فمثؿي ىذا ييتكقَّؼ في  ،كايريه قد كثَّقػو ،كلـ ييكضّْ  سبىبى ضعفو ،مثالن
ٍسًف أقرب ،تصحي  حديثو ٍكزىجاني: متعنّْتكف.     ،كأبك حاتـ ،كابفي معيف ،كىك إلى الحي  كالجي

 ،كأبي بكر البييقي ،كأبي عبد ا الحاكـ ،كأبي عيسى التّْرمًذمٌ  ،كقسـه في ميقىابىمىًة ىؤلء -2
 متساىمكف. 

ٍرعة ،كأحمد بف حنبؿ ،كقسـه كالبخارمٌ  -3  . "ميعتدلكف مينصفكف ،كابف عىًدمٌ  ،كأبي زي
كقد تىكىمَّـ الحافظ الذىبي في  ،: باعتبار طىبىقىاتيـ كاألزمنة التي عاشكا فيياواالعتبار الثالث

ابة  حى اؿ بعد انقراض عصر الصَّ إلى أف كصؿ إلى  ،كتطكرىا البداية عف حركة نىٍقد الرّْجى
حيث تكٌمـ طائفة مف  ،العصر الذم انقرض فيو عامة التَّاًبعيف في حدكد الخمسيف كمائة ىجرية

فنشرع اآلف بتسمية مف "فقاؿ:  ،ثـ شرع في بياف طىبىقات النُّقَّاد ،في التكثيؽ كالتضعيؼالجيابذة 
اؿ قيًبؿى قكلو  ،عمى الطَّبىقات كاألزمنة ،منيـ -تىعىالىى-كنىسيكؽي مف يسَّر ا ،كاف إذا تكمَّـ في الرّْجى

نّْو  ،يا: طىبىقة أتباع التَّاًبعيفأكل ،(2)كجعميـ اثنتيف كعشريف طبقة ،(1)"كا المكفؽ لمٌسداد بمى
 كلخرىا: طىبىقة شيكخو كأقرانو.

يمكػف تقسػيـ طىبىقػات النُّقَّػػاد  ،كبعد تتبػػع صنيػع العممػػػاء في ذكػػػر النُّقَّػػاد كبيػػاف طبقاتيػػـ
ابة حى ات طىبىق أربعكأقرانو مف النُّقَّاد إلى  ككيع بف الجراحإلى عصر اإلماـ  ،مػػف عصػػػر الصَّ

 رئيسة:

ابىة   حى  ،أتباع تبع األتباعو ،كأتباع أتباع التَّاًبعيف ،كأتباع التَّاًبعيف ،كالتَّاًبعيف ،طىبىقة الصَّ
 كفيما يمي بياف ذلؾ: 

َحاَبة  ،ىػ(23كعمر بف الخطاب)ت: ،ىػ(13: أبك بكر الصديؽ )ت:كمنيـ ،الَطَبَقة ا ولى: الصَّ
 أجمعيف. ىػ( 68 بف العباس)ت:كعبد ا ،ىػ(40كعمٌي بف أبي طالب)ت:

                                         
 (.172 -171الذىبي، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص (1)
 (. 227 -175( المرجع السابؽ )ص2)
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ابة  ،والَطَبَقة الثانية: َطَبقة التَّاِبعين حى تىكىمَّـ طائفة مف التَّاًبعيف في  بعد انقضاء عصر الصَّ
ٍعؼ في متبكًعيـ، إٍذ أكثريىـ  التىكثيؽ كالتىضعيؼ، كلكنيـ قميؿ بالنسبة لمف بعدىىـ لقمة الضَّ

ابة مف حابةه عيديكؿ، كايري الصَّحى دي في القرف األكؿ،  صى المتبكًعيف أكثريىـ ثقات، كل يكاد ييكجى
ابة ككباري التَّاًبعيف ضعيؼ، إلَّ الكاحد بعدى الكاحد فيو مقاؿ حى فمما مىضىى  ،الذم انقرض فيو الصَّ

ٍعفاء، الذيف  ؿى الثاني، كاف في أكائمو مف أكساط التَّاًبعيف جماعةه مف الضَّ ؿي كدخى القرفي األكَّ
عفكا مىط ضي االبنا مف ًقبىًؿ تحمُّميـ لمحديث، فتراىـ يىرفعكف المكقكؼ، كييرًسميكف كثيرنا، كليـ اى

(1)، 
ثَّؽ كضى  ىػ(، كابف 90ؼ مف التَّاًبعيف: السعيداف؛ ابف الميسيَّب)ت: بعد عَّ كممف كى

 بف كمحمد ،ىػ(100كعامر الشعبي)ت: بعد ،ىػ(94كعركة بف الزُّبير)ت: ،ىػ(95جبير)ت:
 ىػ(.114ىػ(، كعطاء بف أبي رباح)ت:110:سيريف)ت

فمما كاف عند انقراض عاٌمًة التَّاًبعيف في حدكد الخمسيف " ،والطبقة الثالثة: َطَبَقة أتباع التَّاِبعين
أمثاؿ: سميماف بف ميراف  ،(2)"كمائة، تكمَّـ طائفة مف الجيابذة في التكثيؽ كالتضعيؼ

كعبد الرحمف  ،ىػ(154ىػ(، كىشاـ الدٍَّستيكىائي)ت:154كمىٍعمىر بف راشد)ت: ،ىػ(147األعمش)ت:
 ىػ(.179ىػ(، كمالؾ بف أنس)ت:160كشعبة بف الحجاج)ت: ،ىػ(157بف عمرك األكزاعي)ت:

في حدكد أكائؿ المائتيف ىجرية إلى لخرىا كفييا  ،والطبقة الرابعة: َطَبَقة أتباع أتباع التَّاِبعين
نّْفىٍت  ٍرح كالتٍَّعًديؿ كالتاريخ كاير ذلؾ ،"نفالس"ك "الجكامع"ك "المسانيد"صي كجيمعت كتب الجى

(3) ،
اؿ ىػ(، كيحيى بف 230بف سىٍعد)ت: كمنيـ: محمد ،كتكسع نُّقَّاد ىذه الطبقة في بياف أحكاؿ الرّْجى

ٍيثىمة ىػ(،234ىػ(،كعمي بف المديني)ت:233معيف)ت: أبك ك  ىػ(،234زيىير بف حرب)ت: كأبك خى
 .ىػ(241بف حنبؿ)ت: ىػ(، كأحمد234نُّفيمي)ت:جعفر عبد ا بف محمد ال

اؿ  ثـ تمت ىذه الطبقة طبقات كطبقات مف األئمة النُّقَّاد الذيف اعتمدت أقكاليـ في الرّْجى
ٍصريىـ كردُّكا كيد الكذابيف  ،كقد شكَّمكا حصننا منيعنا في حفظ السُّنَّة المطيَّرة ،كىـ كيثر ل يىتىيٌيأ حى

                                         
(، السخاكم، اإلعالف بالتكبيخ 174 -173( انظر: الذىبي، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص1)

َـّ أىؿ التأريخ )ص  (.320لمف ذى
َـّ 175الذىبي، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص( انظر: 2) (، السخاكم، اإلعالف بالتكبيخ لمف ذى

 (.320أىؿ التأريخ )ص
 (.184( الذىبي، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص3)
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 ،كلكل جيكدىـ لقاؿ مف شاء بما شاء ،غاليف كالمبطميف في نحكرىـكالكضاعيف كالمحرفيف كال
افُِظونَ  ﴿كصدؽ ا العظيـ القائؿ:  ا َلُه ََلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  .(1) ﴾ إِنَّ

 :الجرحو  المطمب الخامس: مراتب التعديل
ارتو الخاصة بو في ككؿ كاحد منيـ لو عب ،مراتب الجرح كالتعديؿ متقاربة عند العمماء 

؛ كخكفان مف اإلطالة اكتفيت بذكر ما قالو اإلماـ ابف حجر العسقالني في التقريب ،ىذا المجاؿ
 ككذلؾ ىك عمىـ مف أعالـ ىذا الفف، ،لككنو متأخران أك قد اطمع كجمع عمـ المتقدميف كالمتأخريف

 كىي كالتالي:
 :(2)كما ذكرىا ابن حجر في التقريب  ،مراتب التعديل

 الصحابة. -1
 . حافظ كثقة:  معنى أك ،ثقة كثقة: لفظان  الصفة بتكرير أك ،الناس أكثؽ -2
 .عدؿ أك ،ثىٍبت أك ،متقف أك ،ثقة -3
 .بأس بو ليس أك ،بو بأس ل أك ،صدكؽ -4
 كيمتحؽ بأخرة تغير أك ،يخطئ أك ،أكىاـ لو أك ،ييـ صدكؽ أك ،الحفظ سيء صدكؽ -5

 بياف مع ،كالتجيـ ،كاإلرجاء ،كالنصب ،ركالقد كالتشيع ،البدعة مف بنكع رمي مف بذلؾ
 .ايره مف الداعية

ل ،يتابع حيث ،مقبكؿ -6  .الحديث فميف كا 
 :(3)مراتب الجرح كما ذكرىا ابن حجر في التقريب

 .الحاؿ مجيكؿ أك ،مستكر -1
 يفسر(. لـ كلك ،الضعؼ إطالؽ فيو ككجد ،لمعتبر تكثيؽ فيو يكجد لـ ضعيؼ)مف -2
 يكثؽ(. كلـ ،حدكا اير عنو يرك لـ مجيكؿ )مف -3
 .ساقط أك ،الحديث كاىي أك ،الحديث متركؾ أك ،متركؾ -4
 .بالكذب اتيـ مف -5
 .كالكضع ،الكذب اسـ عميو أطمؽ مف -6

                                         
 .[9الًحٍجر: ] (1)
 (.1/ 1( ابف حجر، تقريب التيذيب )ج2)
 (.1/ 1ابف حجر، تقريب التيذيب )ج (3)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثَّاني
 الوكيع بن الجراحمنيج اإلمام 
 في التَّعديل 
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 الفصل الثَّاني
 في التَّعديل وكيع بن الجراحمنيج اإلمام 

 في التَّعديل ومدلوالتيا وكيع بن الجراحصطمحات اإلمام م: المبحث ا ول
. (1)كالمصدر الصطالح ،اسـ مفعكؿ مف اصطم ى كىك  ،ميصطمى و  جمع مصطمحات:

: كقيؿ ،"نقؿ عف مكضعو األكؿيء باسـ ما يي عبارةه عف اتفاؽ قكـ عمى تسمية الشَّ "الصطالح: ك 
اتفاؽ طائفة عمى كضع أيضان: " كقيؿ ،"نيمالمناسبة بي ،كم إلى لخرغى إخراج المفظ مف معنى لي "

 ،"كم إلى معنى لخر؛ لبياف المرادغى يء عف معنى لي إخراج الشَّ "ىك كقيؿ:  ،"المعنى بإزاءالمفظ 
 .(2)"عيف بيف قـك معينيفلفظه مي "ىك  كقيؿ:

معرفة حاؿ الركاة، القكم مف الضعيؼ، كالمعدؿ كلما كاف عمـ الجرح كالتَّعديؿ قائمنا   
كتفسيرىا كتكضيحيا حتى  ،كاف لبد لمباحث مف معرفة مصطمحات النُّقَّاد المختمفة ،لمجرحمف ا

ككما ىك معمـك أف الكثير مف العبارات كاأللفاظ قد يىختمؼ  ،ل ييفيـ كالميـ عمى اير المراد منو
كاة يىحتاج إلى كىرىع تمدلكليا مف ناقد آلخر؛ قاؿ اإلماـ الذَّىبي: " كبىراءة مف  ،اّـٍ الكالـي في الرُّ

ٍيؿ عديؿ ثـ نحف نفتىًقري إلى تحرير عبارات التَّ  ،كرجاًلو ،كًعمىًمو ،كًخبرة كاممة بالحديث ،اليكل كالمى
اذً  ،رحجى كالٍ  ُـّ ًمف ذلؾ ،بىةكما بيف ذلؾ ًمف العبارات الميتىجى اْـّ عيٍرؼى أف نىعمـ بالستقراء التَّ  ،ثـ أىى

و ،ذلؾ اإلماـ الًجٍيًبذ   .(3)"بعباراًتو الكثيرة ،كمقاًصدىه ،كاصطالحى
كالعبارات التي استخدميا اإلماـ ككيع في تعديؿ  ،كفيما يمي عرضه لممصطمحات 

كاة  كيمكف تقسيميا إلى خمسة أنكاع: ،مع الجتياد في بياف مدلكلتيا ،الرُّ
 مصطمحات التَّعديؿ الرفيع.  المطمب ا ول:
 م )المطمؽ(.مصطمحات التعديؿ العاد المطمب الثاني:
 : التعديؿ المتكسط:المطمب الثالث
 .المقيدعديؿ مصطمحات التَّ  المطمب الرابع:

 التعديؿ الضمني.المطمب الخامس: 

 ومدلوالتيا. ،المطمب ا ول: مصطمحات التَّعديل الرفيع عند اإلمام وكيع
  جاءت بصيغة التعديؿ الرفيع منيا:استعمؿ اإلماـ ككيع مصطمحات عدة  

                                         
 (.3028/ رقـ 1314/ 2( مختار، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج (1
 (.28( الجرجاني، التعريفات )ص (2
 (.82( الذىبي: المكقظة )ص (3
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  :جبل العممأواًل: 

تقانو ،كتدؿ عمى تماـ حفظ الرَّاكم ،ىذه العبارة مف ألفاظ المدح كالثَّناء الرَّفيع   ،كا 
مامتو  كلـ يختمؼ فيو أحد. ،مما جعؿ النُّقَّاد ييجمعكف عمى ذلؾ ،كا 

 داود الطيالسي. أبيكقد استعمؿ ككيع ىذا المصطم  في حؽ:      
  :قير العممثانيًا: 

بصفة مبالغة في التي عيًرؼ مدلكليا بدللة المغة؛ فيي ممف أيكّْد مدحو ىذه مف األلفاظ  
فتبيف أف صاحب ىذا الكصؼ يككف في أعمى مراتب التَّعديؿ  ،التعديؿ دللة عمى سعة العمـ

 كالتَّكثيؽ.
أك اإلشارة إلى  ،كىذه العبارة ييقصد بيا اإلشارة إلى مرتبة الرَّاكم الرَّفيعة في التَّعديؿ 

 كأكثر ما تيطمؽ في المحدثيف.  ،ة الرَّاكم العاليةمرتب
 .عيسى بن يونس السبيعيكقد استعمؿ اإلماـ ككيع ىذا المصطم  في حؽ:  

 ثالثًا: ثقة ثقة.

 رابعًا: شك فالن كيقين غيره.

 خامسًا: فالن ممن يسأل عنو.

 سادسًا: إن لو مشيخة شبو الرضا.

 سابعًا: إذا وافقني ما باليت من خالفني 

 المطمب الثاني: التعديل العادي. 
 أواًل: "ثقة" أو ثقة مع لفظة زائدة في الوصف 

مىعى الكصفيف: العدالة"الًثقىة: ك   كالعدالة: أفَّ يككف الرَّاكم  ،(1) "كتماـ الضبط ،مف جى
سالمنا مف أسباب الفسؽ كخكاـر المركءة ،عاقالن  ،بالغنا ،مسممنا

كم أما الضبط: أىٍف يككف الرَّا ،(2) 
دَّث مف حفظو ،متيقظنا اير مغفَّؿ دَّث مف كتابو ،حافظنا إف حى  .(3) ضابطنا لكتابو إف حى

                                         
 (.1/589( البقاعي، النكت الكفٌية بما في شرح األلفية )ج1)
 (. 104( ابف الصالح، مقدمة ابف الصالح )ص 2)
 (.105:-104( ابف الصالح، مقدمة ابف الصالح )ص 3)
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قاؿ  ،«ًثقىة»كمف نزؿى عف تماـ الضبط إلى أكؿ درجات النقصاف ل يقاؿ فيو 
ديكؽ ،كمف نزؿى عف التماـ إلى أكؿ درجاًت النقصاف": (1)البقاعي  ،أك ل بأس بو ،قيؿ فيو صى

 ."يقاؿ فيو ًثقىة إلَّ مع اإلرداؼ بما يزيؿي المبىس كل ،كنحك ذلؾ

 ،مف مصطمحات التٍَّعًديؿ المطمؽ ،إلخ«...مف الثّْقات» ،«ًثقىة»كعميو فإفَّ المصطمحات 
 كل تنصرؼ إلى ايره إلَّ بدليؿ. ،كتدؿ عمى التٍَّعًديؿ التَّاـ لمرَّاكم كالتكثيؽ

 ،سممة بف نبيط السمميعدة ركاة منيـ: لتعديؿ العادم في كقد استعمؿ اإلماـ ككيع ا
 كعبادة بف مسمـ. 

 ثانيًا: ثبت أو الثبت

 .)ثبت(كقد استعمؿ لفظة 

الثابت القمب كالمساف كالكتاب " :(الثبت) معرفنا-(2) -رحمو ا تعالى-قاؿ السخاكم  
 ."كالحجة

مما يدؿ  فال بد حينئذ ،الضابط الجيد الضبط" :(3) -رحمو ا تعالى-قاؿ الصنعانيك 
فيثبت  ،عمى العدالة فإذا قاؿ: ثبت؛ أفاد ذلؾ كزيادة فإف معناه ما تطمئف بو النيي كتقنع بو

 ."إذ ذلؾ ل يككف إل لمف جمع مع الضبط العدالة ،عندىا؛ أم ل تطمب عميو مزيدنا

 كعمر بف حسيؿ . ،مالؾ بف أنس كقد استعمؿ اإلماـ ككيع ىذا المصطم  في حؽ:

 لكتاب أو ما أصح حديثو أو ما أحفظو.ثالثا: صحيح ا

كممف استعمؿ ككيع فييـ ىذه األقكاؿ : ثكر بف يزيد، كمحمد بف جعفر، كعبد الرحيـ بف 
 سميماف، كيحيى بف يماف، كعبد الرحمف بف محمد المحاربي.

 المطمب الثالث: التعديل المتوسط:
دكف البمكغ بو إلى درجة  الرَّاكم تىٍعًديؿ عمىدؿ كت ،مف مصطمحات التٍَّعًديؿ المطمؽ

 "الًثقىة".

                                         
 (.1/589( البقاعي، النكت الكفية )ج1)
 (.2/115( السخاكم، فت  المغيث )ج2)
 (.2/160( الصنعاني، تكضي  األفكار لمعاني تنقي  األنظار )ج3)
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ديكؽ" في المرتبة ٍرح  ،كىي تساكم مصطم  "صى قاؿ اإلماـ ابف أبي حاتـ في "الجى
ٍرح"كجدت األلفاظ في  :(1)كالتٍَّعًديؿ" ذا قيؿ لمكاحد: "ًثقىة"ك  ،كالتٍَّعًديؿ عمى مراتب شتى الجى أك  ،ا 

"، فيك ممف يي م" ذا قيؿ  حتجُّ تقف ثىبته ديكؽ"بحديثو"، كا  أك "ل بأس  ،أك "محمو الصدؽ" ،لو: "صى
  .كىي المنزلة الثانية" ،كتب حديثو كينظر فيوبو"، فيك ممف يي 

يشيد لذلؾ: ما أخرجو  ،كالتكثيؽ درجات ،كتشترؾ مع مصطم  "ًثقىة" في مطمؽ الًثقىة
ٍيثىمة في "تاريخو"  اإلماـ أبك بىٍكر أحمد بف أبي خى

تقكؿ فالف  إنؾ :قمت ليحيى بف معيف: "(2)
ذا قمت ك  ،فيك ًثقىة "ليس بو بأس"ت ماؿ: إذا قق ،"ضعيؼ"كفالف  ،"ليس بو بأس" ؾ ىك لا 

 ".ب حديثوتى كٍ يي  ل ،فميس ىك بًثقىة ،"عيؼ"ض

: كلـ يقؿ ابفي معيفو إف (3) فقاؿ ،كعقَّب اإلماـ العراقي عمى قكؿ اإلماـ ابف معيف : "قمتي
إنَّما قاؿ: إفَّ مىٍف قاؿ فيو  ،تَّى يمزـى منو التساكم بيفى المَّفظىٍيفً حى  ،كقكلي: ًثقىة ،قكلي: ليسى بًو بأسه 

. فالتعبيري عنوي بقكليـ: ًثقىة أرفع مف التعبيًر عنو بأىنَّوي ل بأس بوً  ،ىذا فيك ًثقىة ًف  ،كلمًثقىة مراتبي كا 
". ،اشتركا في ميطمًؽ الًثقىة ـي  كىالمَّوي أىٍعمى

ٍيـ مػا  رعػػػة  ،يكافػؽ كالـ اإلمػاـ ابف معػيفكفي كالـ اإلماـ ديحى فقد أخػرج اإلمػػػاـ أبػك زي
ٍشًقػػي في "تاريخو" الدّْمى

 
ٍيـ"(4) يعني الذم كاف في أىؿ  -قاؿ: قمت لعبد الرحمف بف إبراىيـ "ديحى

ٍكشىب الفزىاًرم؟"-الشاـ كأبي حاتـ في أىؿ المىشرؽ  ،قاؿ: "ل بأس بو" ،: "ما تقكؿ في عمٌي بف حى
ـى ل تقكؿ: ًثقىةقاؿ:  ـي إلَّ خيرنا؟" ،"فقمت: كًل  قاؿ: "قد قمت لؾ: إنَّو ًثقىة". ،كل نعم

 كمف األلفاظ التي استعمميا اإلماـ ككيع بف الجراح في ىذا المطمب:

 أكل: لبأس بو كقد أطمقو عمى القاسـ بف اصف.

 ثانيان: حديثو حسف كقد أطمقو عمى عبد السالف بف حرب.

 

 

                                         
 (.2/37( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)
ٍيثىمة، التاريخ الكبير )ج2)  (. 5/192( ابف أبي خى
 (.374 -1/373لتذكرة )ج( العراقي، شرح التبصرة كا3)
 (.177( أبك زرعة الدمشقي، التاريخ )ص4)
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 .المقيدعديل مصطمحات التَّ بع: المطمب الرا
كىاة في مك  ،بيذا المنيج العممي التـز ككيعككاف اإلماـ  عدة  طفافقد عارض كقابؿ بيف الرُّ

 كىي كالتالي:
أكلن: " كاف أص  حديثان كأكثؽ مف فالف". كقد استعمؿ ىذا المفظ في حؽ كؿ مف: 

 سميماف بف بريدة، كعبد ا بف بريدة
 عباد بف العكاـ.كقد استعمؿ ىذا المفظ في حؽ: ـ أحد يشبيو". ثانيان: " ليس عندك

 ثالثان: أثبت مف بقي اليكـ..". كقد استعمؿ ىذا المفظ في حؽ: عبد العزيز بف أبي عثماف.

 الخامس: التعديل الضمني.المطمب 

) ىػػك كػػؿ حكػػـ أفػػاد تعػػديؿ الػػراكم مػػف ايػػر تعيػػيف لػػو( كلػػو عػػدة  :(1)كالتعػػديؿ الضػػمني
 صكر منيا:

تخػػػريج أصػػػحاب الصػػػحي  لمػػػراكم احتجاجػػػان بػػػو، ككػػػذلؾ تخػػػريج أصػػػحاب المسػػػتخرجات  .1
 عمى كتب الصحي  .

 تصحي  األئمة كتحسينيـ لحديث الراكم. .2
 ركاية مف ل يركم إل عف ثقة. .3
 ركاية الحفاظ كالثقات عف الراكم. .4
 عمؿ العالـ بمقتضى حديث معيف. .5

 ىي كالتالي:كقد استعمؿ اإلماـ ككسع عدة مصطمحات في ذلؾ، ك 
: عبػػد ا بػػا أبػػي اإلمػػاـ ككيػػع فػػي حػػؽ وكقػػد اسػػتعمم أكلن: كػػاف سػػفياف يصػػح  تفسػػير بػػف نجػػي .

 نجي .
: سػػميماف بػػف كقػػد اسػػتعمؿ اإلمػػاـ ككيػػع التعػػديؿ الضػػمني فػػي حػػؽ ثانيػػان: لػػـ تفتػػو تكبيػػة اإلحػػراـ.

 ميراف.
اإلمػػػاـ ككيػػػع التعػػػديؿ كقػػػد اسػػػتعمؿ ثالثػػػان: كػػػاف يػػػركم عػػػف أبػػػي نجػػػي  كأبػػػي نجػػػي  المكػػػي ثقػػػة. 

 : عبد الرحمف بف خضير.الضمني في حؽ
: عبػػػد كقػػػد اسػػػتعمؿ اإلمػػػاـ ككيػػػع التعػػػديؿ الضػػػمني فػػػي حػػػؽرابعػػػان: طمػػػب الحػػػديث قبمنػػػا كبعػػػدنا. 

 الرحمف بف مغراء.

                                         
(35ألسمرم، التعديؿ الضمني عند ابف عدم )صا(1)
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: الحسػػف بػػف كقػػد اسػػتعمؿ اإلمػػاـ ككيػػع التعػػديؿ الضػػمني فػػي حػػؽخامسػػان: تشػػبيو الػػراكم بغيػػره. 
 صال .

: حفػػص بػػف كقػػد اسػػتعمؿ اإلمػػاـ ككيػػع التعػػديؿ الضػػمني فػػي حػػؽإلػػى قاضػػينا. سادسػػان: اذىبػػكا 
 اياث.

: زيػاد بػف عبػػد كقػد اسػتعمؿ اإلمػاـ ككيػػع التعػديؿ الضػمني فػي حػػؽسػابعان: أشػرؼ مػف أف يكػػذب 
 ا.
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 :انيلمبحث الثَّ ا
 وكيعلون عند اإلمام واة الُمَعدَّ الرُّ  
 غيره من النُّقَّاد( مقارنة بين قولو وأقوال ،لذين عدليمواة ا)دراسة لبعض الرُّ 

كاة يجد أنو أصدر أحكامنا في تعديؿ عدد مف  إف المتأمؿ في أقكاؿ اإلماـ ككيع في نقد الرُّ
كاة مف أماكف ميختمفة مف العالـ اإلسالمي  كالنَّازليف فييا. ،الرُّ

كاة كمقارنتيا بأحكاـ ايره كل شؾ أف في استقراء أحكاـ اإلماـ ككيع في ىذا العدد  مف الرُّ
ا عف طبيعة منيجو الذم اتبعو في نقد الرّْجاؿ ،مف النُّقَّاد ككذلؾ تبدك  ،ييعطي تىصكرنا كاضحن

 كاضحةن مرتبتو بيف النُّقَّاد.

كىذا الختالؼ في الحقيقة  ،مع العمـ أف أحكاـ النُّقَّاد في الرَّاكم الكاحد قد تختمؼ أحياننا
كاة ،يةن ناتجةن عف سىًبر النُّقَّادظاىرةن طبيع فقد يىٍحكيـ بعضيـ عمى الرَّاكم  ،كتتبعيـ ألحكاؿ الرُّ

كقد  ،بحكـ ثـ تنكشؼ لو أمكر عف حاؿ ذلؾ الرَّاكم تجعمو يىٍعًدؿ عف رأيو فيو إلى رأم لخر

تختمؼ أقكاؿ النَّاقد الكاحد في الرَّاكم الكاحد لعتبارات أخرل
(1) . 

لمٍَّكنىكم: "كثيرنا ما تجد الختالؼ عند ابف معيف كايره مف أئمة النَّقد في فقد قاؿ اإلماـ ا

حؽ راك كىك قد يككف لتغير الجتياد كقد يككف لختالؼ كيفية السُّؤاؿ"
(2) . 

كعميو فإنو ينبغي عمى الباحث إف أراد التَّعرؼ عمى أحكاؿ الرّْجاؿ بكؿ دقةو كنزاىةو عميو 
كاصطالحو مستعيننا عمى ذلؾ بتتبع كالمو  ،أئمة الجرح كالتَّعديؿالبحث عف رأم كؿ إماـ مف 

كاة كاختال كاية عنو في بعضيـ مع مقارنة كالمو بكالـ ايره مف النُّقَّاد ؼفي الرُّ الرّْ
(3) . 

 

 

                                         
 (.525( إمداد الحؽ، اإلماـ ابف المديني كمنيجو في نقد الرجاؿ)ص(1
 (.13( المكنكم، الرفع كالتكميؿ )ص(2
 (.258 -257/ 1( المعممي، التنكيؿ )ج(3
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َواة الُمعدَّ ا ول:  المطمب  الرفيع.لون بمصطمحات التَّْعِديل الرُّ
كىاة باستعماؿ مصطمحات التٍَّعًديؿ عددنا مف اككيع بف الجراح عدَّؿ اإلماـ    الرفيعلرُّ
 الي:كىـ كالتَّ  ،كعباراتو

 " جبل العمم" أواًل: الرَّاوي الذي قال فيو:

وىو  ،فارسي ا صل ،َأُبو داود الطيالسي الَبْصِرّي الحافظ ،ُسَمْيمان بن داود بن الجارود
(2)(1)مولى القريش

. 

أحفظ لحديث طكيؿ مف أبي  ان ا بقي أحد: مومرة  ،(3)جبؿ العمـقال وكيع فيو : -
 .(4)داكد

 أقوال النقاد فيو :-
كقاؿ ابف  ،(6)كمرة كاف كثير الخطأ ،(5)قاؿ عبد الرحمف بف ميدم: أصدؽ الناس

كمرة  ،(8). كقاؿ الفالس: ما رأيت في المحدثيف أحفظ منو(7)أحفظ منو المديني: ما رأيت أحدان 
كقاؿ  ،(11)كقاؿ العجمي: ثقة كثير الحفظ .(10)صدؽ الناس ليجةقىاؿ النَّسىائي: ثقة مف أ ،(9)ثقة

ما عممت بو بأسان  ،قاؿ الذىبي: ثقة ،(12)الخطيب البغدادم : حافظ مكثر ثقة ثبت
 كقاؿ في ،(13)

                                         
 (401/ 11ب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( المزم، تيذي1)
أبك داكد الطيالسي البصرم ثقة حافظ امط في أحاديث مف التاسعة مات سنة  ،( سميماف بف داكد بف الجاركد2)

 (250أربع كمائتيف. تقريب التيذيب )ص 
 (406/ 11( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج3)
 (28/ 9عممية )ج( الخطيب، تاريخ بغداد كذيكلو ط ال4)
 (85/ 5( الذىبي، تاريخ اإلسالـ ت بشار )ج5)
 (32/ 10( الخطيب، تاريخ بغداد ت بشار )ج6)
 (28/ 9( الخطيب، تاريخ بغداد كذيكلو ط العممية )ج7)
 (85/ 5( الذىبي، تاريخ اإلسالـ ت بشار )ج8)
 (186/ 4( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج9)
 (407/ 11ماء الرجاؿ )ج( المزم، تيذيب الكماؿ في أس10)
 (201( العجمي، الثقات ط الباز )ص 11)
 (26/ 9الخطيب، تاريخ بغداد كذيكلو ط العممية )ج (12)
 (103الركاة الثقات المتكمـ فييـ )ص( الذىبي، 13)
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 .(2). كذكره ابف حباف في الثقات(1)التذىيب : اإلماـ أحد األعالـ 

كؽ كزاد يحيى: أعمـ بشعبة مف : صد (5)كأبك حاتـ (4)كالدارمي (3)كقاؿ يحيى بف معيف
كقاؿ أحمد ثقة صدكؽ يحتمؿ  ،(7)كزاد أبك حاتـ: محدث كثير الخطأ (6)عبد الرحمف بف ميدم

  : ثقة حافظ امط في أحاديث.(9)قاؿ ابف حجر في التقريب ،(8)لو

قىاؿ ًإٍبرىاًىيـ ٍبف سىًعيد الجكىرم: أخطأ أىبيك داكد الطيالسي ًفي ألؼ حديث
(10). 

مىى سىًبٍيًؿ الميبىالىغىةً رد الذىب ـي عى لىٍك أىٍخطىأى ًفي سيبيًع ىىذىا  ،ي عميو فقاؿ: ىىذىا قىالىوي ًإٍبرىاًىٍي كى
عَّفيكهي   .(11) لىضى

دَّثىنىا أىبيك يعمى المكصمي قىاؿ أىبيك أىٍحمىدى ٍبف عدم: حى مَّد ٍبف المنياؿ  ،كى قاؿ: سمعت ميحى

: قمتي ألبي داكد صاحب الطيا (12)لسة يكما: سمعت مف اٍبف عكفالضرير يىقيكؿي
شيئا؟ قاؿ: ل. 

تَّى نسي. قاؿ: فمما كاف سنة ،قاؿ: فتركتو سنة قمت لىوي: يىا أبا  ،ككنت اتيمو بشيءو قبؿ ذلؾ حى
داكد سمعت مف اٍبف عكف شيئا؟ قاؿ: نعـ. قمت: كـ؟ قاؿ: عشركف حديثا كنيؼ.قمت: عدىا 

زريع ما خال كاحدا لىوي ما اعرفوفإذا ىي أحاديث يزيد ٍبف  ،عمي. فعدىا كميا
(13). 

                                         
 (137/ 4ج)ذىيب تيذيب الكماؿ ت( الذىبي، 1)
 (275/ 8الثقات )ج، ( ابف حباف2)
 (64رمي )ص ركاية الدا -تاريخ ابف معيف  (3)
 (64ركاية الدارمي )ص  -تاريخ ابف معيف  (4)
 (113/ 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)
 (32/ 10الخطيب، تاريخ بغداد ت بشار )ج (6)
 (113/ 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (7)
 (406/ 11، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( المزم8)
 (250ب )ص ، تقريب التيذي( ابف حجر9)
 (1/495، الكاشؼ )ج( الذىبي10)
 (382/ 9الذىبي، سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ج (11)
ك عبد ا بف عكف البصرمي(12)

 (.276/ 4الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج ( ابف عدم،13)
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مىى  ،: كأىبيك داكد الطيالسي كاف ًفي أيامو أحفظ مف بالبصرةمعقبان  قاؿ ابف عدم مقدما عى
كىك كما قاؿ عىٍمرك  ،كما أدرم ألم معنى قاؿ فيو ابف المنياؿ ما قالو ،أقرانو لحفظو كمعرفتو

: ثقة ًميٍّ ذا جاكزت في أصحاب شعبة مف مع ،ٍبف عى كيحيى  ،كخالد ٍبف الحارث ،اذ ٍبف معاذكا 
دّْثي بأربعيف ألؼ  ،كلو أحاديث يرفعيا ،فأىبيك داكد خامسيـ ،كاندر ،القطاف كليس بعجب مف ييحى

 ،كيكصؿ أحاديث ،يكقفيا ايره ،يرفع أحاديث ،حديث مف حفظو إف يخطئ ًفي أحاديث منيا
نما أتى ذلؾ مف حفظو ،يرسميا ايره  .(1)ندم كعند ايرم إل متيقظ ثبتكما أىبيك داكد ع ،كا 

بىطىوي  ٍمعي بىٍيفى القىٍكلىٍيًف أىنَّوي سىًمعى ًمٍنوي شىٍيئان مىا ضى ًفظىوي  ،قاؿ الذىبي: الجى دىؽى أىٍف  ،كىلى حى فىصى
: مىا سىًمٍعتي ًمٍنوي  لَّ  ،يىقيٍكؿى دى أىًمٍيفه  ،كىاً  اًدؽه  ،فىأىبيك دىاكي ا ،صى قىٍد أىٍخطىأى ًفي ًعدًَّة أىحى ؛ ًلكىٍكًنًو كىافى كى ًدٍيثى

مىى ًحٍفًظوً  دّْثي ًإلَّ ًمٍف ًكتىابو  ،كىلى يىٍرًكم ًمٍف أىٍصًموً  ،يىتًَّكؿي عى دّْثى لى ييحى كىمىا كىافى  ،فىالكىرىعي أىفَّ الميحى
ٍنبىؿو  دًّْثٍيفى أىٍحمىدي بفي حى ـي الميحى ا ييٍكًصي ًبًو ًإمى اًرمُّ  ،يىٍفعىؿي كى رًّْج البيخى ـٍ ييخى لى دى شىٍيئان؛ ألىنَّوي سىًمعى  كى ألىًبي دىاكي

ا اٍحتىاجى ًإلىٍيوً  ،ًمٍف ًعدَّةو ًمٍف أىٍقرىاًنوً  فىمى
(2). 

 .(3)استشيد لو البخارم في صحيحو

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 قاد اإلماـ ككيع في الحكـ عميو.كقد كافؽ أامب الن ،الراكم ثقة حافظ ربما امط

 ثانيًا: الراوي الذي قال فيو: " رجل قير العمم"

 أخو ،الكوفي ُمَحمَّد َأُبو: وُيقال ،َعْمرو َأُبو ،ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ْبِن َأِبي ِإْسَحاَق السَِّبيعي
(5)(4) .يونس بن إسرائيل

. 

                                         
 (.277/ 4( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج1)
 (383 /9( الذىبي، سير أعالـ النبالء ط الرسالة )ج2)
 ( 8/677( البخارم، صحي  البخارم، كتاب التفسير، باب )قـ فأنذر(. )ج3)
 (62/ 23المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (4)
( عيسى ابف يكنس ابف أبي إسحاؽ السبيعي بفت  الميممة ككسر المكحدة أخك إسرائيؿ ككفي نزؿ الشاـ 5)

كثمانيف كقيؿ سنة إحدل كتسعيف ع. تقريب التيذيب مرابطا ثقة مأمكف مف الثامنة مات سنة سبع 
 (441)ص
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 يقال: تأت ،ي عيسى بن يونسقال إسحاق بن راىويو: قمت لوكيع: إني أريد أن أذىب إل-
 (1)رجاًل قد قير العمم؟

 ،(4)كابف معيف ،كزاد ثبتان  ،(3)ككثقو ابف سعد ،(2) كقاؿ أحمد: عيسى ييسأؿ عنو؟
كابف  ،كيعقكب بف أبي شيبة ،: كزاد مأمكف(6)كابف المديني ،كأبك حاتـ ،كزاد ثبتان  (5)كالعجمي
كفي  ،(10) كذكره ابف حباف في الثقات ،(9)كقاؿ أبك زرعة: حافظ  ،(8)كابف حجر ،(7) خراش

كقاؿ أبك ىماـ الكليد بف شجاع: حدثنا عيسى بف يكنس  ،(11) مكضع لخر: كاف متيقظان ثبتان 
 .(13) كقاؿ الذىبي: أحد األعالـ في الحفظ ،(12)الثقة الرضى

 :والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد ،خالصة القول فيو -

بؿ رفعو بعضيـ إلى أعمى درجات  ،قد اتفؽ أىؿ النقد عمى تكثيؽ عيسىثقة ثبت، 
 التكثيؽ كما ذكر.

 

 

 
                                         

 (.6/292( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)
 (.2/479ج( أحمد، كالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا )(2
 (.7/339( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(3
(، 53ابف معيف، ركاية الدارمي )ص (، كتاريخ 53ركاية الدارمي )ص  -( ابف معيف، تاريخ ابف معيف (4

 ثقة كثقة. كقاؿ: 
 (.380( العجمي معرفة الثقات )ص(5
 (، كلفظ ابف المديني: بخ بخ ثقة مأمكف.6/291( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(6
 (.238/ 8( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(7
 (.441( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(8
 (.292/ 6كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، الجرح (9

 (.7/238( ابف حباف، الثقات )ج(10
 (.1/285( ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ج(11
 (.72/ 23( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(12
 (.114/ 2( الذىبي، الكاشؼ )ج(13
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 ثقة": ،ةثالثًا: الرواة الذين قال فيو "ثق

َة َحْنَظَمُة ْبُن َأِبي ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخَمِف ْبِن َوْىِب ْبِن ُحَذافَ  .1
 . (1)وخمسين إحدى سنة مات السادسة من ،المكي ْبِن ُجَمحٍ ا

 . (2)ثقة ثقة ككاف سفياف أبي بف حنظمة حدثنا: قال وكيع -
 أقوال النقاد:-

كابػف  ،(7)كعمي بف المػديني ،(6)كأبك زرعة ،(5)كأبك حاتـ ،(4)كابف معيف ،(3)كثقو اإلماـ أحمد
 . (12)كذكره ابف حباف في الثقات ،(11)كابف حجر ،(10)كالذىبي ،(9)كأبك داكد كالنسائي ،(8)سعد

ذا ،صػالحة أحاديػث كلحنظمة مستقيـ حنظمة يركم ما كقاؿ ابف عدم: عامة  عنػو حػدث كا 
 . (13)الحديث مستقيـ فيك ثقة

وأحكام غيره من  وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

عمى  ككيع بف الجراح اإلماـ النقاد كافؽ أامب كتعالى أعمـ. كا سبحانو ،الراكم ثقة
 كقد دافع ابف حجر  ،(14)إل أف ابف عدم امزه في حديث ذكره في كتابو الكامؿ ،تكثيقو مطمقنا

                                         
 (.183ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 ( .3/241ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2)

 ( .3/241ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(3) 
   ( .3/242ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4)
 ( المصدر نفسو .5)
 ( المصدر نفسو .6)
 . 97لبف المديني، سؤالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني ص (7)
 ( .6/38ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (8)
 ( .7/446كماؿ في أسماء الرجاؿ )جالمزم، تيذيب ال (9)
 ( .1/620الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (10)
 (.183ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (11)
 ( .6/225( الثقات، ابف حباف )ج12)
 ( .3/340ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (13)
 ( المصدر نفسو .14)
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 . (2)كيؤكد الذىبي عمى إجماع النقاد عمى تكثيقو (1)ايره " مف فيو العمة عف حنظمة بقكلو: " لعؿ

 . (3)أبو سعيد مات سنة ثالث وستين ،نزيل البصرة ،يَم التُّْسَتِريُّ َيِزيُد ْبُن ِإْبرَاىِ  .2

 . (4)ثقة ،قال وكيع: ثقة-

 أقوال النقاد:-
  (9)كالنسائي ،(8)كابف سعد ،(7)كأبك زرعة  ،كأبك حاتـ ،(6)كابف معيف ،(5)كثقو اإلماـ أحمد

كزاد: في  ،كابف حجر ،(11)كالذىبي ،(10)كابف نمير ،كعمرك بف عمي ،كأحمد بف صال  المصرم
كقاؿ يزيد بف زريع: ما رأيت أحدا مف أصحاب الحسف أثبت مف  ،(13)ليف (12)ركايتو عف قتادة
كقاؿ ابف عدم: لو أحاديث  ،(15)كقاؿ سعيد بف مسمـ: الصدكؽ المسمـ ،(14)يزيد بف إبراىيـ

نما أنكرت عميو أحاديثو ركاىا عف قتادة ،مستقيمة عف كؿ مف يركم عنو كىك  ،عف أنس ،كا 

                                         
 ( .3/61ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (1)
 ( .1/620العتداؿ )جالذىبي، ميزاف  (2)
 (. 599ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)
 ( . 9/253ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4)
 ( . 9/253ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)
 المصدر نفسو . ( 6)
 المصدر نفسو . ( 7)
 ( . 7/205ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (8)
 .  (32/80المزم، تيذيب الكماؿ )ج (9)
 ( . 11/312ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (10)
 (. 200الذىبي، مف تكمـ فيو كىك ثقة )ص (11)
ك ابف دعامة.ي(12)

 (. 599ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (13)
 ( . 11/312تيذيب التيذيب، ابف حجر )ج( 14)
 ( .32/80المزم، تيذيب الكماؿ )ج (15)
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بف ابراىيـ كقاؿ ابف المديني: يزيد  ،(1)كل بأس بو كأرجك أف يككف صدكقا ،ممف يكتب حديثو
 . (3)كمثؿ ىذا قاؿ يحيى بف سعيد ،(2)عف قتادة ليس بذاؾ

 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -
تػػادة ففييػػا لػػيف . كا سػػبحانو كتعػػالى أعمػػـ . كقػػد كافػػؽ إل فػػي ركايتػػو عػػف ق ،الػػراكم ثقػػة

إل أف الػػبعض قػػد تكسػػط فيػػو لضػػعؼ حديثػػو عػػف  ،االػػب النقػػاد فػػي تػػكثيقيـ لمػػراكم اإلمػػاـ ككيػػع
 قتادة.

 رابعًا: الراوي الذي قال فيو "شك فالن كيقين غيره":
ِىاَلِل بن َعاِمر بن َصْعَصعة الياللي  ِمْسَعُر بُن ِكَداِم بِن ُظَيْيِر بِن ُعَبْيَدَة بن الَحاِرِث بن .1

 .(4)روى لو الجماعة ،ه(155أو  153)ت: ،أبو سممة الكوفي ،الَعامريّ 
 .(5)قال وكيع بن الجراح: شك مسعر كيقين غيره

 أقوال النقاد:
كقػاؿ ابػف سػعد: كػاف  ،(6)قاؿ يحيى بف سعيد القطاف: ما رأيػت مثمػو كػاف مػف أثبػت النػاس

كقػاؿ أحمػد بػف حنبػؿ: كػاف ثقػة خيػاران حديثػو  ،(8)كقاؿ يحيػى بػف معػيف: ثقػة ،(7)ثقة قميؿ الحديث
 كقػاؿ العجمػي: ،(10)كمف بالككفة مثمػو؟ ،حجة كقاؿ ابف عمار المكصمي: ،(9)حديث أىؿ الصدؽ

                                         
 ( . 9/175ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (1)
 ( . 9/253ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2)
 ( . 11/312ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (3)
(، 368/ 8(، ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ)ج346/ 6انظر إلى ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل)ج 4))

زم، تيذيب الكماؿ (، الم218(، لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات)ص507/ 7ابف حباف، الثقات )ج
(، ابف حجر، 141/ 1(، الذىبي، تذكرة الحفاظ)ج212/ 4(، الذىبي، تاريخ اإلسالـ)ج461/ 27)ج

(، الساعدم اليمني، خالصة تذىيب 528(، ابف حجر، تقريب التيذيب)/113/ 10تيذيب التيذيب)ج
 (.3/938(، ألبي زرعة، الضعفاء )ج374صتيذيب الكماؿ)

 (.157/ 11ب الكماؿ)ج( لمغمطام، إكماؿ تيذي5)
 (.461/ 27(، المزم، تيذيب الكماؿ)ج8/13( البخارم، التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي محمكد خميؿ )ج6)
 (.346/ 6( ابف سعد، الطبقات الكبرل)ج7)
 (.461/ 27( المزم، تيذيب الكماؿ)ج8)
 (.368/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج9)
 (.461/ 27( المزم، تيذيب الكماؿ)ج10)
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 ،كأجػػكد حػػديثان  ،كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: مسػػعر أتقػػف ،(2)كقػػاؿ أبػػك زرعػػة: ثقػػة ،(1)ثقػػة ثبػػت فػػي الحػػديث
كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات كقػاؿ:  ،(3)كمسعر أتقف مػف حمػاد بػف زيػد ،كرمكأعمى إسنادان مف الث

كػػاف ثبتػػان فػػي الحػػديث
شػػيخ  ،الثبػػت اإلمػػاـ كقػػاؿ مػػرة ثانيػػة: ،(5)عػػالـكقػػاؿ الػػذىبي: أحػػد األ ،(4)

 .(7)ثقة ثبت فاضؿ كقاؿ ابف حجر: ،(6)العراؽ
ؿ سػػفياف بػػف كقػػا ،(8)كػػاف األعمػػش يقػػكؿ: شػػيطاف مسػػعر يستضػػعفو فيشػػككو فػػي الحػػديثك 

كقػػاؿ أبػك نعػػيـ :  ،(9)فقػاؿ: شػػكو كيقػيف ايػره ،عيينػة: قػالكا لألعمػػش: إف مسػعران يشػؾ فػػي حديثػو
 .(10)في شيء مف حديثو إل في حديث كاحد يخطئكليس  ،كاف مسعر شكاكان في حديثو

وأحكام غيره من  وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 كقد كافؽ كالـ النقاد اإلماـ ككيع بظاىر قكلو. بف كداـ ثقة ثبت. ًمٍسعىري  :قمت

 خامسًا: الراوي الذي قال فيو "ال يسأل عنو".
مات سنة تسعين ومائة أو  ،اْ َْزِدّي الَجْعَفريأبو خالد ا حمر: ىو سميمان بن حيِّان 

 . (11)قبميا ولو بضع وسبعون

 .(12) كأبك خالد ممف يسأؿ عنو؟فقال:  ،د ا حمروكيع بن الجراح عن أبي خال سئل -

                                         
 (ط الدار.274/ 2( العجمي، الثقات )ج1)
 (.368/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج2)
 ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ. (3)
 (.461/ 27( المزم، تيذيب الكماؿ)ج4)
 (.256/ 2( الذىبي، الكاشؼ)ج5)
 (.577/ 6( الذىبي، سير أعالـ النبالء)ج6)
 (.528( ابف حجر، تقريب التيذيب)ص7)
 (.113/ 10ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج 8))
 (.212/ 4( الذىبي، تاريخ اإلسالـ)ج9)
 (.507/ 7( ابف حباف، الثقات )ج10)

 (.406ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص ((11
 (.10/28الخطيب، تاريخ بغداد، )ج ((12
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 أقوال النقاد: -
 ،(5)كمحمد بف يزيد الرفاعي ،(4)كالعجمي ،(3)المدينيكابف  ،(2)معيف فكاب ،(1)كثقو ابف سعد

كقاؿ  ،(9)كالنسائي: "ليس بو بأس" ،. كقاؿ يحيى بف معيف(8)كالذىبي ،(7)كابف حباف ،(6)كالطبرم
كقاؿ  ،(11)كالذىبي: "صدكؽ" ،كابف خراش ،كقاؿ أبك حاتـ ،(10)بحجة"ابف معيف: "صدكؽ ليس 

نما أتى ىذا مف  ،(12)عبد ا بف نمير: "رجؿ صال " كقاؿ ابف عدم: "لو أحاديث صالحة ... كا 
. كقاؿ (13)كىك في األصؿ كما قاؿ ابف معيف صدكؽ كليس بحجة" ،سكء حفظو فيغمط كيخطئ

كأنو قد ركل  ،لتفاؽ أىؿ العمـ بالنقؿ أنو لـ يكف حافظنا ،ةالبزار: "ليس ممف يمـز زيادتو حيجَّ 
أحاديث عف األىٍعمىش كايره لـ ييتىابىٍع عمييا"
(14). 

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

اـ ككيع لـ يدر كلعؿ اإلم ،عمى تكثيقو. كقد كافؽ أامب النقاد اإلماـ ككيع يخطئ ،ثقة
 كجاءت عبارة ككيع تحمؿ التعديؿ بصيغة السؤاؿ. ،كما أثبتو ايره بسكء حفظو.
 

                                         
 (.6/391انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل)ج ((1
 (.129ركاية الدارمي )ص-بف معيفانظر: ابف معيف، تاريخ يحيى  ((2
 (.4/107انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج ((3
 (.1/427لعجمي، الثقات، )ج (ا(4
 (.4/107( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(5
 (.10/28( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(6
 (.6/395ابف حباف، الثقات )ج ((7
 (.1/92كىك مكثؽ )جالذىبي، مف تكمـ فيو  ((8
 (.11/397، المزم، تيذيب الكماؿ )ج155ركاية الدارمي، ص-تاريخ يحيى بف معيف ((9

 (.4/272ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، )ج ((10
(، الذىبي، 10/28(، الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج4/107( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(11

 (.1/458الكاشؼ )ج
 (.10/28ب البغدادم، تاريخ بغداد )جالخطي ((12
 (.4/282ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج ((13
 (.4/181بف حجر، تيذيب التيذيب )ج (ا(14
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 سادسًا : الراوي الذي قال فيو " إن لو مشيخة شبو الرضا".

وىو النضر بن  ،أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو ،(1)ع: النضر بن شميل المازني  .1
بن زىير بن عمرو بن حجر بن خزاعي بن مازن شميل بن خرشة بن زيد بن كمثوم بن عنزة 
 .(3)مات سنة أربع ومائتين ،(2)بن عمرو بن تميم. وقيل في نسبو غير ذلك 

 .(4)"وكيع: "إن لو مشيخة شبو الرضا قال

 أقوال النقاد:

اًئعىةه : " (5) قاؿ ابف المبارؾ ٍيًف ضى كيكرىةى مى -ديرَّةه بىٍيفى مىٍركى ، كى ٍكذى يىٍعًني: كيكرىةى مىٍركى ٍركى الرُّ
(6)

"، 

(8)لـ يكف أحد مف أصحاب الخميؿ ،: ذاؾ أحد األحديف(7)كقاؿ مرة 
 يدانيو".

 ،كمعرفة النحك ،كركاية الشعر ،صاحب حديث ،: "كاف ثقة إف شاء ا(9) قاؿ ابف سعد
 : "ثقة ثبت". كثقو(11) كقاؿ ابف حجر ،: "ثقة إماـ صاحب سنة"(10) كقاؿ الذىبي ،كبأياـ الناس"

 ،(12) ابف معيف
                                         

 (.12/21لمازني : نسبة إلى قبيمة مازف، كمازف: بيضة النمؿ. السمعاني، األنساب )ج( ا1)
 (10/437يذيب التيذيب )ج( المزم، ت2)
 (.562يذيب)ص قريب التتابف حجر، ( 3)
 (.258/ 4)جميزاف العتداؿ (، الذىبي، 4/293العقيمي، الضعفاء الكبير )ج( 4)
 (8/478ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)
( ميال عنيا، كىي تقع عمى 160كتعرؼ بمرك الصغرل تمييزا ليا عف مرك الشاىجاف التي تقع عمى بعد ) (6)

بقربيا بمد يسمى قصر الحنؼ،  اف شماؿ بالد الفغاف، كيقعنير مرااب داخمة اآلف في حدكد تركست
نسبة إلى الحنؼ بف قيس القائد المظفر الذم افتت  تمؾ الناحية كضميا إلى حظيرة اإلسالـ في عيد 

ىػ، كلمرك شيرة عظيمة في التاريخ اإلسالمي بما أنجبت مف  32الخميفة عثماف رضي ا عنو سنة 
كؿ لميجرة كحتى نياية القرف السادس اليجرم.عمماء عظاـ مف القرف األ

 (29/383المزم، تيذيب الكماؿ )ج (7)
 ىك الخميؿ بف أحمد الفراىيدم( 8)
  (7/263ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج( 9)
 (2/320لكاشؼ )جاالذىبي، ( 10)
 (562قريب التيذيب )صتابف حجر، ( 11)
 (.219ركاية الدارمي )ص-اريخ ابف معيف( ت12)
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: "ثقة صاحب (4): "مف الثقات". كقاؿ أبك حاتـ(3) كقاؿ ابف المديني ،(2) كابف قانع ،(1) كالنسائي 
في الثقات كقاؿ: " كاف مف فصحاء الناس كعممائيـ باألدب كلداب  (5) كذكره ابف حباف ،سنة"

ء كالحفاظ كلو في الشعر : " كبير عالـ معركؼ محمو عند جميع العمما(6) كقاؿ الخميمي ،الناس"
 كالمغة محؿ ككاف ثقة "

 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -

كقد كافقو النقاد عمى  ،كجاءت عبارة ككيع تحمؿ التعديؿ الرفيع  ،ثقة صاحب شعر كلغة الراكم 
 تعديمو .

 وافقني ال أبالي من خالفني " سابعًا: الراوي الذي قال فيو " إذا

الكوفيُّ  الَفضُل بُن ُدَكْين .1
(7): 

(8)وكيعقال  -
 ..-يعني أبا نعيـ -إذا كافقني في الحديث ىذا األحكؿ ما باليت مف خالفني :

 أقوال النقاد في الراوي:  -
ةن.(9)قاؿ محمد بف سعد جَّ  : كاف ثقةن مأمكننا كثير الحديث حي
جَّ (10)كقاؿ أحمد بف حنبؿ  : كىيّْسه يتحرل الصدؽ.(11)كقاؿ في مكضع لخر ،ة ثبت: حي

                                         
 (.29/382مزم، تيذيب الكماؿ )جال (1)
 (.12/46لمغطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج( 2)
 (8/477)جالجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ،  (3)
 (.8/477المصدر نفسو)ج (4)
 (.9/212ابف حباف، الثقات )ج( 5)
 (.3/892)جاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي، ( 6)
بف زىير التيمي مكلىـ األحكؿ، أبك نيعىيـ الميالئي،  بف حماد كيف عمركبف ديكىٍيف الككفي، كاسـ د ( الفضؿ7)

مف التاسعة، مات سنة ثماني عشرة كقيؿ تسع عشرة كمائة ككاف مكلده سنة ثالثيف. انظر: ابف حجر، 
 (.446تقريب التيذيب )ص 

 (.347/ 12( الخطيب، تاريخ بغداد كذيكلو ط العممية )ج8)
 (.6/369كبرل )ج( ابف سعد، الطبقات ال9)
 (.57( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم )ص 10)
 (.7/61( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج11)
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كزاد أبك حاتـ الرازم  ،: حافظ متقف(3)كابف حباف (2)كابف عمار (1)كقاؿ أبك حاتـ الرازم
 : حافظ(6)كقاؿ الذىبي ،كزاد: مأمكف ،(5)كالنسائي (4)ككذا قاؿ ابف المديني ،كابف حباف: ثقة

 

ةن   جَّ  جدنا. : حافظ (7)كقاؿ أبك داكد  ،حي

كزاد يعقكب بف شيبة:  ،: ثقة ثبت(10)كابف حجر (9)كيعقكب بف شيبة (8)كقاؿ العجمي
ا ذا دعابة(11)صدكؽ.  كقاؿ الخطيب البغدادم  ،مع تدينو كثقتو كأمانتو ،: ككاف أبك نيعىيـ مزاحن

: ما رأيت محدثنا أصدؽ (13)كقاؿ أحمد بف صال  ،: كاف أتقف أىؿ زمانو(12)كقاؿ ابف حباف مرة
 .ف أبي نيعىيـ يعني الفضؿ بف ديكىٍيفم

: حدثنا األسد فقمنا (14)كقاؿ الحسيف بف إدريس: خرج عمينا عثماف بف أبي شيبة فقاؿ
 مف ىك؟ فقاؿ: الفضؿ بف ديكىٍيف. 

 وأحكام غيره من النقاد: وكيعوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -

 ـ.كا سبحانو كتعالى أعم ،الراكم ثقة ثبت

.في تكثيؽ الراكم مطمقناككيع كافؽ النقاد اإلماـ   

                                         
 (.7/62( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)
 (.8/273( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج2)
 (.275( ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص 3)
 (.7/62كالتعديؿ )ج ( ابف أبي حاتـ، الجرح4)
 (.8/276( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج5)
 (.3/350( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج6)
 (.99( أبك داكد، سؤالت اآلجرم أبا داكد السجستاني )ص 7)
 (.2/205( العجمي، معرفة الثقات )ج8)
 (.8/272( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج9)
 (.446( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 10)
 (.12/343( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج11)
 (.7/319( ابف حباف، الثقات )ج12)
 (.186( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص 13)
 (.8/273( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج14)
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َواة الُمعدَّ المطمب الثاني:   العادي )المطمق(.لون بمصطمحات التَّْعِديل الرُّ
 .الراوي الذي كان يقول فيو: "ثقة صاحب سنة"أواًل: 

مات سنة  ،(2) أبو عبد اهلل المروزي مولى بني قطيعة ،(1)اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى السِّْيَناِنيُّ  .1
 .(3)اثنتين وتسعين ومائة في ربيع ا ول

 .(4) َصاِحُب ُسنَّةٍ  ،ِثَقةٌ قال وكيع : أعرفو -
 أقوال النقاد:      -

كذكره ابف  ،(8)كالبخارم ،(7)كابف سعد في طبقاتو ،(6)كابف معيف ،(5)كثقو ابف المبارؾ
 . (10)كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ صال  ،(9)حباف في الثقات

ـي قاؿ الذىبي اًفظي  ،: ىيكى اإًلمىا الثٍَّبتي  ،الحى
(11)

  .(12)قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت كربما أاربك ،
 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -

كا سبحانو كتعالى أعمـ. كافؽ النقاد اإلماـ ككيع في  ،ثبت ربما أارب الراكم ثقة 
ما عممت فيو لينا إل ما ركل ما قالو ابف المديني فيو كقد رد الذىبي عميو فقاؿ: إل حكمو عميو

                                         
(1 . اًؿ مىٍركى : قىٍريىةه ًمٍف أىٍعمى ًسٍينىافي  (104/ 9سير أعالـ النبالء ط الرسالة )جالذىبي، ( كى
 ( .8/286بف حجر، تيذيب التيذيب )جا( 2)
 (447ص)تقريب التيذيب ابف حجر، ( 3)
 ( .23/257المزم، تيذيب الكماؿ )ج (4)
 (.186لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات)ص( 5)
 ( .7/69ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج( 6)
 ( .7/263ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج( 7)
 ( .8/286ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج( 8)
 (.6/242ابف حباف، الثقات، )ج( 9)
 ( .7/69ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج( 10)
 (103/ 9سير أعالـ النبالء ط الرسالة )جالذىبي، ( 11)
 (447تقريب التيذيب )ص ابف حجر، ( 12)
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كالسينانى  (يىٍحيىى ٍبف كاض ) كسئؿ عف أبي تميمة -سمعت أبي  ،عبد ا بف عمي بف المديني
(1)كقاؿ: ركل الفضؿ أحاديث مناكير ،فقدـ أبا تميمة

. 
 ثانيًا: الرواة الذين قال فييم:" ثقة" 

ِبُر ْبُن َيِزيَد اْلُجَعِفيُّ َجا  -1
اْلُكوِفيُّ  (2)

(3): 

(4)َقاَل َوِكيٌع: َما َشَكْكُتْم ِفي َشْيٍ  َفال َتُشكُّوا َأنَّ َجاِبرًا ِثَقةٌ  -
. 

(6):ما رأيت أحدا أورع في الحديث من جابر وال منصور(5)وقال أيضاً 
. 

 أقوال النقاد في الراوي: -
ًديث: صدكؽ ًفي ا(7)قاؿ شعبة  بف الحجاج : ما رأيت أحدان (8)كقاؿ في مكضع لخر ،لحى

 ككاف ل يكذب.  ،أصدؽ مف جابر إذا قاؿ سمعت
كقاؿ سيٍفيىافى الثكرم
سىًمٍعتي فىذىاؾى (9) دَّثىًني كى اًبره حى فه  ،: ًإذىا قىاؿى لىؾى جى : قىاؿى فيالى ذىا قىاؿى قىاؿى  ،كىاً  كى

. فه فىالى  فيالى
ًديثو: قد كنت لى أك(10)كقاؿ أحمد بف حنبؿ َـّ كتبت أعتبر ًبوً  ،تب حى كقاؿ في مكضع  ،ث

ًديًثًو ًإنَّمىا تىكىمَّـى ًفيًو ًلرىٍأًيًو.(11)لخر اًبرو ًفي حى ـٍ ًفي جى ـٍ يىتىكىمَّ  : لى

                                         
 (360/ 3ميزاف العتداؿ )جالذىبي، ( 1)

: بضـ الجيـ كسككف العيف الميممة كف(2 عىًفيُّ ي لخرىا الفاء، ىذه النسبة إلى القبيمة كىي جعفي بف سعد ( اٍلجي
العشيرة كىك مف مذحج، ككاف كفد عمى النبي صمى ا عميو كسمـ في كفد جعفة في األياـ التي تكفى 

 (.290/ 3فييا النبي صمى ا عميو كسمـ، كقد نسب جماعة إلى كلئيـ. السمعاني، األنساب )ج
ث، الجعفي، أبك عبد ا الككفي، مف الخامسة، مات سنة سبع كعشريف كمائة، ( جابر بف يزيد بف الحار (3

 (.137كقيؿ: سنة اثنتيف كثالثيف. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 (385/ 3( الذىبي، تاريخ اإلسالـ ت بشار )ج4)

 (.143/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(5
 ىك منصكر بف المعتمر( 6)

 (.214/ 3عمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج( اإلماـ أحمد، ال(7
 (.140/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(8
 (.193/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(9

 (.70( اإلماـ أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم كايره )ص (10
 (.216/ 2( الدارقطني، السنف )ج(11
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كسئؿ اإلماـ شىًريؾ بف عبد ا النخعي
ا لىوي اٍلعٍدؿ الرضى (1) الو اٍلعٍدؿ  ،عنو فقاؿ: مى مى

كتو.  ،الرضى مد بيىا صى  كى
 

ديثو عمى اإلعتبار(2)بك حاتـ الرازمكقاؿ أ  كل يحتج بو. ،: يكتب حى
ٍنوي كعامة ما قذفكه أىنَّوي (3)كقاؿ ابف عدم اًل  كقد احتممو النَّاس كرككا عى : كلجابر حديث صى
كىافى يؤمف بالرجعة 
ٍنوي كلـ أر لىوي أحاديث جاكزت المقدار  ،(4) كىايىًة عى ده ًفي الرّْ مٍَّؼ أىحى ـٍ يىتىخى لى ًفي كى

كىىك مع ىىذىا كمو أقرب إلى الضعؼ منو إلى الصدؽ. ،اإلنكار
 

 : أف اعتبر لو بحديث بعد حديث صال  إذا كاف عف األئمة.(5)كقاؿ الدارقطني
اًج ًبًو.(6)كقاؿ ابف عبد البر ًديثيوي كىاٍختىمىفيكا ًفي اًلٍحًتجى مىى أىٍف ييٍكتىبى حى  : يىتىكىمَّميكفى ًفيًو كىأىٍجمىعيكا عى

ما أعمـ ترؾ الكتابة عنو إل  ،ذكر جابران فقاؿ: إف حديثو ليعجبني (7)كاف أحمد بف صال ك 

(8)جرير
ككاف ابف عيينة كتب  ،ككميـ أكثر مف حديثو: شعبة كسفياف إماما ىذا األمر ،كحده

 ثـ رجع بعد ذلؾ فكتب. ،عنو كسمع منو كالمان فترؾ الكتابة عنو
فػػال عميػػؾ أل تسػػمع مػػف  ،إذا قػػاؿ جػػابر سػػألت كسػػمعت :(10()9)كقػػاؿ أبػػك نعػػيـ: قػػاؿ زىيػػر 

 ايره. 

                                         
 (.433/ 2الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج ( اإلماـ أحمد، العمؿ كمعرفة(1
 (.498/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(2
 (.336/ 2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(3
مىٍيًو السَّالـي يرجع ًإلىى الدٍُّنيىا. ابف حباف، كتاب المجركحيف )ج(4  (.208/ 1( الرجعة: ىي القكؿ أف عميان عى
 (.261/ 1عفاء كالمتركككف )ج( الدارقطني، الض(5
 (.468/ 7( ابف عبد البر، الستذكار )ج(6
 (.144/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(7
 ىك جرير بف عبد الحميد الضبي( 8)

( زىير بف معاكية بف حديج أبك خيثمة الجعفي الككفي نزيؿ الجزيرة ثقة ثبت إل أف سماعو عف أبي إسحاؽ (9
ات سنة اثنتيف أك ثالث أك أربع كسبعيف ككاف مكلده سنة مائة. ابف حجر، تقريب بأخرة مف السابعة م

 (.218التيذيب )ص 
 (.145/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(10
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أكرع في الحديث مف جابر  : سمعت ككيعان يقكؿ: ما رأيت أحدان (1)كقاؿ أبك داكد الطيالسي
 كل منصكر.

فيمف اختمؼ العمماء فيو كقاؿ: كأقؿ ما في أمر ىذا الرجؿ أف يككف  (2)كذكره ابف شاىيف
 ،لـ يعمؿ بو ،فإذا انفرد ىك بحديث ،م حديثنا يشاركو فيو الثقاتإل أف يرك  ،حديثو ل يحتج بو
 لتفضيؿ سفياف لو.

  ،(6)كالنككم  ،(5)كابف الجكزم ،(4)كأبك أحمد الحاكـ  ،(3)كقاؿ ابف قتيبة الدينكرم 
 كزاد جرير: لـ أكتب عنو. ،: يؤمف بالرجعة(7)كجرير بف عبد الحميد 

 الياء المثناة مف تحت ككاف مف االة الشيعة.ب ،: يعرؼ بالكايمي(8)كقاؿ السمعاني
 : كقد اختمؼ في الحتجاج بو. (9)كقاؿ الييثمي

مىٍيًو (10)كقاؿ ابف حباف كىافى يىقيكؿ ًإف عميان عى ٍبد المًَّو ٍبف سبأ كى اب عى : كىافى سبئيان مف أىٍصحى
 السَّالـي يرجع ًإلىى الدٍُّنيىا. 

كاف يدلسكزاد: يغمك في التَّشى  (11)كضعفو العجمي كزاد: ىك مف  (12)كابف قتيبة الدينكرم ،يُّع كى
(13)ككاف صاحب شبية كنيرنجات ،الذيف يؤمنكف بالٌرجعة ،الٌرافضة الغالية

،  
 

                                         
 (.143/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(1
 (.28( ابف شاىيف، ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو )ص (2
 (.10مختمؼ الحديث )ص ( ابف قتيبة، تأكيؿ (3
 (.142/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(4
 (267/ 7ج( ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )(5
 (.101/ 1( النككم، شرح النككم عمى مسمـ )ج(6
 (.192/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(7
 (.139/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(8
 (.274/ 1مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج ( الييثمي،(9

 (.208/ 1( ابف حباف، كتاب المجركحيف )ج(10
 (.264/ 1( العجمي، الثقات )ج(11
 (.480/ 1( ابف قتيبة، المعارؼ )ج(12

لىٍيسى  كالسحر أىخذ( النيرنج()13) (967/ 2ج) الكسيط كنيارج. مجمع المغة العربية، المعجـ نيرنجات( ج) ًبوً  كى
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  ،(4)كابف كثير  ،(3)كابف دقيؽ العيد  ،(2)كالنككم ،(1)كالبييقي
 ،(8)كالصنعاني ،كزاد: رافضي(7)كابف حجر ،(6)كالييثمي ،(5)كابف رجب الحنبمي

كأبك الحسف ابف  ،(12)كالقسطالني ،(11)كالبكصيرم ،(10)كأحمد بف إبراىيـ ،(9)كالشككاني
 .(14)كابف الممقف ،(13)القطاف

كذكره  ،في الضعفاء ،(18)كالساجي ،(17)كابف الجكزم ،(16)كابف شاىيف ،(15)كذكره العقيمي
ـٍ كق (19)يعقكب بف سفياف ٍنيي كىايىًة عى ًف الرّْ ٍف ييٍراىبي عى ابىنىا في بىابي مى كيٍنتي أىٍسمىعي أىٍصحى اؿ: كى

. ـٍ عّْفيكنىيي  ييضى
ٍفًضوً (20)كقاؿ الذىبي ٍعًفًو كىرى مىى ضى دي أىٍكًعيىًة اٍلًعٍمـً عى : (21)كقاؿ صالح الديف الصفدم ،: أىحى

 أخذيكا عىنوي اٍلعمـ عمى ضعفو كرفضو. 

                                         
 (.146/ 4(، البييقي، السنف الصغير )ج530/ 2ي، السنف الكبرل )ج( البييق(1
 (.630/ 2( النككم، خالصة األحكاـ )ج(2
 (.545/ 2( ابف دقيؽ العيد، اإلماـ في معرفة أحاديث األحكاـ )ج(3
 (.375/ 20ر، البداية كالنياية )جي( ابف كث(4
 (.396/ 9( ابف رجب، فت  البارم )ج(5
 (.77/ 5لزكائد كمنبع الفكائد )ج( الييثمي، مجمع ا(6
 (.137( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7
 (.309/ 1( الصنعاني، سبؿ السالـ )ج(8
 (.172/ 2( الشككاني، نيؿ األكطار )ج(9

 (.140/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(10
 (.189/ 4( البكصيرم، إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )ج(11
 (.9/ 5قسطالني، إرشاد السارم لشرح صحي  البخارم )ج( ال(12
 (.177/ 4( ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج(13
 (.774/ 6( ابف الممقف، البدر المنير )ج(14
 (.191/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(15
 (.178( ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف كالمترككيف )ص (16
 (.164/ 1( ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج(17
 (.140/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(18
 (.36/ 3المعرفة كالتاريخ )ج، ( الفسكم، يعقكب(19
 (.385/ 3( الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج(20
 (.25/ 11ج( الصفدم، الكافي بالكفيات )(21
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 : ضعفكه.(4)نيكالشككا ،(3)كأبك الطيب الفاسي ،(2)كابف رجب الحنبمي ،(1)كقاؿ الترمذم

كزاد ابف سعد: كاف  ،: ضعيؼ جدِّا(7)كالشككاني  ،(6)كالبخارم  ،(5)كقاؿ محمد بف سعد 
 يدلس.

 : كاف ضعيفنا ضعيفنا.(8)كقاؿ يحيى بف معيف
 : ليس بشيء.(11)كأبك القاسـ البمخي  ،(10)كالشككاني  ،(9)كقاؿ يحيى بف معيف 

 كزاد أبك داكد: في حديثو كرأيو. ،: ليس بالقكم(13)كالبزار  ،(12) كقاؿ أبك داكد
رعىة الرازم كقاؿ أىبك زي
 : ليف.(14)

كزاد  ،: مطعكف فيو(17)كأبك الفضؿ اليركم  ،(16)كالبييقي  ،(15)كقاؿ أبك عبد ا الحاكـ 
 الحاكـ: في مذىبو كحديثو.

                                         
 (.281/ 1( الترمذم، السنف )ج(1
 (.390/ 9البارم )ج ( ابف رجب، فت (2
 (.206/ 1( الفاسي، شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ )ج(3
 (.264/ 3( الشككاني، نيؿ األكطار )ج(4
 (.345/ 6( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(5
 (.228( الترمذم، العمؿ الكبير )ص (6
 (.132/ 5( الشككاني، نيؿ األكطار )ج(7
 (.195/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(8
 (.171( يحيى بف معيف، سؤالت ابف الجنيد )ص (9

 (.235/ 2ج( الشككاني، نيؿ األكطار )(10
 (.140/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(11
 (.216/ 2( الدارقطني، السنف )ج(12
 (.134/ 11( البزار، المسند )ج(13
 (.498/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(14
 (.234ـك الحديث )ص ( الحاكـ، معرفة عم(15
 (.111/ 8( البييقي، السنف الكبرل )ج(16
 (.86( اليركم، مشتبو أسامي المحدثيف )ص (17
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ًديثو كىلى كىرىامىة(1)كقاؿ يحيى بف معيف كقاؿ ابف  ،جُّ ًبوً : لى ييٍحتى (2)كقاؿ البييقي ،: لى يٍكتب حى
ًة أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ًلسيكًء مىٍذىىًبًو.(3)عبد البر مىاعى ةى ًفيمىا يىٍنفىًردي ًبًو ًعٍندى جى جَّ  : لى حي

: كاف يرمى بالشىٍعبدةى (4)كقاؿ جرير
: كنت إذا مررت بجابر سألت (6)كقاؿ أبك األحكص ،(5)

 ا تعالى العافية.

 : اتيمكه.(7)كقاؿ البكصيرم
 في المدلسيف. ،(9)كبرىاف الديف الحمبي  ،(8)ه السيكطي كذكر 

قىاًنيٌ  ٍكزى كقاؿ الجى
ًديًث. (10)  : ميٍنكىري اٍلحى

  ،(15)كالييثمي ،(14)كالبييقي  ،(13)كالدارقطني  ،(12)كالنسائي  ،(11)كقاؿ مسمـ بف الحجاج 
 كزاد  ،: متركؾ الحديث(18)كالشككاني  ،(17)كالصنعاني  ،(16)كابف حجر العسقالني 

 

                                         
 (.364/ 3ركاية الدكرم )ج -تاريخ ابف معيفابف معيف، ( (1
 (.94/ 2(، معرفة السنف كاآلثار )ج216/ 3(، السنف الصغير )ج402/ 1( البييقي، السنف الكبرل )ج(2
 (.469/ 1بر، الستذكار )ج( ابف عبد ال(3
 (.140/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(4
 (1/484مجمع المغة العربية،المعجـ الكسيط )ج( الشعبدة: ربما يقصد بيا الشعكذة كىي الحتياؿ.(5
 (.144/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(6
 (.28/ 3( البكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )ج(7
 (.34( السيكطي، أسماء المدلسيف )ص (8
 (.18( البرىاف الحمبي، التبييف ألسماء المدلسيف )ص (9

قىاًنٌي، األباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير )ج(10 ٍكزى  (.369/ 2( الجى
 (.725/ 2( اإلماـ مسمـ، الكنى كاألسماء )ج(11
 (.28( النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (12
 (.253/ 2سنف )ج( الدارقطني، ال(13
 (.79/ 3(، معرفة السنف كاآلثار )ج262/ 2(، السنف الصغير )ج114/ 3( البييقي، السنف الكبرل )ج(14
 (.61/ 8( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج(15
 (.136/ ج4( ابف حجر، المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية )(16
 (.432/ 1ج( الصنعاني، سبؿ السالـ )(17
 (.301/ 2( الشككاني، نيؿ األكطار )ج(18
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 مذمـك في رأيو كمذىبو. ،: عند أىؿ العمـ بالحديث في ركايتو(1)البييقي
كاإلماـ عىبد الرَّحمىف ٍبف ميدم
كقاؿ يحيى بف سعيد  ،: ترككه(3)كزائدة بف قدامة ،(2)

اًبران قبؿ أىف يقدـ عمينا الثٍَّكرٌم.(4)القطاف  : تركنىا جى
ًديثو ًباٍلكىًذًب؟ فىقىاؿى  قمت ،: كىافى يرل التَّشىيُّع(5)كقاؿ أحمد بف حنبؿ )الميمكني( يتيـ ًفي حى

اؼ مف اٍلكىًذب ،لي: مف طعف ًفيوً  ذىاؾى ًفي  ،قمت: اٍلكىًذب ،فىًإنَّمىا يطعف ًبمىا يخى : ًإم كىا ، كى فىقىاؿى
ًديثو بىيف  ًإذا نظرت ًإلىٍييىا.  ،حى

 كالكذب.  ،: تكمـ فيو بالكبائر(6)كقاؿ ابف القيسراني
اًبر الجعفي ما أتيتو قط بشىٍيءو مف رأيو (7)يفةكقاؿ أبك حن : ما لقيت فيمف لقيت أكذب مف جى

 إل جاءني فيو بحديث.
كابف  ،(11)كالجكزجاني ،(10)كسعيد بف جبير ،(9)كيحيى بف معيف ،(8)كقاؿ سفياف بف عيينة

مىيـ ،(14)كابف الجكزم ،(13)كابف حـز ،(12)الجاركد كلىٍيث ٍبف أًبي سي
 ،(16)دامةكزائدة بف ق ،(15)

  

                                         
 (.146/ 4( البييقي، معرفة السنف كاآلثار )ج(1
 (.210/ 2( البخارم، التاريخ الكبير )ج(2
 (.144/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(3
 (.25( البخارم، الضعفاء الصغير )ص (4
 (.236)ص ( اإلماـ أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم كايره (5
 (.2376/ 4( ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج(6
 (.327/ 2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(7
 (.140/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(8
 (296/ 3( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج(9

 (.191/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(10
 (.55( الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص (11
 (.139/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(12
، المحمى باآلثار )ج(13  (.413/ 1( ابف حـز
 (.398/ 1( لبف الجكزم، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية )ج(14
 (.328/ 2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(15
 (.329/ 2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(16
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 ل يكتب حديثو. ،كزاد ابف الجاركد: ليس بشيء ،: كذاب(1)كأيكب السختياني 
 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -

 ،كقد شذ ككيع كشعبة كسفياف فكثقكه ،رافضي ااؿو يؤمف بالرجعة جدان  الراكم ضعيؼ
(2)كقد خالؼ النقاد اإلماـ ككيع في الحكـ عميو ،فيو معتبركقكؿ ابف عبد البر 

 كا أعمـ.،


اْلُكوِفيُّ  اْلَعالُ  ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم اْلَياِميُّ  -2
(3): 

 وَكاَن ِثَقًة. :(4)َقاَل وِكيع  -

 أقوال النقاد في الراوي:  -

كابف  (9)ـ الرازمكأبك حات (8)كالعجمي (7)كالفسكم (6)كأحمد بف حنبؿ (5)كثقو ابف معيف
 .(11)كذكره ابف حباف في الثقات ،(10)حجر

 : أثنى عميو أبك نيعىٍيـ.  (13)كقاؿ أبك حاتـ ،: كاف مرضيِّا(12)كقاؿ سفياف الثكرم

                                         
 (.192/ 1الضعفاء الكبير )ج( العقيمي، (1
(، فكالمو 1304، 1305، 1306( انظر: لقاسـ عمي سعد، منيج اإلماـ النسائي في الجرح كالتعديؿ )ص2)

 يشرح الصدر فيو.
( العالء بف عبد الكريـ اليامي، أبك عكف الككفي، مف السادسة، مات سنة ثماف كأربعيف كمائة، قد فؽ. 3)

 (.435ر )ص انظر: تقريب التيذيب، ابف حج
 (.6/515( البخارم التاريخ الكبير )ج4)
 (.6/358(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج142ركاية الدارمي )ص -( ابف معيف، تاريخ ابف معيف5)
 (.1/395( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا )ج6)
 (.109/ 3( ليعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج7)
 (.2/150ي، معرفة الثقات )ج( العجم8)
 (.6/358( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج9)
 (.435( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 10)
 (.7/264( ابف حباف، الثقات )ج11)
 (.6/515( البخارم التاريخ الكبير )ج12)
 (.8/188( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج13)
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 : حافظ.(1)كقاؿ الدارقطني
والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 سبحانو كتعالى أعمـ. كا ،الراكم ثقة
 عمى تكثيقو. وكيع بن الجراح كافؽ النقاد اإلماـ 

 :  (2)أبو دحية البصري  ،وقيل: العبدي ،َحوَشب ْبن َعِقيل الجرمي -3

 ككاف ثقة.:  (3)قال وكيع بن الجراح

 أقوال النقاد فيو:

 ،(8) فسكمكيعقكب ال ،(7) كالنسائي ،(6) كيحيى بف معيف ،(5) كأحمد ،(4) كثقو أبك داكد 
كذكره ابف حباف في  ،(11) كقاؿ ابف معيف مرة: ليس بو بأس ،(10) كابف حجر ،(9) كابف شاىيف

كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف: حكشب أثبت  ،(13) كقاؿ أبك حاتـ: صال  الحديث ،(12) الثقات

                                         
 (.4/42ية )ج( لمدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبك 1)

 (.461/ 7( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(2
 (1/226( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج3)

 (.305( أبك داكد، سؤالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص(4
 (.331( اإلماـ أحمد، سؤالت أبي داكد اإلماـ أحمد )ص(5
 (.74/ 4ركاية الدكرم )ج -، تاريخ ابف معيف ( يحيى بف معيف(6
 (.66/ 3(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(7
 (.114/ 2ليعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج ((8
 (.70( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص (9

 (.184ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  ((10
 (.206 /4ركاية الدكرم )ج -( يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف (11
 (.213/ 8( ابف حباف، الثقات )ج(12
 (.281/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(13
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(1)عندم مف جيير بف يزيد

و كقاؿ ابف عدم: ل أعرؼ لو مف المسند إل شيئان يسيران كل ،(2)

كقاؿ العقيمي: ركل عف ميدم اليجرم حديثان ل يتابع عميو ،(3) أحرؼ في الرقائؽ
(4). 

 .(5) ضعفو األزدم بال حجة ،قاؿ الذىبي: ثقة تعقب الذىبي عمى ا زدي:
والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

كقد ضعفو األزدم بال حجة. ككافؽ النقاد اإلماـ ككيع  ،ألئمةكقد كثقو أامب ا ،الراكم ثقة
 في الحكـ عميو.

 :(6)الَبْصريُّ  ُعَباَدُة ْبُن ُمْسِمٍم اْلَفزَاِريُّ  -4

 : َكاَن ثقة.(7)قال وكيع بن الجراح

 أقوال النقاد في الراوي:  -

 : ثقة ثقة.(8)قاؿ ابف معيف

 : ثقة.(10)ضع لخركقاؿ في مك  ،: صال  الحديث(9)قاؿ يعقكب الفسكم

                                         
ٌِدَحْفصأَبُُكىيتًبَصِرياْلقَْيسعبدمهاْلَعْبدييِزيدبهجٍيرىك  (1) ا بهَعهيْرَِالزَّ

(6/158ج)الثقات،حبانابه.اْلقَْيِسيظَاٌربهالىَّضرَعىًُرَِِسيِريه

(، المزم، 72ينظر: أبك المحاسف، اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ )ص ( (2
 (.462/ 7تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

 (.387/ 3( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(3
 (.66/ 3( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(4
(، الذىبي، المغني في 359/ 1الكاشؼ ) (، الذىبي،107( الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص(5

 (.1/198الضعفاء)
. انظر: تقريب التيذيب، ابف حجر )ص 4( عبادة بف مسمـ الفزارم، أبك يحيى البصرم، مف السادسة، بخ 6)

292 .) 
 (.6/95( البخارم التاريخ الكبير )ج7)
 (.175( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص 8)
 (.3/187رفة كالتاريخ )ج( الفسكم، يعقكب، المع9)
 (.3/234( الفسكم، يعقكب، المعرفة كالتاريخ )ج10)
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 ،كزاد: اضطرب فيو قكؿ ابف حباف ،(3)كابف حجر (2)كالنسائي (1)ككثقو ابف معيف مرة
 في الثقات. (6)كابف خمفكف (5)كابف شاىيف (4)كذكره ابف حباف

 : ل بأس بو.(7)كقاؿ أبك حاتـ الرازم
 ،أما عف قكؿ ابف حجر: اضطرب فيو قكؿ ابف حباف؛ فألنو ذكره في "المجركحيف"

ثـ ذكره في  ... ككفي يخطئ. ،: منكر الحديث عمى قمتو ساقط الحتجاج بما يركيو(8)فقاؿ
 الثقات.
والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

، كا سبحانو كتعالى أعمـ. كافؽ النقاد كالـ اإلماـ ككيع في الحكـ عميو ،الراكم ثقة 
 .لعؿ كالـ ابف حباف التكثيؽ أخيران ك 

 . (9) الُكوفيّ  ،أبو فراس ،َسَمَمُة ْبُن ُنَبْيِط ْبِن َشِريٍط اَ شَجعيّ  -5

  (10)يقول: حدثنا سممة بن نبيط وكان ثقة ،كان وكيع يفتخر بو-

 

 

 

 

 

                                         
 (.6/96(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج3/371( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم ج)1)
 (.14/191( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج2)
 (. 292( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص3)
 (.7/160باف، الثقات )ج( ابف ح4)
 (.175( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص 5)
 (.7/193( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج6)
 (.6/96( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج7)
 (.2/173( ابف حباف، المجركحيف )ج8)
 (.248( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص9)
 ( .4/174( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج10)
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 أقوال النقاد:
(1)كثقو اإلماـ أحمد

(2)كابف معيف
كعثماف  ،(5)لعجميكا ،(4)كأبك داكد كالنسائي ،(3)كابف نمير

كقػاؿ أبػك  ،(8)كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات ،(7)كزاد " يقػاؿ أنػو اخػتمط" كابف حجػر ،(6)بف أبي شيبة
 . (10)كقاؿ البخارم: يقاؿ: أنو اختمط بأخرة ،(9)ىك صال  ،حاتـ: ما بو بأس

 د:والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقا ،خالصة القول فيو -
 كا سبحانو كتعالى أعمـ . اختمط. ،الراكم ثقة

كأمػػا عػػف  ،إل أف أبػػا حػػاتـ قػػد تكسػػط فيػػو ،كقػػد كافػػؽ اإلمػػاـ ككيػػع االػػب النقػػاد فػػي تكثيقػػو
 فال يضر ذلؾ فيو . ،يقاؿ()اختالطو بأخرة فقد جاءت بصيغة الحتماؿ الضعيؼ 

الُكوِفيُّ  ُمَحمَُّد ْبُن َقْيٍس اْ ََسِديُّ  -6
(11): 

 : وكان من الثقات.(12)كيع بن الجراحقال و 
 أقوال النقاد في الراوي: -

 

                                         
 (2/78( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج1)
 ( .4/174( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2)
 ( .4/174( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج3)
 ( .11/321( المزم، تيذيب الكماؿ )ج4)
 (.198( العجمي، تاريخ الثقات )ص5)
 (.102( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات)ص6)
 (.248تقريب التيذيب)ص ( ابف حجر،7)
 ( .4/317( ابف حباف، الثقات )ج8)
 ( .4/174( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج9)
 ( .2/193( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج10)
( محمد بف قيس األسدم الكالبي الككفي، مف كبار السابعة، بخ ـ د س. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب 11)

 (.503)ص 
 (.8/61، الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ12)
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: ثقة ل (3)كقاؿ أحمد بف حنبؿ في مكضع ،: ثقة ثقة(2)كأحمد بف حنبؿ (1)قاؿ ابف معيف
 ثقة. :(5)كقاؿ في مكضع لخر ،:ثقة متقف(4)كىك أكثؽ مف ذلؾ.  قاؿ يعقكب الفسكم ،يشؾ فيو

كأبك  (10)كالعجمي (9)كأحمد بف حنبؿ (8)مي بف المدينيكع (7)كابف معيف (6)ككثقو ابف سعد
 .(14)كابف حجر (13)كابف شاىيف (12)كالنسائي (11)داكد

 ."كاف مف المتقنيف"كقاؿ ابف حباف:  ،في الثقات (16)كابف شاىيف (15)كذكره ابف حباف

صال   ،ل بأس بو": (17)فقاؿ أبك حاتـ الرازم ،كنزؿ بو بعض النقاد إلى مرتبة الصدكؽ
كقاؿ  ،"صدكؽ": (19)كقاؿ الذىبي ،"ىك عندم ممف ليس بو بأس": (18)كقاؿ ابف عدم ،"ديثالح
ثّْؽ": (20)مرة  ."حديثو حسف ،كىك إلى الحتجاج أقرب ،كي

                                         
 (.212( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص1)
 (.3/86( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا )ج2)
 (.8/62(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2/505( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا )ج3)
 (. 96/ 3التاريخ )ج( ليعقكب الفسكم، المعرفة ك 4)
 (.3/233( ليعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج5)
 (.6/343( ابف سعد، الطبقات الكبرل، )ج6)
 (.8/62( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، )ج7)
 (.8/62( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، )ج8)
 (.2/189( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا )ج9)
 (.10/319مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ، )ج( ل10)
 (.1/162( أبك داكد، سؤالت اآلجرم أبا داكد السجستاني )ج11)
 (.26/320( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج12)
 (.214( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص 13)
 (. 503( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 14)
 (.7/427( ابف حباف، الثقات )ج15)
 (.212( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص 16)
 (.8/62( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج17)
 (.7/495( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج18)
 (.2/212( الذىبي، الكاشؼ )ج19)
 (.4/16( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج20)
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. قاؿ يحيى: "محمد بف قيس األسدم ميرًجئ": قاؿ أبك نيعىيـ: (1)كقاؿ يحيى بف معيف
 ."مف خيار الناسككاف أبك نيعىيـ إذا قاؿ في إنساف إنو ميرًجئ فيك "

 : ليس بشيء.(2)كقاؿ ابف معيف مرة

 ،: محمد بف قيس األسدم ضعفو بعضيـ بال حجة(3)فقاؿ ،كأجاب الذىبي عف ذلؾ
 ككثقو الحفاظ الكبار.

وأحكام غيره من  وكيع بن الجراح اإلماموالمقارنة بين حكم  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 أعمـ. كا سبحانو كتعالى ،مرجئ الراكم ثقة

كتكمـ فيو ابف معيف في  ، عمى تكثيقو مطمقنا ككيع بف الجراح اإلماـ النقاد كافؽ أامب
 أحد أقكالو بال حجة كما قاؿ الذىبي. 

وىو َحْفُص ْبُن أبي  ،(4)َأُبو ُعَمَر اْلَبزَّاُز الكوفي اْلَغاِضِريُّ  ،َحْفُص ْبُن ُسَمْيَماَن اَ َسِديُّ  -7
ولو  ،مات سنة ثمانين ،من الثَّامنة ،ويقال لو: ُحفيص ،صاحب عاصم ،داود القاري 

 .(5)تسعون
 . (6)وثقو وكيع -

  ،(9)ككذلؾ مسمـ ،(8)كقاؿ أحمد في مكضع لخر ،(7)كثقو أحمد بف حنبؿأقوال النُّقاد فيو: 

                                         
 (.4/24( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج1)
 (.7/494لكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج( ابف عدم، ا2)
 (.2/626( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج3)
ٍيمىة، ابف األثير: المباب في تيذيب 4) زى ( ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى ااضرة بف مىالؾ بف ثىٍعمىبىة بف داكد بف أىسد بف خي

 (.372/ 2األنساب )ج
 (.172( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5)
 (.16/ 7الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( المزم، تيذيب 6)
 (.179/ 1( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج7)
 (.380/ 2( أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج8)
 (.540/ 1( مسمـ، الكنى كاألسماء )ج9)
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ًعيؼه ًجدِّا" ،: "متركؾ الحديث"(3)كالييثمي ،(2)كابف القيسراني ،(1)كالنَّسائي  ،كزاد الييثمي: "ضى
بف حنبؿ مرةن: "ما كاف بو بأس"كقاؿ أحمد

كقاؿ ابف القيسراني في مكضع لخر: "ليس  ،(4)
 .(5)بشيء في الحديث"
كأبك حاتـ الرَّازم ،(7)كابف معيف ،(6)المدينيكضعفو ابف 

 ،(10)كابف ًحبَّاف ،(9)كالتّْرمذم ،(8)
ٍرعىة كأبك زي
كقاؿ ابف  ،ي: "كتركتو عمى عمد"كزاد ابف المدين ،(13)كالبييقي ،(12)كالدَّارقطني ،(11)

معيف في مكضع لخر: "لىٍيسى ًبًثقىة"
(14)، " كقىاؿى مرةن: "لىٍيسى ًبشىٍيءو

ا ،(15) ىك كابف  ،(16)كقاؿ أيضن
كزاد أبك حاتـ الرَّازم: "ل  ،(18)يضع الحديث" ،كزاد ابف ًخراش: "متركؾ ،: "كذاب"(17)ًخراش

ؿ ابف ًحبَّاف في مكضع لخر: "كىافى يقمب كقا ،(19)متركؾ الحديث" ،ل يصدؽ ،ييكتب حديثو
ذ كيتب النَّاس فينسخيا كيركييا مف اىٍير سىماع" كىافى يىٍأخي يٍرفىع اٍلمىرىاًسيؿ كى اأٍلىسىاًنيد كى
كقىاؿى  ،(20)

                                         
 (.31( النَّسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص1)
 (.591 /1( ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج2)
 (.20/ 5( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج3)
 (. 64/ 9( الخطيب، تاريخ بغداد )ج4)
 (.2365/ 4( ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج5)
 (. 64/ 9( الخطيب، تاريخ بغداد )ج6)
 (.221/ 1( ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج7)
 (.174/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج8)
 (.21/ 5( الترمذم، سنف الترمذم )ج9)
 (، كذكره في ترجمة حفص بف سميماف البصرم المنقرم، لمتفرقة بينيـ.195/ 6( ابف حباف، الثقات )ج10)
 (.174/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج11)
 (. 306/ 3( الدارقطني، سنف الدارقطني )ج12)
 (.341/ 3ب اإليماف لو )ج(، شع344/ 2( البييقي، السنف الكبرل )ج13)
 (.97( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص14)
 (. 270/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج15)

 (. 268/ 3ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (16) 
 (.64/ 9( الخطيب، تاريخ بغداد )ج17)
 ( المرجع السابؽ.18)
 (. 174/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج19)
 (. 255/ 1( ابف حباف، المجركحكف )ج20)
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ٍيريهي أىٍكثىؽي ًمٍنوي" اٍلبىٍييىًقيُّ في مكضع لخر: "اى
كقاؿ ابف خيزيمة: "ليف  ،(2)كقاؿ مرة: "متركؾ" ،(1)

 .(4)كقاؿ في مكضع لخر: "ليف الحديث حدث بأحاديث مناكير" ،(3)ًجدِّا"الحديث 
اًني: "قد فيًرغ منو مينذ دىر" ٍكزىجى كقاؿ اٍلجي
قىاؿ الحاكـ أىبيك أىٍحمىد: "ذاىب الحديث" ،(5) كى

كقاؿ  ،(6)
كقاؿ ابف عدم: "كعامة حديثو اير  ،(8)كقاؿ في مكضع لخر: "سكتكا عنو" ،(7)البخارم: "ترككه"

كقاؿ السَّاجي: "ييحدث أحاديث بكاطيؿ" ،(9)فكظة"مح
كقاؿ في مكضع لخر: "ممف ذىب  ،(10)

ككاف يأخذ  ،كقاؿ شعبة: "أخذ مني حفص بف سميماف كتابنا فمـ يرده ،(11)حديثو عنده مناكير"
كيتب النَّاس فينسخيا"
كقاؿ  ،(13)كقاؿ في مكضع لخر: "كاف حفص يستعير كيتب النَّاس" ،(12)

"ل ييكتب حديثوصال  جزرة: 
كقاؿ عبد الرَّحمف بف ميدل: "كا  ،(15)أحاديثو كميا مناكير" ،(14)

ٍنوي" كىايىة عى مىا تحؿ الرّْ
ة ًفي اٍلًقرىاءىة ،(16) فدم: "حيجَّ ًديث" ،كقاؿ صالح الدّْيف الصَّ كاه ًفي الحى

(17). 

                                         
 (.228/ 4( البييقي، شعب اإليماف )ج1)

 (.195/ 7البييقي، السنف الصغرل )ج (2) 
 (.308/ 2( البزار، مسند البزار )ج3)
 (.451( المرجع السابؽ، )ص4)
، التَّمخيص الحبير (، يريد منيا تجريحو كترؾ حديثو، انظر: ابف حجر185( الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص5)

 (.47/ 1)ج
 (.15/ 7( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج6)
 (.363/ 2(، التاريخ الكبير لو )ج45( البخارم، الضعفاء الصغير )ص7)
 (. 268/ 3( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج8)
 (.275( المرجع السابؽ)ص9)

 (.346/ 2ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (10) 
 (.401( المرجع السابؽ)ص11)
 (. 77/ 3( أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج12)
 (.503( المرجع السابؽ )ص13)
 (.64/ 9( الخطيب، تاريخ بغداد )ج14)
 (.223/ 1( كردت ىذه الزيادة، في مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار لمعيني )ج15)
 (.180/ 3المكضكعات )ج ( ابف الجكزم،16)
 (.62/ 13( الصفدم، الكافي بالكفيات )ج17)
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ةن ًفي اٍلًقرىاءىةً  جَّ ًديثً  ،كقاؿ الذَّىبي: "كىافى حي مىٍيًو  ،شىٍيخي اٍلقيرَّاءً  ،كىاًىينا ًفي اٍلحى ؿى عى ًإنَّمىا دىخى
كزاد في مكضع لخر: "ألنو كاف ل ييتقف الحديث كيتقف  ،(1)الدَّاخؿ في الحديث لتياكنو بو"

ل فيك في نفسو صادؽ" ،القرلف كيجكده كا 
حجة في  ،كقاؿ في مكضع لخر: "متركؾ الحديث ،(2)

كقاؿ: "ثبت في القراءة كالحركؼ كاه  ،(4)اىي الحديث"كقاؿ مرةن: "ثبت في القراءة ك  ،(3)القراءة"
كقاؿ ابف حجر: "متركؾ  ،(6)ليس بشيء في الحديث" ،كقاؿ: "إماـ في القراءة ،(5)في الحديث"

 . (7)الحديث مع إمامتو في القراءة"
ر مينك ،إماـ ميتقف لقراءة القرلف كتجكيده كشىٍيخي اٍلقيرَّاًء صادؽ في نفسوخالصة القول فيو: 
كلربما كاف تكثيؽ مف كثقو إنما كاف مف جية القراءة لمقرلف  ،الحديث متركؾ لتياكنو بو

 .كقد خالؼ اإلماـ ككيع النقاد في تكثيقو لو. كا تعالى أعمـ ،كتجكيده
 ثالثًا: الرواة الذين قال فييم :"ثبت" أو " "الثبت".

 .(8) الشََّقِريُّ اْلُكوِفيُّ  َأُبو ُىَرْيَرَة التَّْيِميُّ  ،ِمْسِكيُن ْبُن ِديَنارٍ  .1

 . (9)قال وكيع: وكان ثبتا-
 أقوال النقاد:-

 . (11)كقاؿ الذىبي: صدكؽ ،(10)قاؿ أبك حاتـ: صال  يكتب حديثو

 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -

                                         
 (.341/ 1(، الذىبي، الكاشؼ )ج602/ 4( الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج1)
 (.558/ 1( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج2)
 (.213/ 1( الذىبي، العبر في خبر مف ابر )ج3)

 (.341/ 1الذىبي، الكاشؼ )ج (4) 
 (.179/ 1في الضعفاء )جالذىبي، المغني  (5) 

 (.94( الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص6)
 (.172( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص7)
 (. 516/ 4( الذىبي، تاريخ اإلسالـ ت بشار )ج8)
 ( .8/328( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج9)
 ( المصدر نفسو . 10)

 ( . 4/516الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج (11) 
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أعمػـ .خػالؼ النقػاد اإلمػاـ ككيػع فػي حكمػو كا سػبحانو كتعػالى  ،قاؿ الباحػث: الػراكم ثقػة
 فيك تمميذه كىك أعمـ بحالو مف ايره.  ،عمى الراكم

من كبار السابعة مات سنة أربع  ،الدَّْسُتَواِئيُّ أبو بكر البصري  ،ِىَشاُم ْبُن َأِبي َعْبِد المَّوِ  .2
 .(1)وخمسين ولو ثمان وسبعون سنة

 . (2)اثبتً  الجراح: كان بن قال وكيع-

 ل النقاد:أقوا-
 ،(4)قاؿ ابف المديني: ثبت ،(3)منو أثبت حدأ عف يرككف الناس أرل قاؿ اإلماـ أحمد: ما

كقاؿ العجمي: ثقة  ،(5)الحديث في المؤمنيف أمير الدستكائى ىشاـ كاف: داكد الطيالسي كقاؿ أبك
. حجة ديثالح في ثبتا ثقة كقاؿ ابف سعد: كاف ،(6) إليو يدعك يكف كلـ بالقدر يقكؿ كاف ،ثبت
كقاؿ ابف  ،(9)كقاؿ الذىبي: أحد األثبات ،(8)كقاؿ الحاكـ: ثقة مأمكف ،(7)بالقدر يرمي أنو إل

 ىشاـ كقاؿ شعبة: كاف ،(11)كقد ذكره ابف حباف في الثقات ،(10)بالقدر رمي كقد ثبت حجر: ثقة
 سمع ذاإ سعيد بف يحيى كقاؿ ابف معيف: كاف ،(12)قتادة عف مني أحفظ - الدستكائي يعني -

 . (13)ايره مف يسمعو ل فأ يبالى ل الدستكائى ىشاـ مف الحديث

                                         
 (. 573التيذيب)صابف حجر، تقريب  (1)
 ( . 9/59ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2)
 ( . 9/60ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (3)
 ( . 9/60ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4)
 ( . 9/60ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)
 (. 458( تاريخ الثقات، العجمي )ص6)
 ( . 7/206ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (7)
 ( . 2/8لمحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج (8)
 ( . 4/300الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (9)
 (. 573ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (10)
 ( . 7/569( الثقات، ابف حباف )ج11)
 ( . 9/59ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (12)
 (59/ 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (13)
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 وأحكام غيره من النقاد: وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -
 كا سبحانو كتعالى أعمـ . ،رمي بالقدر الراكم ثقة ثبت

النسػػبة لمػػا اتيػػـ بػػو مػػف بدعػػة كب ،كقػػد كافػػؽ النقػػاد جميعػػا اإلمػػاـ ككيػػع فػػي تكثيقػػو لمػػراكم
 .  (2)كقيؿ أنو رجع عنو ،(1)فمـ يكف داعيا ليا كما كض  ذلؾ العجمي ،القدر

 .الكوفي (3)ُعَمر ْبن ُحَسيل ْبن َسعد ْبن ُحَذيَفة بن اليمان .3

(4)اقال وكيع: وكان ثبتً -
. 

 أقوال النقاد:-
(5)ابف حباف في الثقاتذكره 

.

(6)لككفييفقاؿ ابف حجر: مرسؿ حديثو في ا
. 

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 ككافؽ ابف حباف البستي اإلماـ ككيع عمى ذلؾ. ، يرسؿ حديثو عمى الككفييف.الراكم ثقة
 : (7)َماِلُك ْبُن َأَنِس اَ ْصَبَحيُّ  .4
(8)قال وكيع -

دَّثىًني  : دَّثىًني الثبت حى فقمنا: مف ىذا الثبت أصمحؾ  ،الثبت. فظننا أنو اسـ رجؿحى
 ا؟ قاؿ: مالؾ ٍبف أنس.

                                         
 (. 458مي، تاريخ الثقات )صالعج (1)
 ( .4/300الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (2)
 (.6/103(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج6/147( البخارم التاريخ الكبير )ج3)
(، أبك المحاسف، اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند اإلماـ 6/104( ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ )ج4)

 (305مف ذكر في تيذيب الكماؿ )صأحمد مف الرجاؿ سكل 
 (171/ 7( ابف حباف، الثقات )ج5)
(2/39ابهحجر،تعجيلالمىفعة)ج(6)

( األصبحي: ىذه النسبة إلى ذم أصب  كاسمو الحارث بف عكؼ بف مالؾ بف زيد بف شداد بف زرعة كىك 7)
، جميرة مف يعرب بف قحطاف كأصب  صارت قبيمة، كىي قبيمة مف حمير مف اليمف. انظر:  لبف حـز

(، لبف األثير الجزرم، المباب في تيذيب 1/281(، السمعاني، األنساب )ج1/435أنساب العرب )ج
 (.1/69األنساب )ج

 (114/ 27( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج8)
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 أقوال النقاد في الراوي:  -
ة(1)قاؿ ابف سعد : ًإماـ حافظ ثبت (2)كقاؿ الطحاكم ،: ثقة مأمكف ثبت كرع فقيو عالـ حيجَّ

 ًفي ركايتو.
كزاد  ،: إماـ(7)كالبييقي (6)اكـكالح (5)كالدارقطني (4)كأحمد بف حنبؿ (3)كقاؿ سفياف الثكرم

ًديثيوي  ،الدارقطني: حافظ  (9)كسفياف بف عيينة (8)كقاؿ كىيب بف خالد ،كزاد الحاكـ: ييٍجمىعي حى
: (12)كقاؿ ابف القطاف ،: إماـ في الحديث(11)كعبد الرحمف بف ميدم (10)بف سعيد القطافكيحيى 

 كالحكمة. ،عقؿكال ،المبرز عمييـ ذك الفضؿ ،ًإماـ الفقياء كالمحدثيف

   ،(13)منيـ أبك حاتـ الرازم ،كقد كصفو اير كاحد مف النقاد بأنو: )إماـ أىؿ الحجاز(
كزاد: بؿ إماـ الناس في الفقو كالحديث. ككصفو ايرىـ  ،(14)كأبك السعادات ابف األثير الجزرم

الذىبي: اإلماـ كزاد  ،(17)كابف حجر ،(16)كالذىبي ،(15)منيـ: ابف الممقف ،بأنو: )إماـ دار اليجرة(
 كزاد ابف حجر: رأس المتقنيف ككبير المتثبتيف. ،الحافظ فقيو األمة شيخ اإلسالـ

                                         
 (.5/469( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج1)
 (.13/125( لمطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار )ج2)
 (.2/220ارم التاريخ األكسط )ج( البخ3)
 (.121/ 1( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم )ج4)
 (.3/472( سنف الدارقطني )ج5)
 (.95( لمحاكـ، معرفة عمـك الحديث )ص 6)
 (.1/605( لمبييقي، السنف الكبرل )ج7)
 (.1/155( الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج8)
 (.7/310( البخارم التاريخ الكبير )ج9)
 (.4/341(، لبف أبي خيثمة، تاريخ ابف أبي خيثمة )ج1/30( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج10)
 (.748(، الترمذم، العمؿ الصغير )ص 1/31( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج11)
 (.5/631( لبف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج12)
 (.1/17ديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتع13)
 (.1/180السعادات ابف األثير، جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ )ج كأب، لجزرما( 14)
 (.1/654( لبف الممقف، البدر المنير )ج15)
 (.1/154( الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج16)
 (.516( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 17)
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ة.(1)كقاؿ أحمد بف حنبؿ مرة جَّ  : حي

 .(5)كالبييقي (4)كالدارقطني (3)كأبك حاتـ الرازم (2)ككثقو ابف معيف

 "يرة جدنا.ما رأيت رجالن أعقؿ مف مالؾ كمناقبو كث": (6) كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم

كقىاؿى أيضا ،" لذىب عمـ الحجازً  -الثكرم-لكل مالؾ كسفياف " : (7)كقاؿ الشافعي
(8)           :

 "فمالؾ النجـ. ،ًإذا جاء األثر"

كلـ يكف الشافعي يقدـ عمى مالؾ في الحديث أحدنا
(9). 

ثالثة:  -صمى ا عميو كسمـ-: أمناء ا عز كجؿ عمى عمـ رسكؿ ا (10)كقاؿ النسائي
 كمالؾ بف أنس. ،كيحيى بف سعيد القطاف ،شعبة بف الحجاج

: ما أحد عندم بعد التابعيف أنبؿ مف مالؾ بف أنس كل أجؿ كل لمف عمى (11)كقاؿ أيضا
 الحديث منو. 

 : قد أجمع الحفاظ عمى فضؿ حفظ مالؾ بف أنس عمى حفظ ايره.(12)كقاؿ البييقي  

 كقد كاف ييخطئ. ،مف أثبت الناس: كاف مالؾ (13)كقاؿ أحمد بف حنبؿ 

                                         
 (.57( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم )ص 1)
 (.1/16ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2)
 (.1/17( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج3)
 (.2/85( سنف الدارقطني )ج4)
 (.2/59( لمبييقي، السنف الكبرل )ج5)
 (.10/9( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج6)
 (.157( ابف أبي حاتـ، لداب الشافعي كمناقبو )ص 7)
 (.150ي كمناقبو )ص ( ابف أبي حاتـ، لداب الشافع8)
 (.153( ابف أبي حاتـ، لداب الشافعي كمناقبو )ص 9)
 (.122( لمنسائي، تسمية مف لـ يرك عنو اير رجؿ كاحد )ص 10)
 (.1/63( لبف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج11)
 (.4/204( لمبييقي، السنف الصغير )ج12)
 (.204اؿ ركاية المركذم )ص ( أحمد، العمؿ كمعرفة الرج13)
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: مف (3)في الثقات. كقاؿ ابف حباف عنو في مكضع لخر (2)كابف حباف (1)كذكره العجمي 
كذبو عف  ،سادات أتباع التابعيف كجمة الفقياء كالصالحيف ممف كثرت عنايتو بالسنف كجمعو ليا

صمى ا عميو كسمـ عمى ايرىا مؤثرنا لسنة رسكؿ ا  ،حريميا كقمعو مف خالفيا أك راـ مباينتيا
 مف المخترعات الداحضة قائال بيا دكف العتماد عمى المقايسات الفاسدة.

ضافة لما تقدـ مف كالـ النقاد في اإلماـ مالؾ  فإنو يعتبر مف أشد الناس انتقاء  ،كا 
 فكاف ل يحدث إل عف ثقة كما ذكر ذلؾ اير كاحد مف أىؿ العمـ. ،لمرجاؿ

: ل، (4)عمرقاؿ ًبٍشري بف  : سألت مالؾ بف أنس عف رجؿ فقاؿ: ىؿ رىأىٍيتىوي في كيتيًبي؟ قيٍمتي
 قاؿ: لك كاف ًثقىةن لىرىأىٍيتىوي في كيتيًبي. 

: كاف أكؿ مف انتقى الرجاؿ مف الفقياء بالمدينة كأعرض عمف ليس (5)كقاؿ ابف حباف
مع الفقو كالديف كالفضؿ كلـ يكف يركم إل ما ص  كل يحدث إل عف ثقة  ،بثقة في الحديث

 كالنسؾ. 

فإنو إذا ركل عف رجؿ  ،: مف عيرؼ مف حالو أنو ل يركم إل عف ثقة(6)كقاؿ ابف حجر
 كطائفة ممف بعدىـ. ،كابف ميدم ،كالقطاف ،كشعبة ،كمالؾ ،كصؼ بككنو ثقة عنده

ا في أعمى درجات  قاؿ الباحث: كمف يككف ىكذا حالو لبد مف أف يككف حديثو صحيحن
 لصحة.ا

 : أىصى ُّ األسانيد كيمّْيا: مالؾ عف نافع عف ابف عمر.(7)قاؿ البخارم

 : ليس في القكـ أىصى ُّ حديثا مف مالؾ.(8)كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف

                                         
 (.2/259( العجمي، معرفة الثقات )ج1)
 (.7/459( ابف حباف، الثقات )ج2)
 (.223( ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص 3)
 (.1/14( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج4)
 (.7/459( ابف حباف، الثقات )ج5)
 (.1/210( ابف حجر، لساف الميزاف )ج6)
 (.396/ 14فة السنف كاآلثار )ج( لمبييقي، معر 7)
 (.6( ابف أبي حاتـ، المراسيؿ )ص 8)
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طَّأ(: ما في األرض كتاب مف العمـ أكثر  (1)كقاؿ الشافعي عف كتاب اإلماـ مالؾ )الميكى
طَّأ مالؾ.  صكابنا مف ميكى

البخارم -ككالـ الشافعي ىذا محمكؿ عمى ما قبؿ ظيكر الصحيحيفقاؿ الباحث: 
 كلـ يحصؿ ذلؾ لمكطأ اإلماـ مالؾ. ،فقد اتفقت األمة عمى تمقييما بالقبكؿ ،-كمسمـ

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

  سبحانو كتعالى أعمـ.كا ،الراكم ثقة ثبت حجة إماـ دار اليجرة

كجاءت عبارات التكثيؽ عند بعضيـ  ،في تكثيؽ الراكم مطمقنا ككيع اإلماـ النقاد كافؽ
 بنحك اإلماـ ككيع مف التكثيؽ العالي.

 َوقد َكاَن ُيخطئ. ،: كىافى مىالؾ مف أثبت النَّاس(2)كأما عف قكؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ

 .(3)ية عف الزىرمفقد بينو بأف لو أخطاء يسيرة في الركا

فقاؿ عمي:  ،: كنت أنا كعمي بف المديني فذكرنا أثبت مف يركم عف الزىرم(4)قاؿ أحمد
كابف عيينة  ،كقمت: مالؾ أقؿ خطأ عف الزىرم ،كقمت أنا مالؾ بف أنس ،سفياف بف عيينة

في حديث كذا ككذا فذكرت منيا ثمانية عشر  ،ا عف الزىرميخطئ في نحك مف عشريف حديثن 
فنظرت فيما أخطأ فيو ابف  ،فرجعت ،فجاء بحديثيف أك ثالثة ،كقمت: ىات ما أخطأ مالؾ ،احديثن 
 ا.فإذا ىي أكثر مف عشريف حديثن  ،عيينة

ا: عند مالؾ عف الزىرم نحك مف ثالثمائة حديث كذا عند ابف عيينة عنو  كقاؿ أيضن
 نحك الثالثمائة.

                                         
 (.150( ابف أبي حاتـ، لداب الشافعي كمناقبو )ص 1)
 (.204( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم )ص 2)
القرشي ( ىك محمد بف مسمـ بف عبيد ا بف عبد ا بف شياب بف عبد ا بف الحارث بف زىرة بف كالب 3)

تقانو كثبتو، كىك مف رؤكس الطبقة الرابعة،  الزىرم، ككنيتو أبك بكر، الفقيو الحافظ متفؽ عمى جاللتو كا 
 (.506/ 1مات سنة خمس كعشريف كمائة. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ج

 (.28-1/27ركاية ابنو عبد ا )ج-( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ4)
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 الكا أثبت في الزىرم مف ابف عيينة.فاستنتج اإلماـ أحمد مف ىذه المقارنة كالسبر أف م

قاؿ الباحث: كبيذا يتبيف أف ما قصده اإلماـ أحمد مف الخطأ في حؽ اإلماـ مالؾ         
لذلؾ سمي إنساننا عمى قكؿ بعض  ،ل يضره. كالكىـ كالسيك كالنسياف مف ًجًبمًَّة اإلنساف

كما نبو اإلماـ الترمذم  ،األئمةكمف ىنا لـ يسمـ مف الكىـ كالغمط كبير أحد مف  ،(1)المغكييف
 ."لـ يسمـ مف الخطأ كالغمط كبير أحد مف األئمة مع حفظيـ": (2)فقاؿ

لست أعجب ًممَّف يحدث فيخطئ ًإنما العجب ًممَّف يحدث ": (3)كقاؿ ابف معيف
 ."فىييصيب

إذا كاف الغالب عمى الرجؿ  ،ليس يكاد يفمت مف الغمط أحده ": (4)كقاؿ سفياف الثكرم
ف امطالحف ف كاف الغالب عميو الغمط تيرؾ ،ظ فيك حافظ كا   ."كا 

كليس مف اإلنصاؼ تٍرؾ حديث شيخ ثبت صحت عدالتو بأكىاـ ": (5)كقاؿ ابف حباف  
نا تٍرؾ حديث الزىرم ،ييـ في ركايتو  ،كشعبة ،كالثكرم ،كابف جريج ،كلك سمىٍكنا ىذا المسمؾ؛ لىمىًزمى

تقاف ف مف حفظيـ، كلـ يككنكا معصكميف حتى ل يىًيميكا في ككانكا يحٌدثك  ،ألنيـ أىؿ حفظ كا 
كايات ،الركايات  ."بؿ الحتياط كاألكلى في مثؿ ىذا قبكؿ ما يركل الثٍبت مف الرّْ

ٍبدىافي (6)ثـ قاؿ ،كذكىرى الذىبيُّ خطأن كقع لعبد ا بف عثماف الممقَّب بعىٍبداف : قمت: عى
ًف الذم يىٍسمىـي مف الكىىى  ،حافظه صدكؽ ؟!. كمى  ـً

 

 "صحيح الكتاب" أو "ما أصح حديثو" أو "ما أحفظو"رابعًا:الرواة الذين قال فييم :

مات  ،من السابعة ،أبو خالد الِحْمصيُّ  ،في أول اسم أبيو ،بزيادة تحتانية ،َثْوِر ْبِن َيِزيدَ  .1
 .  (7) ىـ(.155ىـ أو 153 ،150) أو خمس وخمسين ،وقيل: ثالث ،سنة خمسين

                                         
 (.6/11اف العرب )ج( انظر: لبف منظكر، لس1)
 (.6/243( سنف الترمذم )ج2)
 (.3/13ركاية الدكرم )ج-( تاريخ ابف معيف3)
 (.228( الخطيب، الكفاية )ص 4)
 (.7/97( ابف حباف، الثقات )ج5)
 (.14/172( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج6)

م، الكامؿ في ضعفاء (، كقيؿ: مات ببيت المقدس. ينظر: ابف عد135( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7
 (.309/ 2الرجاؿ )ج
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(1)صحيح الحديث :َوِكْيعٍ  قال -
(2)َكاَن َثْوٌر َأَعْبَد َمْن رََأْيتُ : وقال في موضع آخر،

.

 أقوال النقاد: -
كزاد  ،: ثقة في الحديث(6)كأحمد ،(5)قاؿ ابف سعدك  ،(4)كيحيى القطاف ،(3)كثقو محمد بف إسحاؽ

قىاؿى يىٍحيىى  ،(7)ىك ثقة في الحديث ،كزاد أحمد: كاف يرل القدر ،ابف سعد: كيقاؿ: إنو كاف قدرينا كى
: ًثقىةه  ًعٍيفو بفي مى
كىك  ،كقاؿ في مكضع لخر: قاؿ ابف معيف: ما رأيت أحدان يشؾ أنو قدرم ،(8) 
                .                                                                           (11)ككثقو ابف شاىيف ،(10)كقاؿ العجمي: ثقة ككاف يرل القدر ،(9) صحي  الحديث

ثَّقيٍكهي  : كى ًدٍيًثًو بىٍأسان  ،كقىاؿى اٍبفي عىًدمٍّ لىوي ًمفى )الميٍسنىًد( نىٍحكي  ،إذا ركل عنو ثقة أك صدكؽ كىلى أىرىل ًبحى كى
ًدٍيثو  ـٍ أىرى لىوي أىٍنكىرى ًممَّا ذىكرتي  ،ًمائىتىٍي حى لى

                                                                             ،(13)حافظ  صدكؽكقاؿ أبك حاتـ: ،(12)
ككاف األكزاعي كابف المبارؾ كايرىما ينيكف عف  ،كقاؿ دحيـ: ما رأيت أحدان يشؾ أنو قدرم

كقدـ  ،يحذرىـ مف رأيو ،ككاف الثكرم يقكؿ: خذكا عنو كاتقكا ل ينطحكـ بقرنيو ،الكتابة عنو
كقاؿ يحيى بف معيف كاف  ،ف يرمي بالنصب أيضان ككا ،فنيى مالؾ عف مجالستو ،المدينة

 ،(14) كقاؿ ابف حجر: احتج بو الجماعة ،لكنو ىك كاف ل يسب ،يجالس قكمان ينالكف مف عمي
اًفظه ميتًقفه  تَّى ًإفَّ يىٍحيىى القىطَّافى  ،كقاؿ الذىبي: ىيكى حى : مىا رىأىٍيتي شىاًمٌيان أىٍكثىؽى ًمٍف ثىٍكرو  ،حى كيٍنتي  ،قىاؿى

                                         
 (11/189( لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج1)

(، كقاؿ يحيى القطاف ما رأيت شاميان أثبت منو. ابف 344/ 6( الذىبي، سير أعالـ النبالء، ط الرسالة )ج(2
 (.394حجر ىدم السارم )ص 

 (.2/469( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(3
 (.2/235لت اآلجرم )ج( أبك داكد، سؤا(4
 (.324/ 7( ابف سعد، الطبقات الكبرل ط العممية )ج(5
 (.8(، كركاية المركذم كايره )ص 2/74( ينظر: أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا )ج(6
 (.74/ 2( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج(7
 (.3/192(، كركاية الدكرم )ج83كاية الدارمي )ص ر  -( ابف معيف، تاريخ ابف معيف (8
 (.374/ 1( الذىبي، ميزاف العتداؿ )(9

 (.92( العجمي، معرفة الثقات الباز )ص (10
 (.53( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص (11
 (.2/314( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(12
 (.469/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(13
 (.394ابف حجر، ىدم السارم )ص ( (14
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ٍنوي ًبمىكَّةى ًفي أىلكىاحو أىكٍ  كىناؾ أقكاؿ كثيرة  ،(1)كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت إل أنو يرل القدر ،تيب عى
 تدؿ عمى تكثيقو.

 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -
ككما قاؿ  ،فقط كلو أحاديث مناكير ذكرىا ابف عدم كىي سبعة ،قدرم ثقة ثبت الراكم

كقاؿ الذىبي:  ،(2)كاحتج بو الجماعة" ،مع قكلو بالقدر ،ابف حجر: "اتفقكا عمى تثبتو في الحديث
كنيى مالؾ مجالستو ألجؿ بدعتو، كلكنو لـ يكف داعينا ليا. . (3)لكاف كممة إجماع ،لكل القدر

 كبيذا كافؽ النقاد اإلماـ ككيع في الحكـ عميو في تكثيقو.

َصاحب  ،ْندرالمعروف بغُ  ،أبو عبد اهلل اْلَبْصِريّ  ،موالىم ،د بن َجْعَفر اْلُيذِليّ ع: ُمَحمَّ  .2
 .(4)وكان ربيب شعبة  ،الكرابيس

 .(5)قال وكيع: صحيح الكتاب-
 أقوال النقاد:-

. (6)ر حكـ بينيـدي نٍ قاؿ عبد ا بف المبارؾ: إذا اختمؼ الناس في حديث شعبة فكتاب اي 
ا ا يقكؿ: لزمت شعبة عشريف سنة لـ أكتب مف أحد ايره شيئن سمعت اندرن كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "

 (7)ككنت إذا كتبت عنو عرضتو عميو. قاؿ أحمد: أحسبو مف بالدتو كاف يفعؿ ىذا!"

                                         
 (.135( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1
 -(، كتاريخ ابف معيف 7/324(، ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج394( ينظر: ابف حجر، ىدم السارم )ص2)

(، أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا 3/192(، كركاية الدكرم )ج83ركاية الدارمي )ص
(، العجمي، معرفة الثقات 2/181(، البخارم التاريخ الكبير )ج86ركاية المركذم كايره )ص(، ك 2/74)ج

(، 2/469(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج324(، لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ، )ص92الباز )ص 
(، المزم، تيذيب الكماؿ 2/314(، ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج6/129ابف حباف، الثقات )ج
(، الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ 1/374(، الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج4/425في أسماء الرجاؿ )ج

 (.135(، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 3/116(، لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج56)ص 
 (.132/ 1( الذىبي، تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ )ج(3
(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء 1/57خميؿ )ج ( البخارم التاريخ الكبير بحكاشي محمكد4)

 (.25/5الرجاؿ)ج
 (.57/ 1( البخارم التاريخ الكبير بحكاشي محمكد خميؿ )ج5)
 (.7/221( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج6)
 (.202 – 201/  2( ليعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ لمفسكم: )ج7)
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كأراد بعضيـ أف يخطئو فمـ يقدر عميو  ،اقاؿ يحيى بف معيف: كاف مف أص  الناس كتابن 
ا مف جرب الطيالسة كأحاديث ابف عيينة. ـك جرابن ألقى إلينا ذات ي -كأنو يريد بذلؾ ثبتو  -

 .(1) افقاؿ: اجيدكا أف تخرجكا فيو خطأ. فما كجدنا فيو شيئن 
 . (2)كقاؿ عمي بف المديني: ىك أحب إلي مف عبد الرحمف في شعبة

كقاؿ أيضا: قاؿ عبد الرحمف بف ميدم: كنا نستفيد مف كتب اندر في حياة 
عف محمد بف أباف البمخي: قاؿ عبد الرحمف بف ميدم: اندر  ،.كقاؿ أبك حاتـ الرازم(3)شعبة

 . (4)في شعبة أثبت مني

(5)اا ككاف مؤدين قاؿ أبك حاتـ: كاف صدكقن 
 .(6)كفي حديث شعبة ثقة ،

 .(8)كقاؿ: كاف مف خيار عباد ا عمى افمة فيو ،(7)كذكره ابف حباف في كتاب "الثقات"
اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  والمقارنة بين حكم ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

كما قاؿ اإلماـ ككيع مكافقا بذلؾ أامب النقاد  خاصة في شعبة.  ىك ثقة صحي  الكتاب
 لو.
من صغار الثامنة  ،أبو عمي ا شل نزيل الكوفةالطَّاِئي أو َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَمْيَماَن الِكناِنّي  .3

 .(9)مات سنة سبع وثمانين

 . (10)ال وكيع: ما أصح حديثوق-

                                         
 (.2/508رم)جركاية الدك  –( انظر: تاريخ ابف معيف 1)
 (.57/ 1( البخارم التاريخ الكبير بحكاشي محمكد خميؿ )ج2)
 (.1/57( المصدر السابؽ )ج3)
 (.7/221( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
(4/84. انظر: الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ )جيعىيأوًكاناليحفظ،يؤدِماسمع(5)
 (.7/221( المصدر السابؽ )ج6)
 (.9/50اف، الثقات )ج( ابف حب7)
 (.9/50( المصدر السابؽ )ج8)
 (. 75ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (9)
 ( . 5/339ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (10)
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 أقوال النقاد:-
كزاد صػدكؽ  ،كابػف أبػي شػيبة ،(4)كابف شػاىيف ،(3)كالعجمي ،(2)كأبك داكد ،(1)كثقو ابف معيف

 ،(8)كقػاؿ ابػف المػديني: ل بػأس بػو ،(7)كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات ،(6)كابػف حجػر ،(5)ليس بحجػة

 .  (10)  الحديثكقاؿ أبك حاتـ: صال ،(9)كمثؿ ذلؾ قاؿ النسائي
 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -

 كا سبحانو كتعالى أعمـ . ،الراكم ثقة

إل أف أبا حاتـ قد تكسط فيو  ،كقد كافؽ االب النقاد في تكثيقو اإلماـ ككيع بعبارتو عنو
، دلت عميو مقكلتو " صال  الحديث" كىذا ما ،الحتجاجفاعتبر أف حديثو صال  لالعتبار كليس ل

 كمثمو ابف أبي شيبة حيث كثقو كلـ يعدىه لالحتجاج.
  (11)مات سنة تسع وثمانين ومائة ،يحيى بن يمان العجمي الكوفي .4

ثػـ نسػي فػال أعمػـ بالككفػة أحفػظ مػف  ،"مػا كػاف أحػد مػف أصػحابنا أحفػظ منػوقال وكيع: -
كػأف ىػذا لػيس سػفياف الػذل سػمعنا حديثـو عـن الثـوري فقـال وكيـع:  لوكيـع روذكـ .(12)داكد ابنو"
 . (13)نحف منو
 

                                         
 ( المصدر نفسو . 1)
 ( . 18/39المزم، تيذيب الكماؿ )ج (2)
 ( . 2/93العجمي، معرفة الثقات )ج (3)
 ( .6/306ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (4)
 ( المصدر نفسو . 5)
 (. 75ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (6)
 ( . 8/412ابف حباف، الثقات )ج (7)
 ( . 6/306ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (8)
 ( . 18/39المزم، تيذيب الكماؿ )ج (9)
 ( . 5/339ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (10)
 (. 598ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (11)
 (2/589الت الترمذم )ج( البخارم سؤ 12)
 ( . 9/199ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (13)
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 أقوال النقاد:-
كمرة  ،(2)كمرة قاؿ: ل يشبو حديثو عف الثكرم أحاديث ايره عف الثكرم ،(1)كثقو ابف معيف

 كمرة قاؿ  ،(5)كمرة قاؿ: ليس بو بأس ،(4)كمرة قاؿ: ليس بالقكم ،(3)اقاؿ أرجك أف يككف صدكقن 
كمرة  ،(7)ا في حديثوثقة أحد أصحاب سفياف كىك يخطئ كثيرن كقاؿ يعقكب بف شيبة:  ،(6)ضعيؼ

كقاؿ العجمي: كاف ثقة جائز  ،(8)كليس بحجة إذا خكلؼ ،قاؿ: كاف صدكقا كثير الحديث
 ،(9)اا صبكرن ا إل أنو فمج بآخره فتغير حفظو ككاف فقيرن ا بالحديث صدكقن ا معركفن الحديث متعبدن 

كقاؿ ابف  ،(10)كمحمو الصدؽ ،في حديثو بعض الصنعة ،أبك حاتـ: مضطرب الحديثكقاؿ 
كمرة قاؿ: ليس  ،(12)كقاؿ اإلماـ أحمد: يضطرب في بعض حديثو ،(11)المديني صدكؽ

كقاؿ  ،(15)كقاؿ النسائي: ليس بالقكم (14)كقاؿ أبك داكد: يخطئ في األحاديث كيقمبيا ،(13)بحجة
شتبو كقاؿ ابف عدم: ل يتعمد الكذب إل أنو يخطئ كيي  ،(16)العقيمي: ل يتابع عمى حديثو

                                         
 (.9/199( المصدر نفسو )ج1)
 (. 9/199( المصدر نفسو )ج2)
 ( . 62ركاية الدارمي )ص -(ابف معيف، تاريخ ابف معيف3)
 (.62( المصدر نفسو)ص4)
 ( .16/183الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (5)
 (. 16/183ج( المصدر نفسو )6)
 ( . 11/307ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (7)
 ( . 16/183الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (8)
 ( . 2/360العجمي، معرفة الثقات )ج (9)
 ( .9/199ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (10)
 ( .16/183الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (11)
   (.9/199)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  (12)
 (.16/183الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (13)
 ( المصدر نفسو. 14)
 ( المصدر نفسو. 15)
 (. 4/433العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (16)
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صدكؽ عابد يخطئ كقاؿ ابف حجر:  ،(2)كقد ضعفو ابف نمير كزارد: كأف حديثو خياؿ ،(1)عميو
 . (3)ا كقد تغيركثيرن 

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

في حديثو عف سفياف الثكرم. كا سبحانو  كخصكصان  كثيران  ئيخط ،الراكم صدكؽ
 كتعالى أعمـ.

كقد كافؽ االب النقاد اإلماـ ككيع في حكميـ عمى الراكم مف حيث خطئو في الحديث  -
 في حديثو عف سفياف الثكرم . كخصكصان 

عبد الرَّْحَمن بن ُمَحمَّد بن زياد اْلمَحاربي أبو محمد الكوفي .5
(4). 

 .(5): ما كان أحفظو لمطوالقال وكيع -

 أقوال النقاد: -
  ،كالنسائي ،(8)كالبزار ،(7)كابف معيف ،:" كاف شيخا كثير الغمط" (6)كثقو ابف سعد كزاد

 

 في الثقات . (11)كذكره ابف حباف ،(10)كالدار قطني ،: " ليس بو بأس" (9)كقاؿ في مكضع لخر
 
 
 

                                         
 (. 9/95ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (1)
 (.9/199ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2)
 (.598ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)
 (265/ 6( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج4)
 (228/ 1( الذىبي، تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ )ج5)
 (8/515( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج6)
 ( .3/268ركاية الدكرم )ج-( ابف معيف، التاريخ 7)
 (8/279( لمبزار، مسند البزار )ج8)
 ( .17/389( ابف حجر، تيذيب الكماؿ )ج9)
 (8/279د البزار )ج( لمبزار، مسن10)
 ( .7/92( ابف حباف، الثقات )ج11)
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كزاد  ،صاحب حديث" ،: "ثقة(2)ضع لخركقاؿ في مك  ،الثقة" ،: "الحافظ (1)كقاؿ الذىبي
 ."ركل مناكير عف مجاىيؿ ،: "ثقة نبيؿ(5)كقاؿ أيضا ،: "يغرب"(4)كزارد أخرل ،: "مشيكر"(3)مرة

 . (6)كقد ركل لو الجماعة
ا عمى شيخو ابف معيف : تعميقن  (7)كقاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس" كقاؿ عثماف الدارمي

كقاؿ ابف  ،: "صدكؽ ييـ" (9)كقاؿ الساجي ،بأس بو" : "ل (8)كقاؿ العجمي ،"ليس بذاؾ"
 : "صدكؽ كلكف ىك كذا ضعفو" . (10)شاىيف

 ،: سمعت أبا داكد كذكر حماد األب  فقاؿ : "يخطئ كما يخطئ الناس" (11)كقاؿ اآلجرم
 .(13()12)كسئؿ أبك داكد عف المحاربي ؟ فقاؿ : "ىك مثؿ حماد األب "

: "بمغنا  (15)كقاؿ أحمد بف حنبؿ ،ر عف المجيكليف": "يركم المناكي (14)كقاؿ ابف معيف
أنكر أحمد حديثو عف  ،: "كاف يدلس (16)كقاؿ العجمي ،كل نعممو مف معمر" ،أنو كاف يدلس

 معمر".

                                         
 ( .9/136( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج1)
 ( .1/245(، الذىبي، ديكاف الضعفاء كالمترككيف )ج4/312( انظر : الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج2)
 ( 2/385( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج3)
 ( .1/642( الذىبي، الكاشؼ )ج4)
 (.123بي، الركاة الثقاة المتكمـ فييـ بما ل يكجب ردىـ)ص( الذى5)
 (17/389( المزم، تيذيب الكماؿ )ج6)
 (.6/238( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج7)
 (.2/87( العجمي، معرفة الثقات )ج8)
 (.6/238( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج9)
 (. 215( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص10)
 (. 1/235ؤالت اآلجرم أبا دكد السجستاني )ج( أبك داكد، س11)
( ىك حماد بف يحيى األب  أبك بكر السممي البصرم، قاؿ ابف حجر:" صدكؽ يخطئ" . انظر: ابف حجر، 12)

 (.270تقريب التيذيب )ص
 ( .1/235( أبك داكد، سؤالت اآلجرم أبا دكد السجستاني )ج13)
 (.4/313( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج14)
 (.6/238حجر، تيذيب التيذيب )ج ( ابف15)
 (.6/238( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج16)
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: "محدث مشيكر  (2)كقاؿ في مكضع لخر ،ككاف يدلس" ،: "ل بأس بو (1)كقاؿ ابف حجر
: "عبد الرحمف بف محمد (3)كقاؿ أيضا ،يس"كصفو العقيمي بالتدل ،مف طبقة عبد ا بف نمير
 المحاربي تكمـ فيو لمتدليس". 

 .(4)قاؿ الباحث: كىك مف الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف عند ابف حجر
 : ليس لو في البخارم سكل حديثيف متابعة .(5)كقاؿ ابف حجر في المقدمة

جراح وأحكام غيره من والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن ال ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

كىك مػف الطبقػة الثالثػة كا أعمػـ . كقػد كافػؽ أامػب كػالـ النقػاد ظػاىر  كيغرب. ثقة يدلس
كالـ اإلماـ ككيع إل أنو لـ يبيف ما كاف عميو الراكم مف تدليس كلعمو لـ يكػف يعمػـ بتدليسػو كا 

 تعالى أعمـ.

 المطمب الثالث: التعديل المتوسط:
 راوي الذي قال فيو:" ال بأس بو".أواًل: ال

(6)اْلَقاِسم بن ُغْصن َأصمو من اْلعرَاق سكن الشَّام -1
. 

قال َوِكيُع بُن الجرَّاح: اَل َبْأَس ِبوِ -
(7) 



 أقوال النقاد:-
قاؿ ابف حبػاف: يػركم المنػاكير عػف المشػاىير كيقمػب األسػانيد حتػى يرفػع المراسػيؿ كيسػند 

ا انفرد فأما فيما كافؽ الثقات فإف اعتبر بػو معتبػر لػـ أر بػذلؾ المكقكؼ ل يجكز الحتجاج بو إذ
 .(9)كذكره مرة في ثقاتو ،(8) بأسا

                                         
 (.298( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص1)
 (.40( ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص2)
 (.462( ابف حجر، ىدم السارم)ص3)
 (.40( ابف حجر، طبقات المدلسيف)ص4)
 (462( ابف حجر، ىدم السارم )ص5)
 (212/ 2)ج ( ابف حباف، المجركحيف6)
 ( .6/379( ابف حجر، لساف الميزاف )ج7)
 (.2/212( ابف حباف، المجركحيف )ج8)
 (.7/339( ابف حباف، الثقات )ج9)
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كقاؿ أبك حاتـ:  ،(2)كقاؿ أبك زرعة: ليس بقكم ،(1)قاؿ اإلماـ أحمد: حدث أحاديث مناكير
(5)كذكػػػػػره السػػػػػاجي ،(4)كقػػػػػاؿ ابػػػػػف عػػػػػدم: يػػػػػأتي عػػػػػف مشػػػػػايخو بمنػػػػػاكير ،(3)ضػػػػػعيؼ الحػػػػػديث

،

(6)يكالعقيم
(7)كابف شاىيف،

 . (9)كالدكلبي في الضعفاء ،(8)كابف الجاركد،
 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -

كيعتبػػر بحديثػػو إذا كافػػؽ الثقػػات .كلػػـ يكافػػؽ االػػب  ،الػػراكم ضػػعيؼ إذا انفػػرد فيمػػا يركيػػو
أمػا اإلمػاـ ككيػع فالظػاىر مػف عبارتػو أنػو تكسػط فيػو  ،عمى تضعيفوفالغالبية  ،النقاد اإلماـ ككيع

كالقاسػـ كيؤيد ىذا ما قالو ابف عدم فيو: "  ،عمى اعتبار كجكد أحاديث صالحة كمستقيمة لمراكم
 .كا تعالى أعمـ (10)" بف اصف لو أحاديث صالحة ارائب كمناكير

 ".حديثو حسنثانيا: الراوي الذي قال فيو :"

 .(11)ُيَكنَّى أبا بكر ،الِم ْبُن َحْرٍب اْلُمالِئيُّ كوفيَعبد السَّ  .1

 عبد السالم بن حرب يرويو ". ،:" كل حديث حسن(12)قال وكيع-

 أقوال النقاد:-
 حجة ". ،: " ثقة(13)قاؿ الدار قطني

                                         
 (.7/152(، ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج2/474( اإلماـ أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج1) 
 (.7/116( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2)
 (7/116نفسو )ج ( المصدر3)
 (.7/153( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج4)
 (.6/380( ابف حجر، لساف الميزاف )ج5)
 (3/472( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج6)
 (159( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص7)
 (.6/380( ابف حجر، لساف الميزاف )ج8)
 (.6/380( ابف حجر، لساف الميزاف )ج9)
 ( .7/153( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج10)
 (24/ 7( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج11)
 (3/69( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج12)
 (8/272( إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج13)
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 ،(5)كالػػػػدارقطني ،(4)كالترمػػػػذم ،(3)كيعقػػػػكب بػػػػف شػػػػيبة ،(2)كأبػػػػك حػػػػاتـ ،(1)كثقػػػػو ابػػػػف معػػػػيف
يسػػتنكركف  ،كالبغػػداديكف ،: " عنػػد الكػػكفييف ثقػػة ثبػػت(8)قػػاؿ العجمػػي ،(7)حجػػر كابػػف ،(6)كالػػذىبي

 ،فػػي الثقػػات. كزاد أبػػك حػػاتـ: "صػػدكؽ" (9)كذكػػره ابػػف حبػػاف ،كالككفيػػكف أعمػػـ بػػو " ،بعػػض حديثػػو
كقػاؿ  ،كزاد الػدارقطني: " حجػة" ،كزاد يعقكب بف شػيبة: " فػي حديثػو لػيف" ،كزاد الترمذم:" حافظ"

 .(10)" كاف صاحب حديث كحفظ" يعقكب بف شيبة:
:" لػيس (13)كقػاؿ النسػائي ،: "لػيس بػو بػأس "(12):" صػدكؽ" كقػاؿ أيضػا(11)كقاؿ ابػف معػيف

:" (16)كقػاؿ مػرة ،: "يكتب حديثػو"(15)كقاؿ ابف معيف ،:" ل بأس بو"(14)كقاؿ ابف عدم ،بو بأس "
 حسف الركاية عف الككفييف". 

مبارؾ عنو؟ فقاؿ : "قد عرفتو" ككاف إذا قاؿ قاؿ الحسف بف عيسى : "سألت عبد ا بف ال
 . (17)قد عرفتو فقد أىمكو"

                                         
 (1/107( تاريخ ابف معيف ركاية محرز )ج1)
 (6/47( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2)
 (4/910اريخ اإلسالـ )ج( الذىبي، ت3)
 (3/10( لإلماـ الترمذم، سنف الترمذم )ج4)
 (207( لمدارقطني، سؤالت السممي )ص5)
 (1/652( الذىبي، الكاشؼ )ج6)
 (355( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص7)
 (303( العجمي، الثقات )ص8)
 (7/128( ابف حباف، الثقات )ج9)
 (8/335( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج10)
 (.156)ص ركاية الدارمي-( تاريخ ابف معيف11)
 (.7/24( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج12)
 (.8/272( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج13)
 (.7/24( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج14)
 ( المرجع السابؽ.15)
 ( المرجع السابؽ.16)
 (.3/485( اإلماـ أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا )ج17)
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كػػاف ل يقػػكؿ حػػدثنا إل فػػي  ،: " كنػػا نػػذكر مػػف عبػػد السػػالـ بػػف حػػرب شػػيئا(1)كقػػاؿ أحمػػد
 سمعتو يقكؿ فيو حدثنا ". ،حديث كاحد أك حديثيف

(3)اككػاف عسػرن  ،: " كػاف بػو ضػعؼ فػي الحػديث(2)كقػاؿ ابػف سػعد
فػػي  (4)قيمػيكذكػره الع ،"

 : " لو مناكير "  (5)كقاؿ ابف حجر ،الضعفاء
والمقارنــة بــين حكــم اإلمــام وكيــع بــن الجــراح وأحكــام غيــره مــن  ،خالصــة القــول فيــو -
 النقاد:

 لو مناكير. كا تعالى أعمـ. كقد كافؽ أامب النقاد كالـ اإلماـ ككيع. ،الراكم ثقة

 المطمب الرابع: مصطمحات التَّعديل المقيد.
 ا وأوثق من فالن"أواًل: الرواة الذين قال فييم:" كان أصح حديثً 

روى لــو الجماعــة  ،ه(105)ت: ،ُســَمْيَماُن ْبــُن ُبَرْيــَدَة ْبــِن اْلُحَصــْيِب اَ ْســَمِميُّ الَمــْرَوزيّ  -1
 .(6)سوى البخاري

   كــان أصــح حــديثًا وأوثــق مــن  قــال وكيــع بــن الجــراح: يقولــون إن ســميمان بــن بريــدة-
 .(7)بن بريدة اهلل عبد
 
 

                                         
 ( المرجع السابؽ.1)
 (.6/360( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج2)
لحاح. انظر:األلباني، أ(3) مف حدث فال يكثر كل يحدث إل بعد جيد كا  م: أف الشيخ يمتنع مف ركاية حديثو كا 

(2/41شفاء العميؿ )ج
 (.3/69( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج4)
 (.355( ابف حجر، تقريب التيذيب)ص5)
 (، أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ117ركاية الدارمي )ص-( انظر إلى ترجمتو في: ابف معيف، تاريخ ابف معيف6)

(، المزم، تيذيب 4/102(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج200(، العجمي، الثقات )ص1/409)ج
(، ابف 6/44)ج (، لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ3/55)ج (، الذىبي، تاريخ اإلسالـ11/370)ج الكماؿ

(، الساعدم اليمني، خالصة 250)ص (، ابف حجر، تقريب التيذيب4/174)ج حجر، تيذيب التيذيب
 (.150)ص تذىيب تيذيب الكماؿ

المزم، تيذيب (، 2/238(، العقيمي، الضعفاء الكبير )ج1/409أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج( 7)
 (.11/370الكماؿ)ج
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 أقوال النقاد: 
قاؿ أحمد بف حنبؿ: سػميماف بػف بريػدة أكثػؽ مػف عبػد ا بػف  ،(1)قاؿ يحيى بف معيف: ثقة

كقػػاؿ ابػػف  ،(5)كقػػاؿ الػػذىبي: ثقػػة ،(4)كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: ثقػػة ،(3)كقػػاؿ العجمػػي: تػػابعي ثقػػة ،(2)بريػػدة
 .(6)حجر: ثقة

 م وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد:والمقارنة بين حكم اإلما ،خالصة القول فيو -

ككافػؽ ظػاىر كػالـ  ،ككيػعكػالـ اإلمػاـ  أحمػد اإلمػاـكػالـ سميماف بف بريدة ثقػة. كقػد كافػؽ 
 .األئمة كالـ اإلماـ ككيع

مـن الثالثـة مـات  ،عبد اهلل بن بريدة بن الخصيب ا سممي أبو سيل المروزي قاضييا -2
  (7)مائة سنةسنة خمس ومائة وقيل بل خمس عشرة ولو 

كمػػرة قػػاؿ:  ،(8)كػػانكا لسػػميماف بػػف بريػػدة أحمػػد مػػنيـ لعبػػد ا بػػف بريػػدةكــان وكيــع يقــول: -
 . (9)كاف سميماف أصحيما حديثا

 أقوال النقاد فيو: -
 كذكره ابف ،(14)كابف حجر ،(13)كالذىبي ،(12)كالعجمي ،(11)كأبك حاتـ ،(10)كثقو ابف معيف

                                         
 (.117كاية الدارمي )صر -( ابف معيف، تاريخ ابف معيف1)
 (.1/409( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ)ج2)
 (.200( العجمي، الثقات )ص3)
 (.4/102( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج4)
 (.1/457( الذىبي، الكاشؼ)ج5)
 (.250( ابف حجر، تقريب التيذيب)ص6)
 (. 297ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7)
 ( . 2/238جلعقيمي، الضعفاء الكبير )ا (8)
 ( . 2/22اإلماـ أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج (9)
 ( . 5/13ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (10)
 (. 5/13( المصدر نفسو )ج11)
 (. 250العجمي، تاريخ الثقات )ص (12)
 ( . 2/396الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (13)
 (. 297ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (14)
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 . (3)كقد ذكره العقيمي في الضعفاء ،(2)ـ أحمد أحاديثوكلـ ينكر اإلما ،(1)حباف في الثقات
 الحكم عمى الراوي 
 كا سبحانو كتعالى أعمـ . ،الراكم ثقة

كالظاىر مف عبارة اإلماـ ككيع تكثيقو لمراكم إل أنو كاف يفضؿ أخيو عميو مف حيث 
ء مستندان في ذلؾ إل ما كاف مف العقيمي الذم ذكره في الضعفا ،صحة الحديث  كقد كثقو النقاد

كسككت اإلماـ أحمد ل يعني  ،(4)إلى ما كرد عف اإلماـ أحمد أنو سكت عند ذكره لمراكم
 تضعيفو كدليؿ ذلؾ ما كرد عنو أيضا عدـ إنكاره عمى أحاديث الراكم.

 ثانيًا: الراوي الذي قال فيو:" ليس عندكم أحد يشبيو" أو "أثبت من في مجمس فالن"
من الثامنة مات سنة خمس  ،ي موالىم أبو سيل الواسطيالبِ بن عمر الكِ  امٍ َعبَّاِد ْبِن َعوَّ  .1

  (5)وثمانين أو بعدىا ولو نحو من سبعين
عف الحسف بف عرفة قاؿ: سمعت ككيعا كسألني عف عباد بف العكاـ قول وكيع فيو: -

 . (6)قاؿ ليس عندكـ أحد يشبيو ،فقاؿ يحدث؟ قمت نعـ
 أقوال النقاد:-

كأبك داكد  ،(9)كالبزار ،(8)كابف سعد كزاد كاف يتشيع ،(7)كأبك حاتـ كثقو ابف معيف
كقاؿ ابف خراش  ،(13)كذكره ابف حباف في الثقات ،(12)كابف حجر ،(11)كالعجمي (10)كالنسائي

                                         
 ( . 5/16ف، الثقات )جابف حبا (1)
 ( . 2/22اإلماـ أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج (2)
 ( . 2/238العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (3)
 (.2/238( المصدر نفسو )ج4)
 (. 290ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
 ( .6/83ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (6)
 ( المصدر نفسو . 7)
 ( . 7/238طبقات الكبرل )جابف سعد، ال (8)
 ( . 11/162لمبزار، مسند البزار )ج (9)
 ( .14/143المزم، تيذيب الكماؿ )ج (10)
 (. 247العجمي، تاريخ الثقات )ص (11)
 (. 290ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (12)
 ( . 7/162ابف حباف، الثقات )ج (13)
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كمرة قاؿ: كاف  (2)كقاؿ اإلماـ أحمد: مضطرب الحديث عف سعيد بف أبي عركبة ،(1)صدكؽ
 . (3)يشبو أصحاب الحديث

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،قول فيوخالصة ال -
 النقاد:

 كا سبحانو كتعالى أعمـ . رمي بالتشيع. ،الراكم ثقة
كبذلؾ  ،فمـ يذكر عنو أم نكع جرح فيو ،كالظاىر مف عبارة اإلماـ ككيع فيو تكثيقو لو
 يككف قد كافؽ االب النقاد اإلماـ ككيع في تكثيقو .

 .(4)ُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي ُعْثَماَن َخَتُن ُعْثَماَن ْبِن زَاِئَدةَ َعبْ  .2
اذىبوا  ،قال وكيع: "عبد العزيز بن أبي عثمان أثبت من بقي اليوم في جامع سفيان-

 .(5)فاسمعوا منو"

 أقوال النقاد:-

ٍبػك  ،(6)قاؿ أبك حاتـ : ثقة كىػـ ٍبػف بشػير: حػدثنا عى ٍبد الرٍَّحمىف ٍبػف الحى د العزيػز بػف أىبًػي قاؿ عى

 .(8). كذكره ابف حباف في الثقات(7)كلـ أر مثمو ،عثماف

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 ىك ثقة . كقد كافؽ النقاد ظاىر كالـ اإلماـ ككيع فيو.

 

                                         
 ( . 14/143المزم، تيذيب الكماؿ )ج (1)
 ( . 6/83الجرح كالتعديؿ )جابف أبي حاتـ،  (2)
 ( .14/142المزم، تيذيب الكماؿ )ج (3)
 (661/ 2( لمخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج4)
 (5/390( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج5)
 (5/390( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج6)
 (1159/ 4( تاريخ اإلسالـ ت بشار )ج7)
 (8/395)ج( ابف حباف، الثقات 8)
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 المطمب الخامس: التعديل الضمني.
 ال فيو :" يصحح تفسيره": الراوي الذي قأوالً 

الثقفي موالىم مات سنة إحدى وثالثين أو َيَساٌر يسار المكي أبو  َعْبِد المَِّو ْبُن َأِبي َنِجيحٍ  .1
 . (1)بعدىا

 .(2) يحجِ قال وكيع: كان سفيان يصحح تفسير ابن أبي نَ 

 أقوال النقاد:
كابف  ،(5)كأبك زرعة ، كزاد " كاف أبكه مف خيار عباد ا " (4)كأحمد ،(3)كثقو ابف معيف

كقاؿ أبك حاتـ:  ،(11)كابف حجر ،(10)كالذىبي (9)كالعجمي ،(8)كابف سعد ،(7)كالنسائي ،(6)المديني
 .  (12)"صال  الحديث"يقاؿ في أبي نجي  القدر، كىك 

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 كا سبحانو كتعالى أعمـ . بالقدر.  رمي ،الراكم ثقة
إل أف  ،كلكف أئمة النقاد قد اتفقكا عمى تكثيقو ،لـ يذكره اإلماـ ككيع بتعديؿ أك نكع جرح

 . (13)قد امزه بالتدليس عف مجاىد ،البعض كالنسائي كابف حجر

                                         
 (. 326لبف أبي حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 ( . 5/203ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2)
 (. 5/203ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (3)
 ( . 6/54ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (4)
 ( .5/203ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)
 .  (2/515الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (6)
 ( . 16/217المزم، تيذيب الكماؿ )ج (7)
 ( .6/32ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (8)
 (. 281العجمي، تاريخ الثقات)ص (9)
 ( . 2/515الذىبي، ميزاف العتداؿ)ج (10)
 (. 326لبف أبي حجر، تقريب التيذيب )ص (11)
 ( .5/203ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (12)
 (. 39مدلسيف)صابف حجر، طبقات ال (13)
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 . (1)ةكىك القاسـ بف أبي بزة كىك ثق ،قمت: قد عرفت الكاسطة بينو كبيف مجاىد 
يعقكب بف سفياف: سئؿ عمي سمع ابف أبي نجي  التفسير مف مجاىد؟ قاؿ: ل قاؿ  قاؿ

سفياف: لـ يسمعو أحد مف مجاىد إل القاسـ بف أبي بزة أماله عميو كأخذ كتابو الحكـ كليث كابف 
 .(2)أبي نجي 

 : الراوي الذي قال فيو :" لم تفتو تكبيرة اإلحرام".نًياثا

اىمي أبو محمد الكوفي ا عمش عارف بالقرا ات ورع لكنو الك سميمان بن ميران ا سدي .1
  (3)ه147يدلس من الخامسة مات سنة 

اختمفػت إليػػو قريبػا مػػف سػنتيف مػا رأيتػػو يقضػي ركعػػة ككػاف قريبػػا مػف سػػبعيف قـال وكيــع: -
  (4)سنة لـ تفتو التكبيرة األكلى

زرعػة: سػميماف األعمػش كقػاؿ أبػك  ،(7)كالعجمػي ،(6)كالنسػائي ،(5)كثقو ابف معيف كأبػك حػاتـ
 : ليس في المحدثيف أثبت مف األعمش (9)كقاؿ محمد بف عبد ا بف عمار المكصمي ،(8)إماـ

 . (12)كذكره ابف حباف في الثقات ،(11)كابف حجر ،(10)كذلؾ كثقو الذىبي
  (13)كقاؿ اإلماـ أحمد: " فى حديث األعمش اضطراب كثير"

 

                                         
 (. 449ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (1)
 ( . 2/154لمفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج (2)
 (.254ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)
 ( .10/5الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (4)
 ( .4/147ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)
 ( .12/89المزم، تيذيب الكماؿ )ج (6)
 (.204مي، تاريخ الثقات )ص(، العج7)
 ( .4/147ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (8)
 ( .10/5الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (9)
 ( .2/224الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (10)
 (.254ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (11)
 ( .4/302( الثقات، ابف حباف )ج12)
 ( .2/224الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (13)
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  (1)لكىـ في أحاديث ىؤلء الضعفاءكقاؿ ابف المديني:" األعمش كاف كثير ا
والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

فقد ذكره ابف حجر في المرتبة الثانيػة  ،إل أنو رمي بالتدليس كتدليسو ل يضر ،الراكم ثقة
صاحب سنة  ،مش عدؿ صادؽ ثبتكقد دافع الذىبي عنو بقكلو: " فاألع ،(2)مف مراتب المدلسيف

كل يمكننػا أف نقطػع عميػو بأنػو عمػـ ضػعؼ ذلػؾ  ،كيػركم عنػو ،كيحسف الظف بمػف يحدثػو ،كقرلف
 . (3)فإف ىذا حراـ " ،الذم يدلسو

فمـ يرد عف اإلمػاـ  ،كالظاىر مف عبارة اإلماـ ككيع في األعمش أنيا دللة عمى تكثيقو لو
 ـ ككيع قد كافؽ النقاد في تكثيقيـ لألعمش.كبيذا يككف اإلما ،ككيع نكع جرح فيو

 
 قواه وكيع بغيره.الراوي الذي : ثالثًا

 . (4)ا نصاري َعْبد الرَّْحَمن ْبن خضير .1
قـواه قـال ابـن حجـر :" (5)قال وكيع: كان يروي عن أبي نجيح وأبو نجيح المكـي ثقـة  -

 .(6)"وكيع
 .  (8)كضعفو الفالس،(7)كثقو ابف معيف

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،يوخالصة القول ف -
 النقاد:

 كا سبحانو كتعالى أعمـ . ،الراكم صدكؽ

                                         
 ( المصدر نفسو .1)
 (.33ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (2)
 ( .2/224الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (3)
 ( . 5/230ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4)
 ( المصدر نفسو . 5)
 ( . 5/99ابف حجر، لساف الميزاف ت أبك ادة )ج (6)
 ( المصدر نفسو . 7)
 ( .5/230ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (8)
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رضاه عنو كتقكيتو كما بيف ذلؾ  ،الظاىر مف عبارة اإلماـ ككيع بأف الراكم يركم عف ثقة
معػػيف فػػي حكمػػو  كقػػد كافػػؽ اإلمػػاـ ككيػػع ابػػف ،كلػػـ تػػأت أقػػكاؿ كثيػػرة فػػي ىػػذا الػػراكم ،ابػػف حجػػر

 كخالؼ الفالس .
 : الراوي الذي قال فيو : " طمب العمم قبمنا وبعدنا"رابًعا

من كبار التاسعة مات سنة  ،را  الدوسي أبو زىير الكوفي نزيل الريغْ عبد الرحمن بن مَ 
  (1)بضع وتسعين ومائة

 .  (2)قال وكيع: طمب الحديث قبمنا وبعدنا -
 أقوال النقاد:

 .(5)كذكره ابف حباف في الثقات ،(4)كالخميمي ،(3)األحمركثقو أبك خالد 
ك قاؿ ابف حجر: صدكؽ تكمـ  ،(7)كقاؿ الذىبي: ما بو بأس ،(6)قاؿ أبك زرعة: صدكؽ  

كقاؿ ابف  ،(9)كقاؿ الحاكـ أبك أحمد: حدث بأحاديث لـ يتابع عمييا ،(8)في حديثو عف األعمش
كقاؿ ابف  ،(10)ئة حديث تركناه لـ يكف بذاؾالمديني: ليس بشيء كاف يركم عف األعمش ستما

عدم: كىك كما قاؿ عمي إنما أنكرت عمى أبي زىير ىذا أحاديث يركييا عف األعمش ل يتابعو 
 ،(11)عمييا الثقات كلو عف اير األعمش كىك مف ىك مف جممة الضعفاء الذيف يكتب حديثيـ

 . (13)س: كاف طالبةكقاؿ عيسى بف يكن ،(12)كقاؿ الساجي: مف أىؿ الصدؽ فيو ضعؼ
                                         

 (. 350ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 ( . 1/226ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2)
 ( . 17/421المزم، تيذيب الكماؿ )ج (3)
 ( . 6/275ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (4)
 ( . 7/92ابف حباف، الثقات )ج (5)
 ( . 5/291ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (6)
 ( . 2/592زاف العتداؿ )جالذىبي، مي (7)
 (. 350ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (8)
 ( .17/421المزم، تيذيب الكماؿ )ج (9)
 ( .5/471ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (10)
 ( . 5/471ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (11)
 (.6/275ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (12)
 ( . 5/291تعديؿ )جابف أبي حاتـ، الجرح كال (13)
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 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -
ضػػعيؼ فػػي حديثػػو عػػف األعمػػش . كا سػػبحانو كتعػػالى أعمػػـ . كالظػػاىر  ،الػػراكم صػػدكؽ

ككيػع  فعبػارة اإلمػاـ ،مف قكؿ اإلماـ ككيػع فيػو ىػك مكافقتػو لمنقػاد الػذيف حكمػكا عميػو بأنػو صػدكؽ
لكػف اإلمػاـ ككيػع  ،كما قاؿ الساجي فيو ضعؼ ،ر بأف ىناؾ ضعفا قد أصاب حديث الراكمشعً تي 

 حكـ عميو بعبارة ل تقمؿ مف قدر حديثو كاجتياده في طمبو 

 : الراوي الذي كان وكيع يشبيو بغيره من الثقات.خامًسا

. مات (1)الثوريِن ُىَنيِّ ْبِن رَاِفِع اْلَيْمَداِنيُّ َحيَّاَن ْبِن ُشَفيِّ بْ وىو الَحَسُن ْبُن َصاِلِح ْبِن َحيٍّ  .1
 .(2)سنة تسع وستين وكان مولده سنة مائة

ومرة  (3)قال وكيع: "الذي لو رأيتو ذكرت سعيد بن جبير أو شبيتو بسعيد بن جبير"-
 . (5) "(4)ال يبالي من رأى الحسن بن صالح أن ال يرى الربيع بن خثيم قال :"

 أقوال النقاد:-
 ،:"ثقة (8)كقاؿ أبك حاتـ ،ثقة " ،: " ثقة(7)كزاد مرة ،ثقة " ،: " مأمكف(6)قاؿ ابف معيف 

 .حافظ" ،متقف
 

                                         
 (.2/285( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج1)
 (.161( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص2)
بينيما قدر مشترؾ كىك ". كقاؿ: الذىبي معمقا عمى ىذا الخبر: 3/146( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء 3)

 .) 367 / 7ج) العمـ كالعبادة كالخركج عمى الظممة تدينا" الذىبي، سير أعالـ النبالء
ا تىٍحتىاًنيَّة سىاًكنة الثٍَّكرٌم أىبيك يًزيد اٍلكيكًفي مخضـر عىف 4) مىة كالمثمثة بىينيمى ٍيثـى ًبفىٍت  اٍلميٍعجى اٍبف ( الٌربيع بف خى

ٍبرىاًىيـ النَّخًعٌي كىأىبيك بردة قىاؿى لىوي اٍبف مى  ٍيميكف كىعنوي الٌشعًبٌي كىاً  ٍسعيكد لىك رلؾ مىٍسعيكد كىأبي أىيُّكب كىعىٍمرك بف مى
كىافى لى ينىاـ المٍَّيؿ كيمو رىحمىو ا تىعىالىى. الساعدم اليمني خالصة  ًستّْيفى كى حبؾ تكٌفي سنة أىربع كى النًَّبي ألى

 (115تذىيب تيذيب الكماؿ )ص 
 (3/146( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج5)
 (3/146( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج6)
 (2/289ذيب التيذيب )ج( ابف حجر، تي7)
 (3/18( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج8)
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ككاف  ،فقييا ،عابدا ،:" ككاف ناسكا(2)عابد ".كقاؿ ابف سعد ،: " ثقة(1)كقاؿ الدارقطني
 ،ف شريؾ":" أثبت إلى في الحديث م (3)كقاؿ أحمد ،صحي  الحديث كثيره " ،ككاف ثقة ،متشيعا

 ،صائف لنفسو في الحديث كالكرع" ،يتفقو ،: " صحي  الركاية (5)كقاؿ أخرل ،: "ثقة(4)كقاؿ مرة
 ،":" ليس بو بأس (8)اكقاؿ أيضن  ،مستقيـ الحديث " ،: " ثقة(7)كقاؿ مرة ،: "ثقة"(6)كقاؿ ابف معيف
: (10)فقو " كقاؿ أبك زرعةككاف حسف ال ،ككاف يتشيع ،امتعبدن  ،اثبتن  ،: " كاف ثقةن  (9)كقاؿ العجمي

: " صحي   (12):" ثقة" كقاؿ الذىبي (11)كزىد " كقاؿ النسائي ،كعبادة ،كفقو ،" اجتمع فيو اتقاف
 ،:" ثقة(14)كقاؿ ابف حجر ،: " ىك مف أئمة اإلسالـ لكل تمبسو ببدعة" (13)كقاؿ مرة ،الحديث "

ككاف  ،: "صدكؽ(16)كقاؿ الساجي".(15)كذكره ابف شاىيف في الثقات ،رمي بالتشيع " ،عابد ،فقيو
كىك عندم مف أىؿ  ،ا مجاكز المقدارا منكرن : "لـ أجد لو حديثن (17)كقاؿ ابف عدم ،يتشيع"

 الصدؽ" .

                                         
 (2/289( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج1)
 (6/353( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج2)
 (1/379( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا )ج3)
 (1/233( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج4)
 (3/18يؿ )ج( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعد5)
 (.3/446ركاية الدكرم )ج-( ابف معيف، تاريخ ابف معيف6)
 (.3/146( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج7)
 (.59( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء )ص8)
 (.1/296( العجمي، معرفة الثقات )ج9)
 (.3/18( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج10)
 .(6/187( المزم، تيذيب الكماؿ )ج11)
 (.7/361( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج12)
 (.7/361( المصدر السابؽ )ج13)
 (.161( ابف حجر، تقريب التيذيب)ص14)
 (.59( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص15)
 (.2/289( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج16)
 (.3/157( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج17)
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كأنا رأيتو شيد الجمعة في أثر  ،:" كاف ابف صال  ل يشيد الجمعة(1)قاؿ ابف المبارؾك 

كذكره  ،رأم في الحسف بف حي": "كاف سفياف الثكرم سيء ال(2)كقاؿ القطاف ،جمعة اختفى منيا"

 ،: "كاف زائدة يستتيب مف أتى حسف بف صال "(4)في الضعفاء كقاؿ خمؼ بف تميـ (3)العقيمي

كقاؿ مرة: "الحسف بف صال  مع  ،" : "ذاؾ رجؿ يرل السيؼ عمى أمة محمد (5)كقاؿ الثكرم
 ما سمع مف العمـ كفقو يترؾ الجمعة"

: (7)ة كل يراىا خمؼ أئمة الجكر بزعمو" كقاؿ أخرل: "كاف يترؾ الجمع(6)كقاؿ الذىبي 

: "كقكليـ كاف يرل السيؼ يعني (8)كقاؿ ابف حجر ،ككاف يترؾ الجمعة" ،"فيو بدعة تشبع قميؿ
كاف يرل الخركج بالسيؼ عمى أئمة الجكر كىذا مذىب لمسمؼ قديـ لكف استقر األمر عمى ترؾ 

كايرىما .. عظة  ،ككقعة ابف األشعث ،الحرة ففي كقعة ،ذلؾ لما رأكه قد أفضى إلى أشد منو
 ،كالتقاف ،كبمثؿ ىذا الرأم ل يقدح في رجؿ قد ثبتت عنو عدالتو كاشتير بالحفظ ،لمف تدبر

كأما ترؾ الجمعة ففي جممة رأيو ذلؾ أف ل  ،مع ذلؾ لـ يخرج عمى أحد ،كالحسف ،كالكرع التاـ
ف كاف  ،كل يصح  كلية اإلماـ الفاسؽ ،يصمي خمؼ فاسؽ فيذا ما يعتذر بو عف الحسف كا 

 الصكاب خالفو فيك إماـ مجتيد". 

 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -
 ثقة فقيو عابد صحي  الحديث مع ما رمي بو مف التشيع كالخركج كلـ يكف داعية . 

 مف اإلماـ ككيع. كا تعالى أعمـ. كقد كافؽ أامب النقاد ظاىر الكالـ -

 

                                         
    (.2/289( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج1)
 (.6/180( المزم، تيذيب الكماؿ )ج2)
 (.1/232( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج3)
 (.1/230( المصدر السابؽ )ج4)
 (.1/231( المصدر السابؽ )ج5)
 (.7/363( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج6)
 (.1/496( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج7)
 (.2/288( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج8)
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 : الراوي الذي قال فيو :" اذىبوا إلى قاضينا"سادًسا

مات سنة أربع  ،َأُبو ُعَمر الُكْوِفّي الَقاِضي ،(1)َحْفص بن ِغَياث بن َطْمق بن ُمَعاِوَية النََّخِعيّ  .1
 .   (2)وقد قارب الثمانين ،أو خمس وتسعين ومائة

 .(3)اضينا فاسألوه "قال وكيع: "اذىبوا إلى ق

فقال: من جا  بو؟ قمت:  ،: "حدثت وكيعًا بحديث فعجب(4)وقال أحمد بن أبى الَحَواِريّ 
 .  (5)قال: إذا جا  بو أبو عمر فأي شي  نقول نحن؟!" ،حفص بن غياث

 : أقوال النُّقَّاد

 ،(10)كابف ًخراش ،(9)كيعقكب بف شيبو ،(8)كالعجمي ،(7)كابف معيف ،(6)كثقو ابف سعد
كقاؿ ابف معيف في  ،يدلس" ،كثير الحديث ،كزاد ابف سعد: "مأمكنان  ،(12)كالدارقطني ،(11)كالنسائي

 ،(13)كىك أثبت مف عبد ا بف إدريس" ،مكضع لخر: "حفص أثبت مف عبد الكاحد بف زياد

                                         
ت  النكف كالخاء المعجمة، بعدىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى النخع، كىي قبيمة مف العرب نزلت ( بف(1

 (.62/ 13الككفة، كمنيا انتشر ذكرىـ. السمعاني، األنساب )ج
 (.173( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2
 (.68/  9(، الخطيب، تاريخ بغداد )ج125( العجمي، الثقات )ص3)

كىاًرٌم، ثقة زاىد، مات ( أحمد بف عب(4 سىف ابف أىًبي الحى اًرث الثٍَّعمىًبٌي، أىبا الحى ٍيميٍكف بف العىبَّاس بف الحى د ا بف مى
 (.81سنة ست كأربعيف كمائتيف. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص

 (.61/ 7( المزم، تيذيب الكماؿ )ج(5
 (.362/ 6( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(6
 (.185/ 3لجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، ا(7
 (.125( العجمي، الثقات )ص(8
 (.194/ 8( أبك بكر، الخطيب تاريخ بغداد )ج(9

 (.62/  7( المزم، تيذيب الكماؿ )ج(10
 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء كالصفحة.(11
 (.225/ 2( لمدارقطني، العمؿ )ج(12
ف إدريس بف يزيد بف عبد الرحمف األىٍكًدٌم، أبك (. عبد ا ب369/ 3( ابف معيف، التاريخ ركاية الدكرم )ج(13

محمد الكيٍكًفٌي، ثقة فقيو عابد، مات سنة اثنتيف كتسعيف كمائة كلو بضع كسبعكف سنة. ابف حجر، تقريب 
 (. 295التيذيب )ص
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(1): "أييما أحفظ ابف إدريسابف معيفكقيؿ 
 ،أك حفص بف اياث؟ فقاؿ: كاف ابف إدريس حافظان 

كقاؿ ابف معيف مرة: "جميع ما حدث بو  ،(2)اف حفص بف اياث صاحب حديث لو معرفة"كك
كتبكا عنو ثالثة للؼ أك أربعة  ،كلـ ييٍخًرج كتابان  ،حفص بف اياث ببغداد كالككفة إنما ىك حفظو

كييتقى بعض  ،كزاد يعقكب بف شيبة: "ثبت إذا حدث مف كتابو ،(3)للؼ حديث مف حفظو"
 حفظو".

ككاف أيضان ميقىدىمان عند  ،ثبتان فيو ،حافظان لو ،خطيب البغدادم: "كاف كثير الحديثكقاؿ ال
 .(4)المشايخ الذيف سمع منيـ الحديث"

حفص بف  (5)كقاؿ ابف المديني: سمعت يحيى بف سعيد يقكؿ: "أكثؽ أصحاب األعمش
ب أبيو عف فأخرج إليَّ عمر بف حفص كتا ،ثـ قىًدٍمتي الككفة بأخرة ،فأنكرت ذلؾ ،اياث

ـ عمى يحيى ،األعمش فقاؿ لي: تنظر في كتاب أىبي كتترحـ عمى يحيى؟ قمت:  ،فجعمت أىتىرىحَّ
 . (6)كلـ أعمـ حتى رأيت كتابو" ،سمعتو يقكؿ: حفص أكثؽ أصحاب األعمش

فقمت: إنو يىًيـ؛ فقاؿ: كتابو  ،كقاؿ في مكضع لخر: "كاف يحيى يقكؿ: حفص ثبت
 .(7)صحي "

فقاؿ: كاف ىؤلء  ،كذكر منيـ حفص ،ر بالككفة مثؿ ىؤلء الثالثةكقاؿ يحيى: لـ أ
إذا  ،: فمما أخرج حفص كتبو كاف كما قاؿ يحيى-أم ابف المديني-فقاؿ عمي ،أصحاب حديث

 .(8)فييا أخبار كألفاظ كما قاؿ يحيى"

                                         
إدريس األكدمٌُعبدهللابه(1)

 (.194/ 8( أبك بكر، الخطيب تاريخ بغداد )ج(2
 (.62/ 7)ج ( المزم، تيذيب الكماؿ(3
 (.185/ 8( الخطيب،  تاريخ أبك بكر )ج(4
( سميماف بف ميراف األسدم الكاىمي، أبك محمد الككفي األعمش، ثقة حافظ عارؼ بالقراءات، كرع لكنو (5

 (.254يدلس، مات سنة سبع كأربعيف كمائة أك ثماف. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 .(193/ 8( أبك بكر، الخطيب تاريخ بغداد )ج(6
 (.193/ 8( أبك بكر، الخطيب تاريخ بغداد )ج(7
 (.61/ 7( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ )ج(8
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ل ييقدّْـ بعد الكبار مف أصحاب األعمش  مبك داكد: "كاف عبد الرحمف بف ميدكقاؿ أ
 . (1)حفص بف اياث"اير 

ٍير: "حفص بف  ،(2)كقاؿ أبك حاتـ: "حفص أتقف كأحفظ مف أبى خالد األحمر" كقاؿ ابف نيمى
 . (3)اياث كاف أعمـ بالحديث مف ابف إدريس"

فىذيًكر لو أنو كثير  ،كقاؿ ابف عمار اٍلمىكًصمي: "كاف حفص بف اياث مف المحدثيف
كلكف كاف إذا حفظ الحديث فكاف أم يقكـ بو  ،كلكف كاف ل يحفظ حسنان  ،فقاؿ: ل ،الغمط
حسنان"
كقاؿ في مكضع لخر: " كاف عسران في الحديث جدان" ،(4)

(5). 

كقيؿ ألحمد بف حنبؿ: "مف أثبت عندؾ شعبة أك حفص بف اياث ػ يعنى في جعفر بف 
كقاؿ في  ،(6)كالقميؿ مف شعبة كثير" ،كحفص أكثر ركاية ،محمد؟ فقاؿ: ما منيما إل ثبت

 .(7)كضع لخر: "كاف يدلس"م

كأشعث بف ًسكىار كربما لـ ييبىيّْف" ،كقاؿ أيضان: "لـ يسمع مف أشعث بف عبد الممؾ
(8)، 

مّْطنا عؼ أمره" ،كقاؿ مرة: "حفص كاف ميخى كضى
(9). 

 .(10)كابف الكياؿ في المختمطيف ،كعده العالئي

 

                                         
 (.193/ 8( أبك بكر، الخطيب تاريخ بغداد )ج(1
 (.185/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(2
 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء كالصفحة.(3
 (.194/ 8( انظر: أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج(4
ؿ. انظر: لبف فارس، معجـ (5 ٍقالى عيكبىة كىالًشدَّة كىاإٍلً مىى الصي : نىًقيض اٍلييٍسر يىديؿ عى ( المصدر السابؽ. كاٍلعيٍسري

 (.319/ 4مقاييس المغة )ج
 (. 459/ 1( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(6
 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء كالصفحة.(7
 (.164داكد )ص( انظر: لإلماـ، أحمد سؤالت أبي (8
 (.208/ 2( مسائؿ الماـ أحمد ركاية ابف ىانئ )ج(9

 (.458(، لبف الكياؿ، الككاكب النيرات )ص24( لمعالئي، المختمطيف )ص(10
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ل  ،و فيك صال فمف كتب عنو مف كتاب ،كقاؿ أبك زرعة: "ساء حفظو بعد ما استقضى كا 
كقاؿ داكد بف ريشىٍيد ،(2)كقاؿ صال  جزرة: "حفص لما كلى القضاء جفا كتبو" ،(1)فيك كذا"

(3) :
ككاف  ،كقاؿ أبك داكد: "كاف حفص بأخرة دخمو نسياف ،(4)"حفص بف اياث كثير الغمط"

فىٍيص" ،ككاف ابف إدريس إذا ذكر حفصان  ،(5)يحفظ" قاؿ: "حي
(6) . 

كقاؿ في المشاىير: "ككاف يىًيـ في األحاييف" ،(7)في الثقاتكذكره ابف حباف 
(8)  . 

كقاؿ  ،(10)كقاؿ في مكضع لخر: "أحد األعالـ" ،(9)الحافظ" ،كقاؿ الذىبي: "اإلماـ 
كقاؿ في مكضع لخر: "مف األئمة  ،(11)ابف حجر: "ثقة فقيو تغير حفظو قميؿ في اآلخر"

ل أنو في اآلخر ساء حفظو فمف سمع مف األثبات أجمعكا عمى تكثيقو كالحتجاج بو إ
أم  (13)كذكره في المرتبة األكلى مف مراتب التدليس ،(12)كتابو أص  ممف سمع مف حفظو"

 ل يضر تدليسو.
 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -

خر؛ فمف سمع مف كتابو أص  ممف إل أنو تغير حفظو قميؿ في اآل ،ثقو مأمكف يدلس
سمع مف حفظو. كافؽ اإلماـ ككيع النُّقَّاد في حكميـ عميو إل أنو لـ ييًشر إلى تغيُّر حفظو في 

 كلعؿ ذلؾ لـ يثبت عنده. كا تعالى أعمـ. ،اآلخر

                                         
 (.186/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(1
 (. 459/ 1( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(2
ـي الخي (3 كىاًرٍزًمٌي، نىًزٍيؿ بىٍغدىاد، ثقة، مات سنة تسع كثالثيف كمائتيف. ابف حجر، ( ابف ريشىٍيد اليىاًشًمٌي، مىٍكلىىي

 (. 198تقريب التيذيب )ص
 (. 194/ 8( أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج(4
 (.206( أبك داكد، سؤالت أبي عبيد اآلجرم )ص(5
 ( 538/ 3( ابف معيف، التاريخ ركاية الدكرم )ج(6
 (.200/ 6( ابف حباف، الثقات )ج(7
 (.272( ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص(8
 (.486/ 7( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج(9

 (.1094/ 4( الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج(10
 (.173( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(11
 (.398/ 1( ابف حجر، فت  البارم )ج(12
 (.9/ رقـ 20( ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص(13
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 "أشرف من أن يكذبسابعًا: الراوي الذي قال فيو :" 

اْلُكوِفيُّ َأُبو ُمَحمَّد وُيقال: َأُبو زيد  ،ْيِل اْلَبكَّاِئيُّ اْلَعاِمِريُّ ْبِن الطُّفَ  ِزَياُد ْبُن َعْبِد المَّوِ  .1
 . (1)ه(182وقيل  ،ه183)ت

 .(2)قال وكيع: ىو أشرف من أن يكذب -
 أقوال النقاد:-

ًديث أىؿ الصٍدؽ ًديثو حى قاؿ أحمد بف حنبؿ مرة: لىٍيسى ًبًو بىٍأس حى
كقاؿ في مكضع  ،(3)

كقاؿ ابف عدم: لو أحاديث  ،(7)كالذىبي ،(6)كالبخارم ،(5)كتبعو أبك زرعة ،(4)لخر: كاف صدكقان 
كقاؿ أبك حاتـ: يكتب حديثو  ،(8)كقد ركل عنو الثقات مف الناس كما أرل بركاياتو بأسان  ،صالحة

ٍنوي  ،(9)كل يحتج بو دَّثيكا عى قىٍد حى ًعيفنا كى ـٍ ضى كقاؿ ابف سعد: كىافى ًعٍندىىي
رة: ليس كقاؿ النسائي م ،(10) 

كصال   ،(13)كما ضعفو ابف معيف ،(12)ككتب عنو ابف المديني ثـ تركو كضعفو ،(11)بالقكم

                                         
 (.485/ 9يب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( المزم، تيذ(1
(، ككرد في ركاية 375/ 3(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج3/360( ينظر: البخارم التاريخ الكبير )ج2)

ًديًث. كقاؿ ابف حجر معقبان: كلعمو سقط مف  ًفًو يىٍكًذبي ًفي الحى ٍبًد المًَّو مىعى شىرى ًكيعه: ًزيىادي ٍبفي عى الترمذم: قىاؿى كى
لترمذم، سنف اة الترمذم ل ككاف فيو مع شرفو ل يكذب في الحديث فتتفؽ مع الركايات. ينظر: ركاي

 (.377/ 3(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج396/ 3الترمذم ت شاكر )ج
 (.3/298( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج3)
 (.9/499( البغدادم، تاريخ بغداد )ج4)
 (.3/538تـ، الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حا5)

 (.392( الترمذم، العمؿ الكبير )ص(6
 (.81تحقيؽ أمرير )ص  -( الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ 7)
 (.4/140( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج8)
 (.3/538( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج9)

 (396/ 6( ابف سعد، الطبقات الكبرل ط دار صادر )ج(10
 (.9/499( البغدادم، تاريخ بغداد )ج11)
 ( المصدر السابؽ، الجزء كالصفحة12)
(، كركاية 114ركاية الدارمي )ص  -(، تاريخ ابف معيف 484( ابف معيف، سؤالت ابف الجنيد )ص 13)

 (.3/278الدكرم )ج
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نىاًكيرً  ،(2)كالنسائي ،(1)جزرة كقاؿ الترمذم: كىًثيري الغىرىاًئًب كىالمى
ثبت  ،كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ،(3)

في البخارم كلـ يثبت أف ككيعان كذبو كلو  ،في المغازم كفي حديثو عف اير ابف إسحاؽ ليف
بىًرًه  ،(4)مكضع كاحد متابعة اج ًبخى كز اًلٍحًتجى طىأ كثير اٍلكىىـ لى يىجي كقاؿ ابف حباف: كىافى فىاحش اٍلخى

كىايىات فىًإف اٍعتبر بيىا ميٍعتىبر فىالى ضير ًإذىا اٍنفىرد كىأىمَّا ًفيمىا كىافؽ الثّْقىات ًفي الرّْ
كقاؿ أبك زرعة:  ،(5)

 .(6)الحديث"كىك حسف  ،"ييـ كثيران 
والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 ،كفي حديثو عف اير ابف إسحاؽ ليف ،صدكؽ ييـ في الحديث ،ثبت في المغازم الراكم
  كلـ يثبت أف ككيعان كذبو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 (.9/499( البغدادم، تاريخ بغداد )ج1)
 (.9/488( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج2)

 (.396/ 3( الترمذم، سنف الترمذم ت شاكر )ج(3
 (.220( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 4)
 (.1/307( ابف حباف، المجركحيف )ج5)

 (.368/ 2( ألبي زرعة الرازم، الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج(6
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 وكيعالمبحث الثالث: مراتُب التَّْعِدْيِل عنَد اإلماِم 
كىاة مف خالؿ تتبع مصطمحات اإلماـ ككيع كالكقكؼ عمى  ،كعباراتو في تعديؿ الرُّ

كىاة الذيف أيطمقت في حقيـ ،مدلكلتيا كالمقارنة بيف أحكامو كأحكاـ ايره  ،كالتَّعرؼ عمى أحكاؿ الرُّ
عديؿ ييمكف تقسيـ تمؾ المصطمحات كالعبارات بحسب ما تدؿ عميو أك تمثمو في ت ،مف النُّقَّاد

كىاة إلى ثالث مراتب كسيقسـ الباحث تمؾ المصطمحات كالعبارات مف التَّعديؿ الرَّفيع إلى  ،الرُّ
 عمى النَّحك التَّالي: ،األدنى

 المطمب ا ول: مرتبة التوثيق الرفيع
كىاة الثّْقات األثبات الذيف تيقبؿ ركاياتييـ        ـ كقد كثقيـ اإلما ،كييحتىجي بأحاديثيـ ،كىـ الرُّ

 .كتكثيؽ الرَّاكم كالتَّأكيد بالثَّناء عميو ،ككيع بف الجراح  بأعمى عبارات التَّكثيؽ
 أيطمقت في حقّْيـ المصطمحات كالعبارات التَّالية:  كقد

" شؾ فالف  ،" فالف ممف يسأؿ عنو؟!"  ،" ثقة ثقة " ،" جبؿ العمـ " ،" رجؿ قير العمـ"
 ." إذا كافقني ل أبالي مف أخالفني" ،"إف لو مشيخة شبو الرضا" ،كيقيف ايره"

 المطمب الثاني: مرتبة التَّوثيق العادي )المطمق(.
كىاة الذيف كثقيـ اإلماـ ككيع بف الجراح بصيغ التَّكثيؽ المفردة كىـ يشترككف مع  ،كىـ الرُّ

ف تيقبؿ كىـ مم ،كلكنيـ لـ يبمغكا درجة التَّكثيؽ الرَّفيع ،أىؿ المرتبة األكلى في أصؿ التَّكثيؽ
ا. ،ركاياتييـ  كييحتىجي بأحاديثيـ أيضن

 كقد أيطمقت في حقيـ المصطمحات كالعبارات التَّالية:
 ." ثقة صاحب سنة". ،"صحي  الكتاب" ،"ثبت" ،"ثقة" -

 المطمب الثالث: مرتبة التَّوثيق المتوسط
كىاة الذيف نزلكا عف درجة التَّكثيؽ التَّاـ كىـ ممف تيقبؿ  ،حيث خىؼَّ ضبطيـ قميالن  ،كىـ الرُّ

ا. ،ركاياتييـ  كييحتىجي بأحاديثيـ أيضن
 كقد أيطمقت في حقيـ المصطمحات كالعبارات التَّالية:

 الحديث".حسف " ،" لبأس بو" -
 ومن خالل ىذه المراتب ال بد من تسجيل الممحوظات التَّالية: 

كىاة الميعدَّليف عند اإلماـ  -1 ث درجات يمكف أف تيحصر في ثالككيع مراتب الرُّ
 لالحتجاج.
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كىاة السَّابقة معرفة أقساـ الحديث -2 فحديث أىؿ العدالة عند  ،يترتب عمى مراتب الرُّ
فيك  ،كالصَّحي  عمى درجات ،عمى حديث صحي : كىك ما ييحتىجي بو مف الحديثككيع  اإلماـ 
 يشمؿ:

يثيـ في أعمى درجات كأحاد ،أحاديث ركاة المرتبة األكلى كالثَّانية: التٍَّعًديؿ الرَّفيع -
 القىبيكؿ.
كأحاديثيـ في كسط  ،كأحاديث ركاة المرتبة الثَّالثة: التٍَّعًديؿ دكف البمكغ درجة التَّكثيؽ -

 كىك ما ييعرؼ بالحديث الحسف عند مف قسَّـ الحديث عمى ثالث مراتب. ،درجات اٍلقىبيكؿ
كىاة  ،بيذه المراتبككيع لـ يصرح اإلماـ  -3 سكاء  ،أك األحاديث إلى مراتبكلـ يقٌسـ الرُّ

كلكف ىذه المراتب استنبطت مف خالؿ تتبع أقكاؿ اإلماـ  ،بالشَّكؿ المذككر أك بأم شكؿ لخر
اؿككيع  كالمقارنة بيف أحكامو كأحكاـ ايره مف  ،كالنظر في مدلكلتيا ،كعباراتو في تعديؿ الرّْجى
 النُّقَّاد. 
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 َمْنَيُج اإلماِم وكيع بن الجراح في التَّْعِديلالمبحث الرابع: خصائُص 
ا عممينا دقيقنا في  كىذا المنيج لو  ،كبياف مف تيقبىؿ  ،تعديؿ الركاةإفَّ لإلماـ ككيع  منيجن

كقكاعد كأسس كاضحة يمكف استنباطيا مف خالؿ أقكاؿ اإلماـ ككيع كعباراتو  ،خصائص مميزة
كىذه الخصائص تتمثؿ فيما  ،الييكؿ العاـ لمنيجو النَّقدمالكاردة في التٍَّعًديؿ مما يسيـ في رسـ 

 يمي:
 التَّوسُّط في التَّْعِديل:  -1

كأفَّ اإلماـ  ،عممنا أفَّ كؿ طَّبىقة مف طبقات النُّقَّاد ل تخمك مف متشدد كمتكسط كمتساىؿ
 لـ ييذكر في أم قسـ مف ىذه األقساـ.الككيع بف الجراح 

ـي كىالمَّوي -كالذم يترج  لي  أنَّو مف النُّقَّاد المتكسطيف المعتدليف المنصفيف في تعديؿ  -أىٍعمى
اؿ  ىما:  ،كيرجع ذلؾ إلى أمريف ،الرّْجى

اؿ كلك عيرؼ بشيءو مف  ،أ. لـ أجد مف كصفو قديمنا أك حديثنا بالتَّشدد أك التَّساىؿ في تعديؿ الرّْجى
 ذلؾ لشتير أمره كما ىك حاؿ ايره.

كاةب. مكافقة النُّقاد اإل كلك كاف متشددنا أك متساىالن لشذَّ  ،ماـ ككيع  في أامب أحكامو عمى الرَّ
 عف أكثرىـ.

محاكاتو لألئمة المعتدليف مف خالؿ استخدامو لنفس ألفاظ كعبارات التَّعديؿ التي  -ج
 استخدمكىا.

يف كبناءن عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أفَّ اإلماـ ككيع بف الجراح كاف مف النُّقَّاد المعتدل
اؿ ـي. ،كالبعيديف عف التَّشدد أك التَّساىؿ ،المتكسطيف في تعديؿ الرّْجى  كىالمَّوي أىٍعمىى كأىٍعمى

 الدِّقة وا مانة والموضوعية في تعديل الرَِّجال:  -2
اؿ بالدّْقة كاألمانة كالمكضكعية فقد سار كفؽ  ،اتَّسـ منيج اإلماـ ككيع  في تعديؿ الرّْجى

مّْميا ،يدنا عف اتّْباع اليكل كالمحاباةقكاعد عممية دقيقة بع  ،ميستشعرنا بذلؾ ًعظىـ األمانة التي حي
 كالنَّماذج عمى ذلؾ كثيرة كمتعددة. ،كالدّْفاع عنيا أمانة الحفاظ عمى سينَّة النَّبي

 النَّزاىة العممية في التَّعديل: -3
كجو ا سبحانو كتعالى  كقد كاف يبتغي ،لقد كاف اإلماـ ككيع يتمتع في نقده بنزاىة عممية

ككػاف يقصػد فػي نقػده  ،فكاف يذكر ما لمراكم كما عميو ،كل ييصدر أحكامنا عمى راكو إل لبياف أمره
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قكلػػو فػػي  ،المحافظػػة عمػػى السُّػػنة النَّبكيػػة المطيػػرة؛ كممػػا يػػدؿ دللػػة كاضػػحة عمػػى نزاىتػػو العمميػػة
 .(1)ركب يركيو"عبد السالـ بف ح ،حؽ: عبد السالـ بف حرب: "كؿ حديث حسف

 اعتماد مصادر عممية دقيقة في التَّْعِديل:  -4
 النَّاقد يعتمد في عممو عمى مصدريف: 

كتتمثؿ في المادة التي استخمصيا النُّقَّاد قبمو مف  حصيمة من قبمو من النُّقَّاد: -ا ول
كىاة كىاة الذيف لـ كبيا يستطيع الناقد متابعة تمؾ الدراسة أل ،كمركياتيـ ،خالؿ دراستيـ لمرُّ كلئؾ الرُّ

مع ما ينضـ إلى ذلؾ مف نتائج يتكصؿ إلييا مف تجمع تمؾ المادة عنده مف مصادرىا  ،يدركيـ
 المختمفة.

 ،كدراستػػيا ،كالمقارنػػة بينيا ،القائمة عمى جمعو األحاديػػػث دراستو الخاصة: -الثاني
كىاة كتتبع أخبارىـ باإلضافة إلى ما يقؼ عميو عند النُّقَّاد  ،كتمحيصػػيا مػػػع دراسة أحكاؿ الرُّ

الميعاصريف
 (2). 

كىاة أنَّو اعتمد عمى  كيالحظ مف خالؿ تتبع أقكاؿ اإلماـ ككيع كعباراتو في تعديؿ الرُّ
 المصدريف معنا كبطريقة متكازنة.

 موافقتو  حكام بعض النُّقَّاد وعدم ُمخالفتو  حكاميم غالبًا: -5
اؿكاف اإلماـ ككيع بف الجر   ،اح يعتبر بأحكاـ بعض النُّقَّاد فيكافقيـ في تعديؿ الرّْجى

اؿ كتتض  مف خالؿ مكافقتو ألحكاـً كثيرو مف النُّقَّاد كالنَّماذج عمى ذلؾ متعددة  ،في الرّْجى
 كمتنكعة فيما مضى.

 والضمني في بيان أحوال ،والمقيد ،والمتوسط ،والتعديل المطمق ،استعمال التَّْعِديل الرفيع -6
َواة:   الرُّ

كىاةككيع عدَّؿ اإلماـ  كاستعمؿ في ذلؾ التٍَّعًديؿ المطمؽ  ،بف الجراح عددان مف الرُّ
دكف قصد  ،أما التٍَّعًديؿ المطمؽ فيقصد بو الحكـ بتعديؿ الرَّاكم بمفظ ميطمؽ ،كالتٍَّعًديؿ المطمؽ

كىاة  دة مف ذلؾ في ىذا الفصؿ.كقد تَـّ عرض نماذج كثيرة كمتعد ،مقارنة حالو بحاؿ ايره مف الرُّ

                                         
 (.123/ 9( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)
 (.69ف كًكتىابو التاريخ )ص ( ينظر: سيؼ، يحيى بف معي2)
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بعد المعارضة بيف مركياتو  ايقصد بو الحكـ بتعديؿ الرَّاكم مقيدن ف ،كأىٌما التٍَّعًديؿ المقيد
كىاة كاف : فقاؿ  سميماف بف بريدة: كذلؾ في حؽمثؿ كما في ترجمة  ،كمركيات ايره مف الرُّ

 ع فمفصمة في صمب الرسالة. كأما باقي األنكا ،(1) أص  حديثان كأكثؽ مف عبد ا بف بريدة
 ُمتعددة المراتب:  ،ُمختمفة الدَّالالت ،ُمتنوعة ا لفاظ ،استعمال مصطمحات وعبارات لمتَّْعِديل -7

كاة مصطمحات كعبارات ميتنكعة في  استعمؿ اإلماـ ككيع بف الجراح في تعديؿ الرُّ
 ،لعبارات بحسب دللتياكىي:  كيمكف كضع ىذه المصطمحات كا ،ألفاظيا ميختمفة في دللتيا

كىاة في مراتب ثالثة  ىي:  ،كما تمثمو في تعديؿ الرُّ
 األكلى: مرتبة التَّكثيؽ الرَّفيع.   
 الثانية: مرتبة التَّكثيؽ العادم.   
 الثالثة: مرتبة التَّكثيؽ المتكسط.   

 مع مالحظة أفَّ المراتب الثَّالث لالحتجاج.
َواة مع التَّ  -8  عريف بيم:توثيق بعض الرُّ

كىاة مع التَّعريؼ بيـ مما يدؿُّ عمى معرفتو  ،كاف اإلماـ ككيع بف الجراح يكثؽ بعض الرُّ
حاطتو الكاممة بأحكاليـ  كقاؿ: ،كمف ذلؾ قكلو في" كاف ثكر مف أعبد مف رأيت" ،الكاسعة كا 

(3)ككما قاؿ في حؽ الفضؿ بف مكسى صاحب سنة ،(2)"صحي  الحديث"
. 

 : مع التَّعريف بيمبعض شيوخو توثيق  -9
مما يدؿُّ عمى معرفتػو  ،كاف اإلماـ ككيع بف الجراح يكثؽ بعض شيكخو مع التَّعريؼ بيـ

مػات األعمػش سػميماف األعمػش: " فقد قاؿ في حػؽ شػيخو ،كخبرتو الدَّقيقة بأحكاليـ ،الكاسعة بيـ
ككػاف يػـك  ،سػنةسنة ثماف كأربعيف كمائة. قاؿ: ككتبنا عف سفياف بػف عيينػة قبػؿ كفػاة األعمػش ب

(4)"كتبنا عنو ابف أربعيف
. 

 
 

                                         
 (11/189( لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج(1

 (.11/189(، تاريخ دمشؽ )ج6/344ينظر: سير أعالـ النبالء )ج(2) 
 ( .23/257( المزم، تيذيب الكماؿ )ج3)
 (1/134( الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج4)
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واة: -10  اعتماد العمما  عمى أقوالو في تعديل الرُّ
كانكا فقد شاركو في القكؿ نفسو اإلماـ أحمد كمف ذلؾ: سميماف بريدة فقد قاؿ ككيع 

 .(1)لسميماف بف بريدة أحمد منيـ لعبد ا بف بريدة
 التَّعديل: باستعمال مصطمحات خاصة في التَّفرد -12 

تىفرَّد الككيع أحيانان باستعماؿ مصطمحات كعبارات تعديؿ خاصة لـ يستعمميا ايره مف 
 جبؿ العمـ. ،كمف ذلؾ: قير العمـ ،النُّقَّاد























                                         
 ( . 2/238العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (1)
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 الفصل الثَّالث
 في الجرحوكيع بن الجراح منيج اإلمام 

 ومدلوالتيا وكيع بن الجراح مصطمحاُت الَجْرِح عنَد اإلماِم ا ول: مبحث ال
 وعباراتو  وكيع بن الجراح اإلمام )دراسٌة تطبيقيٌة من خالل ألفاظ
 (بذكر النماذج في الَجْرح

كىاة ككيع بف الجراحتىكىمَّـ اإلماـ  كقد استعمؿ مصطمحات كعبارات  ،في جرح عدد مف الرُّ
كجاءت ىذه المصطمحات كالعبارات في سياؽ الجرح  ،ختمفة في مدلكلتيامي  ،يامتنكعة في ألفاظ
كىاة.  المطمؽ لمرُّ

اؿً  نىٍقدً  في ككيع اإلماـ كالـ إلى كبالنَّظر  كعبارات مصطمحات استعمؿ أنَّو ييالحظ ،الرّْجى
 جرحو لمركاة. في ًعدَّة

في تجري   ككيع كالعبارات التي استخدميا اإلماـ ،كفيما يمي عرضه لممصطمحات
 :ثالثة أقساـكيمكف تقسيميا إلى  ،مع الجتياد في بياف مدلكلتيا ،كاةالرُّ 

 مصطمحات الجرح اليسير. المطمب ا ول:
 مصطمحات الجرح الشَّديد. المطمب الثاني:
 .كالكضع ،الكذبي الرَّممصطمحات  المطمب الثَّالث:

 

ومنيجو في  ،وكيع بن الجراح المطمب ا ول: مصطمحات الجرح اليسير عند اإلمام
 :استعماليا
 أوال: الضعيف أو ما يساويو في الرتبة. 

شأنو كشأف باقي  ،اليسير مصطمحات كعبارات لمجرح ككيع بف الجراحاستعمؿ اإلماـ 
 كىي: ،أحياننا النُّقَّادي في استعماليا لفظنا كدللةن 

مف: أباف بف عياش،  " كاف ل يسميو استضعافنا لو" كقد أطمؽ ىذا المفظ في كؿ .1
 كمسمـ بف كيساف، كجكيبر بف سعيد.

 "ضعيؼ" كقد أطمؽ ىذا المفظ في حؽ: قيس بف الربيع األسدم. .2
 "سيء الحفظ" كقد أطمؽ المفظ في حؽ: يكنس بف زياد األيمٌي. .3
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كمعناىا كما قاؿ  "ليس بشيء" كقد أطمؽ المفظ في حؽ: يزيد بف أبي زياد القرشي. .4
جكاب الحافظ أبى محمد عبد العظيـ المنذرم المصرم ابو اإلماـ المنذرم في كت

 )بياف المراد مف قكليـ: فالف ليس بشيء(:  عف أسئمة فى الجرح كالتعديؿ
 بشيء. فيذا ينظر فيو: كأما قكليـ: فالف ليس بشيء، كيقكلكف مرة: حديثو ليس

ف يككف قكلو فإف كاف الذم قيؿ فيو ىذا، قد كثقو اير ىذا القائؿ، كاحتج بو،فيحتمؿ أ
محمكل عمى أنو ليس حديثو بشيء يحتج بو،بؿ يككف حديثو عنده يكتب لالعتبار 
ف كاف الذم قيؿ فيو ذلؾ مشيكرا بالضعؼ، كلـ يكجد مف  كلالستشياد كاير ذلؾ.كا 

 األئمة مف يحسف أمره، فيككف محمكل عمى أف حديثو ليس بشيء يحتج
 أعمـ. ا بالمتركؾ، كا عز كجؿبو كل يعتبر بو كل يستشيد بو، كيمتحؽ ىذ

 "أمسؾ عنو فالف كأنو لـ يعجبو" كقد أطمؽ المفظ في حؽ: سممة بف كرداف.  .5
كىاة كىي مصطمحات تػػػدؿُّ  ،ييكثر النُّقَّادي مف استعماؿ ىذه المصطمحات في جػػػرح الرُّ

 لخػػػػر شديػػد.ك  ،فينػػػاؾ ضعؼ يسير ،عؼ درجاتكلكفَّ الضَّ  ،عمى ضعػػػػػؼ الرَّاكم صراحةن 
بخالؼ  ،كاىدكقد يتقكل بالمتابعات كالشَّ  ،عؼ اليسير ييعتبر بوكحديػث مف عيرؼ بالضَّ 

ٍرح كأسيمو مراتب ل تخفى(1)قاؿ ابف حجر ،ديدعؼ الشَّ مف عيرؼ بالضَّ   ،: "كبيف أسكأ الجى
أك ليس  ،ؼمف قكليـ: ضعي أىشدُّ  ،أك منكر الحديث ،أك فاحش الغمط ،أك ساقط ،فقكليـ: متركؾ

 أك فيو مقاؿ". ،بالقكمّْ 
عؼ فكاف إذا أراد الضَّ  ،كعيفكغيره مف النُّقَّاد قد فىرَّؽ بيف النَّ ككيع  كالمالحظ أفَّ اإلماـ

عؼ اليسير فيطمقيا أمَّا إذا أراد الضَّ  ،التي تدؿ عميو ديد في الرَّاكم يذكر ىذه المصطمحاتالشَّ 
 دكف زيادة.

 ".ُمخّمط": ثانياً 
إشارة إلى شدة ضعفو ،التي مف أسبابيا الختالط ،ماـ ككيع الرَّاكم بالمخمطكصؼ اإل

ل أنو اختمط بالمصطم  المتعارؼ عميو عند  ،يميز ل الذم المختمط بمقاـ جعمو الذم
 ،اإلدراؾ في فسادا تكرث عقمية لفو الختالطحيث عرفو ابف رجب الحنبمي: " ،المحدثيف
 ،ماؿ ضياع أك ،عزيز كفقد ،ما حادث بسبب لو تعرض أك ،عمره لخر في اإلنساف كتصيب

 إل يختمطكف الناس مف كثيرا أف كراـ ،بأخرة اختمط: فيو يقاؿ سنة لكبر اآلفة ىذه تصيبو كمف

                                         
 (.136النَّظر )ص( ابف حجر، نزىة 1)
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 اختالط في لما كذلؾ ،المحدثيف فئة كىي ،منيـ قميمة فئة إلى انصرؼ أطمؽ إذا الختالط أف
 .(1)"بو المحتج ،العدؿ الثقة نوكأ سيما ل ،ركايتو عمى أثر مف المحدث

إسماعيؿ  :في حؽ ،الركاة جرح ىذا المصطم  فيككيع بف الجراح كقد استعمؿ اإلماـ 
 بف عياش.

 .ومنيجو  في استعماليا ،اإلمام وكيععند  الشَّديدمصطمحات الجرح الثاني:  المطمب
قي النُّقَّادي في شأنو كشأف با ،الشَّديد مصطمحات كعبارات لمجرح ككيعاستعمؿ اإلماـ  

  كىي: ،أحياننا استعماليا لفظنا كدللةن 
"أجز عميو" أم "اضرب عميو" كقد استعمؿ ىذا المفظ في حؽ: الحسف بف عمارة، كعبد  .1

 ا بف جعفر، كالحسف بف دينار.
"تركو ككيع" كقد استعمؿ ىذا  المفظ في حؽ: االب بف عبيد ا الجزرم، كخارجة بف  .2

 لزبير.مصعب، كجعفر بف ا
   "منكر الحديث" كقد استعمؿ ىذا المفظ في حؽ: يماف بف المغير. .3

 ."الحديث"متروك 
ديد في الرَّاكم بحيث عؼ الشَّ يدؿُّ عمى الضَّ  ،للةمصطم  كاض  الدَّ متركؾ"  " مصطم 
كل ييعتبر بو ،كل ييستشيىدي بو ،ل ييحتىجي بحديثو

حمف بف يؤكد ذلؾ قكؿ اإلماـ عبد الرَّ  ،(2)
كاية عنو؟": قمت لشعبة: "مف الذم يي (3)يدمم  ،جمع عميوقاؿ: "إذا تمادل في امط مي  ،ترؾ الرّْ

 تيـ بالكذب".أك رجؿ يي  ،كلـ يتيـ نفسو عند اجتماعيـ عمى خالفو
ا قكؿ اإلماـ أحمد بف صال  ترؾ حديث رجؿ حتى يجتمع الجميع عمى : "ل يي (4)كأيضن

  ترؾ حديثو".
كالحسف بف  ،كاالب بف عبيد ا ،ؾ في حؽ: الحسف بف دينارككيع ذل اإلماـ قاؿكقد 

 كعبد ا بف جعفر السعدم. ،عمارة
 

                                         
 (.103/ 1( ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج1)
 (.2/295( السخاكم، فت  المغيث )ج2)
 (.1/79( ابف حباف، المجركحكف )ج3)
 (.2/191( الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج4)
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 والكفر. بالكذب والوضع رماهالمطمب الثالث: من 
رحمو ا  ىبيقاؿ الحافظ الذَّ  ،مصطم  "كىذَّاب" مف أشد مصطمحات الجرح المطمؽ

اؿ كىذَّاب كأردء: "(1)تعالى اع يضع الحديث". ،عبارات الجرح: دجَّ  أك كضَّ
قاؿ اإلماـ  ،كحديث الرَّاكم الكىذَّاب حديث مكضكع تحـر ركايتو ًإلَّ لبياف كضعو

في تعريفو لمحديث المكضكع كحكمو: "ىك الكذب المختمؽ  - (2)رحمو ا تعالى يكطيالسُّ 
ي أم معنى ف -أم بكضعو- كتحرـي ركايتو مع العمـ بو ،عيؼ كأقبحوالضَّ  رُّ كىك شى  ،المصنكع

لحديث  -أم مقركننا ببياف كضعو- ًإلَّ مبيَّننا ،رايب كايرىاكاف سكاء في األحكاـ كالقصص كالتَّ 
دَّثى  "مىفٍ  مسمـ: ًديثو  عىنّْي حى دي  فىييكى  كىًذبه  أىنَّوي  ييرىل ًبحى  .(3)"اٍلكىاًذًبيفى  أىحى

رك بف خالد كعم ،ككيع ذلؾ في حؽ: عبد ا بف محمد التميميكقد استعمؿ اإلماـ 
 يحيى بف العالء. ،ككىب بف زمعة ،مقاتؿ بف سميماف ،الكاسطي

 كاستعمؿ لفظ الكفر في حؽ: بشر بف اياث المريسي.
 المطمب الرابع: التجريح الضمني.

 ) وىو كل ما أفاد تجريًحا لمراوي من غير تعيين لو (.

 وقد استعمل اإلمام وكيع فيو عدة مصطمحات وىي:
 كاستعممو في حؽ: عبد الكىاب بف مجاىد. "لـ يسمع مف أبيو" .1
 "ما نقد أف نحدث عنو بشيء" كاستعممو في حؽ: معمى بف ىالؿ. .2
 ابراىيـ بف نافع." كاف يقكؿ بالقدر" كاستعممو في حؽ:  .3
 " لك ترؾ ما يغمط فيو، كأخذا ايره" كاستعممو في حؽ: عمي بف عاصـ. .4
 و في حؽ: الحسف بف زياد.كفالف قاضينا" كاستعمم -أم السنة–" ككيؼ ل تجذب  .5

 
 
 

                                         
 (.1/4( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج1)
 (.1/461( السيكطي، تدريب الرَّاكم )ج2)
كاية عف الثّْقات كترؾ الكذابيف، كالتحذير مف الكذب عمى رسكؿ ( مسمـ، صحي3)   مسمـ، المقٌدمة/ كجكب الرّْ

ٍنييما.1/2)ج ا  ٍندىب كالميغيرة بف شيعبة، رىًضيى المَّوي عى  (. عف سىميرة بف جي
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َواة الثاني: المبحث   وكيع بن الجراحعند اإلمام  المجروحونالرُّ
 وأحكام غيره من النُّقَّاد( وكيع بن الجراح)دراسٌة تطبيقية مقارنُة بين أحكام اإلمام 

 تمييد:
أراد  راعييا كؿ مفإفَّ المقارنة بيف أحكاـ األئمة النُّقَّاد مف األمكر التي يجب أف يي 

كىاة بدقة كنزاىةالتَّ  في سياؽ - رحمو ا تعالى عىممي اليمانيقاؿ اإلماـ المي  ،عرؼ عمى أحكاؿ الرُّ
كىاة: كالمو عف األمكر التي يجب أف يي  ليبحث عف رأم كؿ "راعييا مف أراد أف يعرؼ أحكاؿ الرُّ

ٍرح كالتٍَّعًديؿ كاصطالحو مستعيننا عمى ذلؾ بتتبع ك كىاةإماـ مف أئمة الجى كاختالؼ  ،المو في الرُّ
كىايىًة عنو في بعضيـ  .(1)"مع مقارنة كالمو بكالـ ايره ،الرّْ

الميختمؼ في جرحو  خاصةن  ،كىذه المقارنة تزداد أىمية إذا ما أردنا الحكـ بجرح الرَّاكم
اكم يجب عميؾ أف ل تبادر إلى الحكـ بجرح الرَّ : "رحمو ا تعالى قاؿ اإلماـ المكنكم ،كتعديمو

ٍرح كالتٍَّعًديؿ ـي عميؾ أف تنق  األمر فيو فإفَّ األمر ذك  ،بكجكد حكمو مف بعض أىؿ الجى بؿ يمزى
ف كاف ذلؾ الجارحي مف  ،كل يىحؿُّ لؾ أف تأخذ  بقكؿ كؿ جارح في أم راكو كاف ،خطر كتيكيؿ كا 

ٍرحو كحينئذ فكثيرنا ما يكجدي أمره يككف مانعنا مف  ،أك مف مشيكرم عمماء األمَّة ،األئمة قىبيكؿ جى
 .     (2)"ريعةكلو صكر كثيرة ل تخفى عمى مىيىرة كتب الشَّ  ،ييحكـ برد جرحو

كىاة الميجرحيف  بحسب المصطمحات عند اإلماـ ككيع كفي ىذا المبحث سيتـ عرض الرُّ
قّْيـ ثـ  ،قَّادمع الجتياد في المقارنة بيف أحكامو كأحكاـ ايره مف النُّ  ،كالعبارات التي قيمت في حى

 الكقكؼ عمى خالصة القكؿ في الحكـ عمى الرَّاكم.

واة الُمَجرَّحون بمصطمحات الَجْرح ا ول:  المطمب  اليسيرالرُّ
ٍرح  ككيع بف الجراحجرَّح اإلماـ  كىاة باستعماؿ مصطمحات الجى  ،كعباراتو اليسيرعددنا مف الرُّ

      -الي:كىـ كالتَّ 
 م استضعافًا ليم".الرواة الذين " ال يسمييأواًل: 

َأَباُن ْبُن َأِبي َعيَّاٍش الَبصريُّ  -1
(3): 

                                         
 (.258-257/ 1( المعممي، التَّنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ )ج1)
 (.116-115ع كالتَّكميؿ )ص( المكنكم، الرف2)

( أباف بف أبي عياش فيركز، البصرم، أبك إسماعيؿ العبدم، مف الخامسة، مات في حدكد األربعيف. ابف (3
 (.87حجر، تقريب التيذيب )ص 
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واَل يسميو  ،أبان ْبن َأِبي عياش َيُقوُل رجل َكاَن وكيع إذا أتى َعَمى حديثقال اإلمام أحمد:  -
(1)استضعافا َلوُ 

. 
 أقوال النقاد في الراوي: -

 .(6)كالشككاني ،(5)لديف العينيكبدر ا ،(4)كالييثمي ،(3)كزيف الديف العراقي ،(2)ضعفو البييقي
 ،(11)كابف الجكزم ،(10)كابف شاىيف ،(9)كالعقيمي ،(8)كأبك زرعة الرازم ،(7)كذكره البخارم

 في الضعفاء. ،(12)كالذىبي
ًعيفان  كىافى  :(13)كقاؿ عمي بف المديني ًعيفان  ضى  عندنىا.  ضى

 ،عياش أبي بف بافأ عف يركل أف مف لو خير ،الرجؿ يزني ألف: (14)شعبة بف الحجاج كقاؿ
كقاؿ  ،عياش أبي بف أباف عمى صميت ما الناس مف الحياء لكل: (15)كقاؿ في مكضع لخر

 أباف.  عف أركم أف إلي أحب ،الطريؽ أقطع لئف: (16)مرة
 ًبشىٍيء.  لىٍيسي  :(17)كقاؿ اإلماـ يحيى بف معيف

                                         
 .(59/ 2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج1)

 (.576/ 3( البييقي، السنف الكبرل )ج(2
 (.1252إلحياء )ص ( العراقي، تخريج أحاديث ا(3
 (.260/ 1( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج(4
 (.270/ 10( العيني، عمدة القارم شرح صحي  البخارم )ج(5
 (.54/ 3( الشككاني، نيؿ األكطار )ج(6
 (.29( البخارم، الضعفاء الصغير )ص (7
 (.311)ص ( أبك زرعة الرازم، سؤالت البرذعي كمعو كتاب أسامي الضعفاء لو (8
 (.38/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(9

 (.157( ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف كالمترككيف )ص (10
 (.19/ 1( ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج(11
 (.12(، الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص 7/ 1( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج(12
 (.54ي شيبة )ص ( ابف المديني، سؤالت ابف أب(13
 (.200( أبك زرعة الرازم، سؤالت البرذعي كمعو كتاب أسامي الضعفاء لو )ص (14
 (.154/ 7( أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج(15
 (.158( ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف كالمترككيف )ص (16
 (.36( تاريخ ابف معيف، ركاية ابف طيماف )ص (17
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كؾ :(1)كقاؿ أحمد بف حنبؿ ٍتري ًديث مى ًديثو النَّاس ترؾ الحى كقاؿ عبد  ،الدٍَّىر مف ردى مذ حى
ًديث أبي عمى قىرىأت (2)ا ًديث ًإلىى اٍنتيى فىمىمَّا عباد بف عباد حى يَّاش أبي بف أباف حى  قىاؿى  عى

مىٍييىا اٍضًرب مىٍييىا فىضربت عى تركيىا.  عى  كى
 ساقط.  :(3)كقاؿ الجكزجاني

 الكذب تعمد أما:  اؿقى  ؟ الكذب يتعمد كاف عياش أبي بف أباف: (4)كقيؿ ألبي زرعة الرازم
 فال ،الحسف كعف ،حكشب بف شير كعف ،أىنس عف الحديث يسمع كاف ،ًبمىرَّة كاهو  كلكنو ،فال
ٍرعىة لي : كقاؿ(5)كقاؿ البرذعي ،بينيـ يميز دَّثنا:  أبك زي ٍيد حى  بف عمي سمعت:  قاؿ سعيد بف سيكى
 فقاؿ ،حمزة فمقيت ،كثيرنا ماعناس عياش أبي بف أباف مف ،الزيات كحمزة أنا سمعت:  يقكؿ ميٍسًير

مَّى النبي رأيت:  ميوً  ا صى سمَّـى  عى  منو عرؼ فما ،أباف مف سمعنا ما عميو فعرض ،المناـ في كى
 لو فقيؿ ،حديثو عمينا يقرأ كلـ ،حديثو متركؾ بصرل: (6)فقاؿ عنو كسئؿ ،ثالثة أك اثنتيف إل
 يميز فال الحسف كمف حكشب بف كشير سأن مف الحديث يسمع كاف ،ل قاؿ الكذب؟ يتعمد كاف

 بينيـ.
دى  أىبىا سىأىٍلتي  :(7)كقاؿ أبك عبيد اآلجرم عىفىة عف ،دىاكي اًبر: فىقىاؿى  سيٍفيىاف؟ شيييكخ ضى ٍعًفي جى  ،اٍلجي

كف كأبك ،عىيَّاش أىًبي بف كأباف مَّد ،اٍلعىٍبًدم ىىاري ميحى بً  ،ميعىتّْب ابف يىٍعًني كعيبىٍيدىة ،سىاًلـ بف كى  بف ٍيبكىحى
سَّاف  أباف.  حديث يكتب ل قاؿ حديثو يكتب عياش أبي بف أباف داكد ألبي (8)كقاؿ قمت ،حى
 

كىايىةً  عىفً  ييٍراىبي  مىفٍ  في بىابي  (9)كذكره يعقكب بف سفياف ٍنييـٍ  الرّْ ابىنىا أىٍسمىعي  كقاؿ: كيٍنتي  ،عى  أىٍصحى
. ـٍ عّْفيكنىيي  ييضى

                                         
 (.412/ 1إلماـ أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج( ا(1
 (.206/ 3( اإلماـ أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج(2
 (.173( الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص (3
 (.198( أبك زرعة الرازم، سؤالت البرذعي كمعو كتاب أسامي الضعفاء لو )ص (4
 (.198ازم، سؤالت البرذعي كمعو كتاب أسامي الضعفاء لو )ص ( أبك زرعة الر (5
 (.296/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(6
 (.51( اإلماـ أبك داكد السجستاني، سؤالت أبي عبيد اآلجرم )ص (7
 (.319( اإلماـ أبك داكد السجستاني، سؤالت أبي عبيد اآلجرم )ص (8
 (.37/ 3ريخ )ج( يعقكب الفسكم، المعرفة كالتا(9
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 الحفظ.  بسكء بيمي لكف صالحان  رجالن  ككاف ،الحديث متركؾ :(1)كقاؿ أبك حاتـ الرازم
 كصالحان  عياش أبي بف أباف إف أقكؿ أف كجؿ عز ا مف ألستحيي إني: (2)البزار كقاؿ
اًبدنا : كىافى (3)كقاؿ في مكضع لخر ،كذاباف المرم لىـٍ  ،عى اًفظً  يىكيفٍ  كى ارى  ،ًباٍلحى ًديًثوً  ًفي فىصى  حى
نىاًكيري   ًحٍفًظًو.  سيكءً  ًمفٍ  ،مى

 عىف سمع بالصياـ النَّيىار كيطكم ًباٍلقياـً  المٍَّيؿ يسير الًَّذيفى  اٍلًعبىاد مف : كىافى (4)كقاؿ ابف حباف
اًلؾ ٍبف أىنىس اًديث مى سىف كجالس أىحى مو يسمع فىكىافى  اٍلحى بَّمىا حدث فىًإذىا كيحفظو كىالى  كىالـ جعؿ ري

سىف مَّى- يالنَّبً  عىف أنس عىف قىٍكلو مف سىمعو الًَّذم اٍلحى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى لىعىمَّو ،يعمـ لى  كىىيكى  -كى  كى
ٍمسًمائة ألؼ مف أىٍكثىر أىنىس عىف ركل ًديث كىخى  ًإلىٍيًو.  يرجع أصؿ ًمٍنيىا شىٍيء لكبير مىا حى

 ييتىابىعي  لى  ،يىٍرًكيوً  مىا كىعىامَّةي  ذىكىٍرتي  مىا اىٍيرى  ًركىايىاته  لىوي  عىيَّاشو  أىًبي ٍبفي  كىأىبىافي : (5)ابف عدم كقىاؿى 
ميو ٍعؼً  ًفي األىٍمرً  بىيّْفي  كىىك ،عى قىدٍ  الضَّ دَّثى  كى ٍنوي  حى مىٍعمىره  الثٍَّكرمٌ  ذىكىٍرتيوي  كىمىا عى رىيج كىاٍبفي  ،كى  جي

ٍسرىاًئيؿي  مَّادي  كىاً  مىمىةى  ٍبفي  كىحى ٍيريىيـٍ  سى ك نىٍذكيٍرىيـٍ  لىـٍ  ًممَّفٍ  كىاى  ييشىبَّوى  أىفٍ  ًإل اٍلكىًذبى  يىتىعىمَّدي  ل ًممَّفٍ  أىنَّوي  كىأىٍرجي
كىاةً  ًجيىةً  ًمفٍ  أىبىاف أتاني ما كعامة كيغمط عميو ٍكا أىبىاف ألىفَّ  ًجيىًتوً  ًمفٍ  ل الرُّ كى  مجيكليف قكـ عنو رى
ٍعؼه  ًفيوً  أىنَّوي  لما   .شيٍعبىة قاؿ كما الصدؽ إلى منو أقرب الضعؼ ًإلىى كىىك ،ضى

 الحديث.  منكر :(6)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ
 نفعو فما ،الرجاؿ نبالء أباف عف ركل كقد: كقاؿ ،فييـ المختمؼ في (7)كذكره ابف شاىيف

 فميس ،حديث مف بو تفرد كما ،ايره عميو كافقو ما إل ،ركايتو مف شيء عمى يعتمد كل ،ذلؾ
 عمؿ.  عميو

ًديثيوي  يىًص ُّ  لى  :(8)كقاؿ أبك نعيـ األصبياني ًديثي ،  ًباٍلًعبىادىةً  نىًيمنا فى كىا أًلىنَّوي  حى  ًمفٍ  لىٍيسى  كىاٍلحى
ٍأًنًو.   شى

                                         
 (.296/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(1
 (.169/ 1( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(2
 (.24/ 4( الييثمي، كشؼ األستار عف زكائد البزار )ج(3
 (.96/ 1( ابف حباف، المجركحيف )ج(4
 (.67/ 2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(5
 (.211/ 1امي كالكنى )ج( أبك أحمد الحاكـ، األس(6
 (.23( ابف شاىيف، ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو )ص (7
 (.131/ 8( أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج(8
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ًعيؼه  :(2)كقاؿ في مكضع لخر ،ًبوً  يىٍحتىجُّ  : لى (1)كقاؿ البييقي كىايىًة.  ًفي ضى  الرّْ
مىى ميٍجتىمىعه  :(3)كقاؿ ابف عبد البر ٍعًفوً  عى تىٍرؾً  ضى ًديًثًو. كى  حى

 كايره.  أنس عف يحمؿ ،غيرص تابعي كىك الضعفاء : أحد(4)كقاؿ الذىبي
 ،فيو كيخطئ الحديث في ييـ ،افمة فيو ،كريمان  سخيان  صالحان  رجالن  كاف: (5)الساجي كقاؿ

 يحيى.  كل ،الرحمف عبد كل ،شعبة عنو يحدث لـ فيو كانت لغفمة حديثو ترؾ ،الناس عنو ركل
 ا صمى عف النبي ول فقمت كاحدان  حديثان  أنس عف ركل ألنو تركتو: (6)زريع بف يزيد كقاؿ

  !.كسمـ؟ عميو ا صمى النبي اير عف أنس يركم كىؿ: فقاؿ كسمـ؟ عميو
 ،(10)الجاركد  كابف ،(9) كالنسائي ،(8)كيحيى بف معيف  ،(7)كقاؿ محمد بف سعد 

قىاًنٌي  ،(13)كابف القيسراني  ،(12)كالبييقي  ،(11)كالدارقطني ٍكزى كالجى
 كابف ،(15)كابف الجكزم  ،(14)

كؾي  :(19)كابف حجر العسقالني ،(18)كالبكصيرم  ،(17)كالييثمي  ،(16)الحنبمي رجب  ٍتري ًديًث. مى  اٍلحى
                                         

 (.495/ 5( البييقي، السنف الكبرل )ج(1
 (.360/ 6( البييقي، شعب اإليماف )ج(2
 (.290/ 23معاني كاألسانيد )ج( ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف ال(3
 (.10/ 1( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج(4
 (.168/ 1( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(5
 (.168/ 1( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(6
 (.254/ 7( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(7
 (.146/ 4( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج(8
 (.14متركككف )ص ( النسائي، الضعفاء كال(9

 (.169/ 1( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(10
 (.258/ 1( الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج(11
 (.59/ 3(، البييقي، السنف الكبرل )ج89/ 4( البييقي، معرفة السنف كاآلثار )ج(12
 (.617/ 2( ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج(13
قىاًنٌي، األباطيؿ كالمن(14 ٍكزى  (.507/ 1اكير كالصحاح كالمشاىير )ج( الجى
 (.56/ 1( ابف الجكزم، التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ )ج(15
 (.308/ 4( ابف رجب، فت  البارم )ج(16
 (.201/ 3( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج(17
 (.272/ 1( البكصيرم، إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )ج(18
 (.87التيذيب )ص  ( ابف حجر، تقريب(19
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. كىافى : (1)كقاؿ يحيى بف معيف  يىٍكًذبي
 وأحكام غيره من النقاد: محمد بن وكيع اإلماموالمقارنة بين حكم  ،خالصة القول فيو -

ا أعمـ.ك  ،كقد كافقو النقاد عمى تجريحو ،الراكم متركؾ الحديث

بِّيُّ اْلُماَلِئيُّ  ُمْسِمُم ْبُن َكْيَسانَ  .2   (2)الخامسة من الكوفي اهلل عبد أبواْ َْعَوُر  البرادالضَّ

 ،يسميو ال وكيع كان: قال ا عور؟ مسمم:  بي قمت قال: حنبل بن أحمد بن اهلل عن عبد-
 . (3)لضعفو: قال لم؟ قمت
 أقوال النقاد:-

 ،(5)كمرة قاؿ اختمط ،قاؿ ابف معيف: ل شيء ،(4)جدا الحديث رقاؿ ابف أبي حاتـ: منك

كقاؿ أبك حاتـ   ،(8)كمرة قاؿ: ل يكتب حديثو ،(7)كضعفو اإلماـ أحمد ،(6)كمرة قاؿ ليس بثقة
كقاؿ ابف المديني  ،(10)كقاؿ أبك زرعة: ضعيؼ الحديث ،(9)الحديث ضعيؼ كىك فيو يتكممكف

كمرة قاؿ: ضعيؼ ذاىب الحديث ل أركم  ،(12)ممكف فيوقاؿ البخارم: يتك (11)ضعيؼ الحديث
كمرة قاؿ: ضعيؼ الحديث  ،كقاؿ الدارقطني: متركؾ ،(14)كقاؿ أبك داكد ليس بشيء ،(13)عنو

                                         
 (.95( تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ص (1
 (. 530ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (2)
 ( . 8/192( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج3)
 ( .8/192ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4)
 ( . 192-8/193ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)
 ( .4/153فاء الكبير )جالعقيمي، الضع (6)
 ( .8/192ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (7)
 ( .4/153العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (8)
 ( . 8/193ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (9)
 ( المصدر نفسو . 10)
 ( . 4/153العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (11)
 ( .17/271البخارم التاريخ الكبير )ج (12)
 (. 389مذم، العمؿ الكبير)صالتر  (13)
 ( . 135ج/10ابف حجر، تيذيب التيذيب ) (14)
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كمرة قاؿ:  ،(3)كقاؿ الترمذم: يضعؼ ،(2)كقاؿ النسائي: متركؾ الحديث (1)ليس يستحؽ أف يترؾ
 ،(6)كقاؿ الساجي: متركؾ الحديث ،(5)لحديثكقاؿ الفالس: متركؾ ا(4)ليس عندىـ بذلؾ القكم

 . (9)كقاؿ ابف حجر: ضعيؼ ،(8)كقاؿ العجمي: ضعيؼ الحديث ،(7)كقاؿ الجكزجاني اير ثقة
 وأحكام غيره من النقاد: وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -

 إلماـ ككيع في تضعيفو لمراكم.كا سبحانو أعمـ . كقد كافؽ النقاد ا ،الراكم ضعيؼ جدا
َأُبو  ،اَ ْزِديُّ  ْبُن َسِعيدٍ ا ،لقب ُجَوْيِبرو  ،َجاِبر اسمو وُيقال: -َجاِبر تصغير- ُجَوْيبِر ق( )خد .3

 .(10)ا ربعين بعد مات ،الخامسة من ،الكوفة نزيل ،اْلَقاِسِم اْلَبْمِخيُّ 
 .(11)لو" استضعاًفا ،ُيسميو ال رجل عن سفيان قال: ،ُجويبر حديث عمى أتى إذا وكيع "كان-
  أقوال النُّقاد فيو:-
 كسيًئؿ ابف خيزيمة كيٍنتى  ،(12)الفركع كاألحكاـ" في بحجة ليس ييحتمؿ ... "صدكؽ: السَّاجي قاؿ

ٍيًبر تىحتج كى  عمـ لمات لكله " :(14)سعيد بف سفياف كقاؿ ،(13)"نعـ": فقاؿ التَّفسير؟ صاحب بجي
ميزاحـ بف الضَّحاؾ

(15)"(16). 

                                         
 (. 65لمبرقاني، سؤالت البرقاني لمدارقطني )ص (1)
 (.97لمنسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (2)
 ( . 3/328الترمذم، سنف الترمذم )ج (3)
 ( . 5/640الترمذم، سنف الترمذم )ج (4)
 ( . 10/136ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (5)
 ( المصدر نفسو . 6)
 (. 76لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص (7)
 ( . 10/136ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (8)
 (. 530ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (9)
 (.987/ رقـ 143( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص10)

 (.415/ 1أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج (11) 
 (.257/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج12)
 ( المرجع السابؽ.13)
 ( ىك الثَّكرم.14)
، صدكؽ كثير اإلرساؿ، مف الخامس15) مَّدو اٍلخيرىاسىاًنيُّ ، أىبيك اٍلقىاًسـً أك أىبيك ميحى اؾي ٍبفي ميزىاًحـو اٍلًيالًليُّ حَّ ة، ( الضَّ

 (.280مات بعد المائة، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.257/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج16)
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كالبيكصيرم ،(4)كالييثمي ،(3)كابف القيسراني ،(2)كالعجمي ،(1)معيف ابف كضعفو
كزاد ابف  ،(5)

بي عبيدة مف أقربو ما ،بشيء "ليس كزاد في مكضع لخر: ،(6)"الحديث" معيف:  كمحمد ،(7)الضَّ
ٍعًفيُّ  كجابر ،(8)سالـ بف اٍلجي

 بقكم كى ليس الضَّحاؾ ... عف بالقكم يكف لـ"كزاد مرة:  ،(10)"(9)
نىًميرىة في

"ضعفو  كزاد البيكصيرم: ،(13)حديثو" يكتبكف كالنَّاس "الحديث كزاد العجمي: ،(12)"(11)
 كأبك ،عدم كابف ،كالدَّارقطني ،الجنيد بف كعمي ،كالنَّسائي ،معيف كابف ،كأحمد ،المديني ابف
 ،(15)في مكضع لخركقاؿ ابف معيف  ،(14)كايرىـ" كالذَّىبي ،ا عبد أبك كالحاكـ ،الحاكـ أحمد

ٍيًبره  "عيبىٍيدىةي  كقاؿ ابف معيف مرة: ،ًبشىٍيء" : "لىٍيسى  ،(16)الجاركد ككذلؾ ابف كى مَّدي  كىجي ميحى  ،سىاًلـو  ٍبفي  كى

                                         
(، 1/69(، ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج541/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (1) 

 (.334ابف معيف، سؤالت ابف الجنيد )ص
 (.257/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج2)
 .(1136/ 2( ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج3)
 (.42/ 4( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج4)
 (.197ج/ 2(، )151/ 5إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )ج ،لبكصيرما (5)
 (.69/ 1( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج6) 
ذَّاء التٍَّيمً 7)  ٍيًد الكيٍكًفيُّ المعركؼ بالحى مى ًبٍيدىةي بفي حي ، صدكؽ نٍحًكٌم ربما أخطأ، مف ( عى بّْيُّ ٌي أك الميثي أك الضَّ

 (.379الثامنة، مات سنة تسعيف كقد جاكز الثمانيف، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
، ضعيؼ مف السادسة، ابف حجر، تقريب التيذيب 8) ، اٍليىٍمدىاًنيُّ بالسككف أىبيك سىٍيؿو اٍلكيكًفيُّ مَّدي ٍبفي سىاًلـو ( ميحى

 (.479)ص
، ضعيؼ رافضي، مف الخامسة، مات سنة سبع 9) ، أبك عبد ا اٍلكيكًفيُّ ٍعًفيُّ اًبري ٍبفي يىًزيدى بف الحارث اٍلجي ( جى

 (.137كعشريف كمائة كقيؿ سنة اثنتيف كثالثيف، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.541/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (10) 

 لـ يقع لي. (11) 
 (.257/ 3ؿ تيذيب الكماؿ )ج( مغمطام، إكما12)
 ( المرجع السابؽ.13)
 (.151/ 5( البكصيرم، إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )ج14)
 (.279/ 3( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج15)
 (.257/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج16)
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اًبره  ٍعًفيُّ  كىجى ييـٍ  اٍلجي ٍعًؼ" ًفي بىٍعضو  ًمفٍ  قىًريبه  بىٍعضي  –كقاؿ البيكصيرم في مكضع لخر  ،(1)الضَّ
 .(2)ضعؼ جكيبر" عمى لتفاقيـ ضعيؼ إسناد : "ىذا -اكذكر إسنادن 

كيبرنا أعرؼ كينت"كقاؿ يحيى القطاف:  كقاؿ  ،(3)"بعد األحاديث ىذه أخرج ثـ ،بحديثيف جي
 كقاؿ يحيى القطاف في مكضع لخر: ،(4) -أم يحيى القطاف – "فضعفو"ابف المديني معقبنا: 

كَّاب "حدث دَّثىنا قؿ: رجؿ: لىوي  فىقىاؿى  ،(5)التَّيمي جى  فمـ" قاؿ الفالس: ،"لؾ أقكؿ كما اكتب قاؿ: ،حى
ٍنوي  سفياف عىف الرٍَّحمىفً  كىعىبد ،يىٍحيى ييحدث شىيئنا" عى

ديثو ييحمد "ل: مرةن  كقاؿ ،(6)  التَّفسير كييكتب ،حى
كيبر: المديني كقاؿ ابف ،(7)عنو" مىى أكثر "جي ٍبد ،(8)مناكير" أشياء عنو ركل ،الضَّحاؾ عى  كقاؿ عى
جدنا" عىٍنو فضعفو -أباه يعني - "سألتو: المديني ابف ًميّْ عى  ٍبف المَّوً 

لما –كقاؿ أحمد بف حنبؿ  ،(9)
عيبىٍيدىةى  سألو ابنو عبد ا عف

مَّدً  ،(10) ميحى ٍيًبرو  ،سىاًلـو  ٍبفً  كى كى - بعض مف بعضيـ أقرب "ما : -كىجي
 ،بحديثو"بؿ: "حن بف أحمدكزاد  ،ييشتغؿ" ل": (12)ككذلؾ صال  جزرة ،(11)"-الضَّعؼ في يعني

ا: "لى  ،"بو": جزرة كزاد صال  ٍيًبرنا منيـ  - ،(13)"أًلىٍربىعىةو  تىٍكتيبٍ  كقاؿ أيضن كى : كقاؿ -كذكرى جي
كيبر  عميو ا صمى النَّبي عف يسند كاف كما ،أيسر عمى ذاؾ فيك الضَّحاؾ عف كاف ما "جي

                                         
 (.205/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج1)

 (.126/ 2صيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )جالبك (2) 
 (.39البخارم، الضعفاء الصغير )ص(3) 
 المرجع السابؽ.(4) 

، صدكؽ رمي باإلرجاء، مف السادسة، ابف حجر، تقريب التيذيب  (5) كَّابي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو التٍَّيًميُّ اٍلكيكًفيُّ جى
(، أك ما بيف سنة 220ج/ 3الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ق(، 120 -ق111(، تكفي ما بيف سنة )143)ص

 (.50/ رقـ 389/ 3ق(، الذىبي، تاريخ اإلسالـ )130 -ق121)
 (.340/ 2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج6)

 (.427/ 1الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج(7) 
 (.180/ 8( الخطيب، تاريخ بغداد )ج8)
 ( المرجع السابؽ.9)
مى 10) .( ىك ابفي حي بّْيُّ  ٍيًد الضَّ
 (.415/ 1( أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج11)
 (.180/ 8( الخطيب، تاريخ بغداد )ج12)

 (.161/ 4العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(13) 
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مينكرة" فيي كسمـ
كيبر إليؾ أىحبُّ  كسيئؿ مف ،(1) كيبر :فقاؿ ؟(2)كثير أك جي  عف ركل قد ،أكثر "جي

 بأس فال كسمـ عميو ا صمى النَّبي إلى ييسند لـ ما ،حساننا أحاديث التَّفسير في الضَّحاؾ
رعة ،(3)بحديثو" كقاؿ أبك زي

رعة في مكضع  كقاؿ ،بالقكم" "ليس الرَّازياف: (5)كأبك حاتـ ،(4) أبك زي
 (7)سميماف بف عبيد عف لما سئؿ –مكضع لخر كقاؿ أبك حاتـ في  ،(6)بحديثو" ييحتج "ل: لخر

كيبر المىٍركىًزم سيار بف أحمد كقاؿ ،(8)إلي منو" أىحبَّ  سميماف بف "عبيد:  -كجي
 ركاية "لو :(9)

كاية في ليف كىك ،التَّفسير في حسف كحالو ،النَّاس بأياـ كمعرفة  مثؿ: ،النَّاس كبار عنو ركل ،الرّْ
ٍيبى كقاؿ اآلجيرم: " ،(11)"(10)سعيد بف الكارث كعبد الثَّكرم كى د عىف جي كالكىٍمًبيّْ  ،رسألت أبا دىاكي

(12) 
يبرنا كى مىى ضعفو ،فىقىدَّـ جي يبره عى كى : جي قىاؿى قىاؿى  ،(13)"تيـكالكمبي مي  ،كى د في مكضع لخرى  أىبيك كى  "ىيكى : دىاكي

ال أىٍصمى ي  " ًمفى  حى اٍلكىٍمًبيّْ
مىى كقاؿ ابف عدم: "الضَّعؼ ،(14)  أبك كقاؿ ،(15)بيف" ياتوكركا حديثو عى

                                         
 (.541/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(1) 
، ضعيؼ، مف الخ(2)  بّْيُّ مىٍيـو الضَّ ، ككىـ بف حباف فجعميما كىًثيري ٍبفي سي ٍبًد المًَّو األيبيمّْيُّ امسة، كىك اير كىًثيري ٍبفي عى

ق(، الذىبي، تاريخ 170 -ق161(، تكفي ما بيف سنة )459كاحدا، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.484/ 4اإلسالـ )ج

 (.174/ 2الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج (3) 
 (.541/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4) 
 المرجع السابؽ. (5) 

 (.728/ 2الرازم: أبك زرعة، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج (6)
ىيـ كيكفي، سكف مرك، ل بأس بو، مف السابعة، تقريب التيذيب )ص7) مىٍيمىاف اٍلبىاًىًمي مىٍكلى  (.377( عيبىيد بف سي

 (.408/ 5)ج ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (8) 
سىف المىٍركىًزمُّ الفقيو، ثقة حافظ، مف الحادية عشرة، مات سنة ثماف كستيف 9) ( أىٍحمىدي بفي سىيَّاًر بًف أىيٍُّكبى أبك اٍلحى

 (.80كلو سبعكف سنة، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
ٍبدي الكىاًرًث بفي سىًعٍيًد بًف ذىٍككىافى العىٍنبىًرمُّ مىٍكلىىيـ أىبيك10) ، ثقة ثبت رمي بالقدر كلـ  ( عى عيبىٍيدىةى التَّنٍُّكًرمُّ البىٍصًرمُّ

 (.367يثبت عنو، مف الثامنة، مات سنة ثمانيف كمائة، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.257/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج11)

، ا (12)  ، متيـ بالكذب كرمي بالرفض، مف محمد بف السائب ٍبفي ًبٍشًر اٍلكىٍمًبيُّ أىبيك النٍَّضًر اٍلكيكًفيُّ لنَّسابة الميفىسّْري
 (.479السَّادسة، مات سنة ست كأربعيف، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص

 (.204( أبك داكد، سؤالت أبي عبيد اآلجرم في الجرح كالتعديؿ )ص13)
 (.834/ 3( الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج14)
 (.341/ 2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج15)
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كاية الحديث في "ييضعؼ: سمرقند تاريخ في (1)اإلدريسي سعد كقاؿ ابف الجكزم:  ،(2)"كالرّْ
ميٌ  "ضعفو يحيى عى  .(3)سعيد" بف كى

قىاًني ،(5)كالدَّارقطني ،(4)كقاؿ النَّسائي كىزى كاٍلجي
كابف عىرىاؽ الًكنىاًني ،(7)كاف عبد البَّر ،(6) 

(8) :
ًديث"كزاد  ،"متركؾ" النَّسائي: "الحى

ًديثً  كزاد ابف عبد البَّر: ،(9) ٍجمىاًعًيـٍ  ًبوً  ييٍحتىجُّ  لى  ،"اٍلحى مىى إًلً  عى
ٍعًفًو"  فكائده في حجر ابف الحافظ بخط رأيت ... الجكزم ابف "اتيمو كزاد ابف عراؽ الكناني: ،ضى

كيبر ... ف كالضَّحاؾ جي قىاؿ ،(10)أعمـ" كا بكذب ييتيما لـ مجركحيف كانا كا   ًفي النَّسىائي كى
قىاًني في مكضع لخر كقاؿ ،(11)بثقة" "ليس: لخر مكضع كىزى  بف كقاؿ محمد ،(12)"مجركح": اٍلجي

 يىٍحيىى كقاؿ الفالس: "كىافى  ،(13)عنو" سفياف عف ييحدثاف الرَّحمف كعبد يحيى سمعت المثنى: "ما
ٍبدي  دّْثىافً  لى  الرٍَّحمىفً  كىعى كىافى  ،عىٍنو ييحى دّْثي  يىافي سيفٍ  كى ٍنوي" ييحى عى

ديليؿ بف كقاؿ حمَّاد ،(14)
 "سمعت :(15)

 ،(16)جابر في يقع شيعبة

                                         
ية، الحافظ أبك سٍعد اإلدريسٌي 1) ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف محمد ٍبف محمد ٍبف عبد ا بف إدريس ٍبف حسف ٍبف مىتَّكى ( عى

فَّى سنة  (.85/ 9ىػ، الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج 405اإلٍستىراباذٌم، المتكى
 قاليا في تاريخ سمرقند.(، قاؿ مغمطام أف أبك سعد اإلدريسي 257/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج2)
 (.177/ 1( ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج3)
 (.28( النَّسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص4)
 (.261/ 1( الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج5)
 (.257/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج6)

 (.241/ 2ابف عبد البر، الستذكار )ج(7) 
 (.46/ 1الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة )ج( ابف عراؽ، تنزيو 8)

 (.28النَّسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (9) 
 (.46/ 1ابف عراؽ، تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة )ج (10) 

 (.170/ 5( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج11)
 (.257/ 3ج( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )12)

 (.541/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(13) 
 (.205/ 1العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(14) 

مَّاد بف ديليؿ أىبيك زيد قاضي المدائف، صدكؽ نقمكا عميو الرأم، مف التاسعة، ابف حجر، تقريب التيذيب 15) ( حى
 (.178)ص

(16. ٍعًفيُّ اًبري ٍبفي يىًزيدى بف الحارث اٍلجي  ( ىك جى
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كيبر  عيمارة بف كالحسف ،كجي
اؾ عىف "يىٍرًكم: ًحبَّاف ابف كقاؿ ،(2)"(1) حَّ ٍقميكبىة" أىٍشيىاء الضَّ مى

 كقاؿ ،(3)
 ،(5)عيدتو" مف ا إلى برأأ "أنا: ا عبد أبك الحاكـ كقاؿ ،(4)الحديث" "ذاىب :أحمد أبك الحاكـ

ٍندىه: "يركم عف عبد اٍلعىبَّاس اٍليىاًشًمي بف ا كقاؿ ابف مى
عمر  بف ا عبد الرٍَّحمىف عبد كىأبي ،(6)

اٍلعىدكم
ًفي ،(8)أىرقـ بف زيد عىٍمرك كىأبي ،(7)  .(9)نظر" ًمٍنييـ سىمىاعو كى

 كأبك ،(11)العقيمي ذكرهك  ،(10)كاية عنيـراب عف الرّْ باب مف يي كذكره الفسكم في 
البىٍمًخي القاسـ أبكك  ،(13)شاىيف كابف ،(12)العرب

كالبىٍرًقي ،(14)
عفاء. جممة في (15)  الضُّ

 

                                         
مَّدو اٍلكيكًفيُّ قاضي بغداد، متركؾ، مف السابعة، مات سنة ثالث 1) ، أىبيك ميحى ـي ، مىٍكلىي ًميُّ ( اٍلحىسىفي ٍبفي عيمىارىةى اٍلبىجى

 (.162كخمسيف، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.257/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج2)
 (.217/ 1( ابف حباف، المجركحكف )ج3)
 (.257/ 3كماؿ تيذيب الكماؿ )ج( مغمطام، إ4)
 ( المرجع السابؽ.5)
ْـّ رىسيكًؿ 6) ٍبري اٍلبىٍحري أىبيك اٍلعىبَّاًس، اٍبفي عى ، اٍلحى ٍبًد اٍلميطًَّمًب ٍبًف ىىاًشـو ٍبد المًَّو ٍبف عىبَّاس ٍبف عى مىٍيًو ( عى مَّى المَّوي عى المًَّو صى

فّْيى سىنىةى  مىفىاًء، تيكي ، كىأىبيك اٍلخي مَّـى سى سىٍبعيكفى سىنىةن، الذىبي، تاريخ اإلسالـ  كى لىوي نىيّْؼه كى ، كى ، قىالىوي اىٍيري كىاًحدو ًستّْيفى ثىمىافو كى
 (.658/ 2)ج

ٍبًد الرٍَّحمىًف، كلد بعد المبعث بيسير، كاستصغر يـك أحد كىك  (7)  طَّاًب اٍلعىدىًكمُّ أىبيك عى ٍبدي المًَّو ٍبفي عيمىرى ٍبًف اٍلخى عى
سنة، كىك أحد المكثريف مف الصحابة كالعبادلة، ككاف مف أشد الناس اتباعا لألثر، مات بف أربع عشرة 

 (.3490/ رقـ 315سنة ثالث كسبعيف في لخرىا أك أكؿ التي تمييا، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
(8 : ييقىاؿي ك، كى اًف، أىبيك عىٍمرو ٍيًد ٍبًف قىٍيًس ٍبًف النٍُّعمى ٍيدي ٍبفي أىرقـ ٍبًف زى : أىبيك ( زى ييقىاؿي ، كى : أىبيك سىًعيدو ييقىاؿي ، كى اًمرو أىبيك عى

ًستّْ  فّْيى سىنىةى ًستٍّ كى : تيكي دىاًئًنيُّ ًميفىةي كىاٍلمى ، نىًزيؿي اٍلكيكفىًة، قاؿ خى ٍزرىًجيُّ اًرمُّ اٍلخى قىاؿى اٍلكىاًقًدمُّ أينىٍيسىةى، األىٍنصى ، كى يفى
ًستّْي فّْيى سىنىةى ثىمىافو كى ، الذىبي، تاريخ اإلسالـ )جكىاىٍيريهي: تيكي  (.642-641/ 2فى

 (.25ابف مندة، فت  الباب في الكنى كاأللقاب )ص (9) 
 (.35/ 3الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج (10) 

 (.253/ رقـ 205/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج11)
 (.1034/ رقـ 257/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج12)
 (.102/ رقـ 68ء الضعفاء كالكذابيف )ص( ابف شاىيف، تاريخ أسما13)
 (.1034/ رقـ 257/ 3( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج14)
 ( المرجع السابؽ.15)
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ا:  ،(2)كقاؿ في مكضع لخر: "متركؾ الحديث" ،(1)كقاؿ الذَّىبي: "ترككه" كقاؿ أيضن

"كىاهو"
 .(5)كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ جدنا" ،(4)كقاؿ مرة: "تالؼ" ،(3)

 وأحكام غيره من النقاد: وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،لقول فيوخالصة ا -
سكل الساجي فقد فسر  ،النُّقاد في تضعيفو اإلماـ ككيعكافؽ  ،متركؾ خالصة القول فيو:

 كا تعالى أعمـ. ،القكؿ فيو

 ثانيًا: الرواة الذين قال فييم "ضعيف"
ِبْيع بن َقْيس .1    . (6)وستين ومائة بضع سنة مات ،الُكْوِفيّ  ُمَحمَّد َأُبو ،اَ َسِديّ  الرَّ
 .(8)المستعان" واهلل الربيع بن قيس وكان وكيع يقول: "حدثنا ،(7)َكاَن وِكيع ُيَضعُِّفوُ -
 ،(12)الطياليسي كأبك الكليد ،(11)كعفاف بف مسمـ ،(10)كالثكرم ،(9)كثقو شعبة أقوال النُّقَّاد فيو:-

ا ،(13)يمكت" أف قبؿ قيسنا أٍدًركيكا" :كقاؿ شعبة في مكضع لخر ا أتينا "ما: كقاؿ أيضن  شيخن
 "مف: كقاؿ ،(15)الجكاؿ" قيسان  يسمى ككاف ،(14)إليو سبقنا قد الربيع بف قيس كجدنا إل بالككفة

                                         
 (.826/ رقـ 298/ 1( الذىبي، الكاشؼ )ج1)
 (.799/ رقـ 68( الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص2)

 (.303/ رقـ 113الذىبي، العمك لمعمي الغفار )ص (3) 
 (.22/ رقـ 52/ 1في سرد الكنى )ج ( الذىبي، المقتنى4)
 (.987/ رقـ 143( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5)

 (. 5573/ رقـ 457( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(6
 (.704/ رقـ 156/ 7( البخارم التاريخ الكبير )ج(7
 (.5619/ رقـ 368/ 3( ألحمد بف حنبؿ، العمؿ ركاية ابنو عبد ا )ج(8
 (.6938/ رقـ 454/ 12اريخ بغداد )ج( أبك بكر الخطيب، ت(9

 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء كالصفحة.(10
 ( المصدر نفسو، نفس الجزء كالصفحة.(11
 (.4903/ رقـ 30/ 24( المزم، تيذيب الكماؿ )ج(12
 (.553/ رقـ 97/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(13
 (.1586/ رقـ 158/ 7( ابف عدم، الكامؿ )(14
 (.553/ رقـ 97/ 7اتـ، الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي ح(15
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 ،(1)الربيع" بف قيس يرضى ل ،القطاف سعيد بف يحيى يعنى ،األحكؿ ىذا يحيى مف يعذرني
 ،(2)كنياه" ذلؾ عف فزجره!  األسدم؟ قيسان  تذكر أحكؿ يا ،شعبة لو فقاؿ ،ينتقصو "ككاف يحيى
ا: ًصٍيف أبا "سمعت كقاؿ أيضن حى

 الربيع بف قيس "ذاكرني: كقاؿ ،(4)"الربيع بف قيس عمى يثنى (3)
ًصٍيف أبي حديث " كاف ما لكثرة نمكت حتى كعميو عميَّ  سقط البيت أف فمكددت حى ميَّ ييٍغًرب عى

(5)، 
 ،(6)أصحابي" مف أسمعيا كأنما الضحؾ عميَّ  يقع فجعؿ الحديث الربيع بف قيس كقاؿ: "ذاكرني

: فقاؿ ذكره؟ مف: فقاؿ ،سعيد بحديث بف عف سفياف (7)ثابت بف "أخبر الحسف: نيعىٍيـ كقاؿ أبك
 عند رأسو كيمكم ،نعـ ،نعـ: سفياف فقاؿ محمد؟ أبك ،األسدم قيس: سفياف فقاؿ: قاؿ ،قيس
 بشيء؟ فيو يتكمـ أك ،بغمطة فيو يقكؿ سفياف مف سمعت "ىؿ: سعيد فب كقيؿ ليحيى ،(8)ذكره"
 أبك كقاؿ ،(9)"!بحجة فيو جاء فما: عفاف قاؿ ،ل: قاؿ بكذب؟ أفتتيمو: ليحيى قمت ،ل: قاؿ
 حدثنا: فقاؿ عميو قدمت: فقاؿ فيو؟ تتكمـ: لو فقيؿ ،فيو كيتكمـ قيس عف يركم عفاف "كاف: حاتـ

الشٍَّيبىاًنيٌ 
 كأبك: لو فقاؿ ،كمغيرة: فيقكؿ ؟(12)كمغيرة: رجؿ لو فيقكؿ ،(11)الشعبي عف ،(10)
 . (13)"!حصيف كأبك: فقاؿ حصيف؟

                                         
 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء كالصفحة.(1
 (.6938/ رقـ 453/ 12( انظر: أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج(2
ًصٍيف، ثقة ثبت، سينٌّْي كربما دلس، مات سنة سبع (3 ًصٍيف األىسىًدٌم، الكيٍكًفٌي، أىبيك حى ( عيٍثمىاف بف عىاًصـ بف حى

كمائة، كيقاؿ بعدىا، ككاف يقكؿ إف عىاًصـ بف بىٍيدىلىة أكبر منو بسنة كاحدة. ابف حجر، تقريب  كعشريف
 (.4484/ رقـ 384التيذيب )ص

 (.553/ رقـ 96/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4
 (.63/ رقـ 150/ 1( المصدر السابؽ )ج (5
 (.553/ رقـ 97/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (6
سىف ٍبف ثىاًبت الثٍغمىًبٌي، أىبيك عمي اٍلكيكًفٌي، صدكؽ يغرب، مف التاسعة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ج (7 ( اٍلحى

 (.1218/ رقـ 159
 (. 292/ 2( انظر: ألحمد بف حنبؿ، العمؿ ركاية ابنو عبد ا )ج (8
 (. 454/ 12( أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج (9

مىٍيمىاف بف (10 اؽ الشٍَّيبىاًنٌي اٍلكيكًفٌي، ثقة، مات في حدكد األربعيف كمائة. ابف ( سي ، أىبيك ًإٍسحى ٍكزى مىٍيمىاف، فىٍيري أىًبي سي
 (.252حجر، تقريب التيذيب )ص 

اًمر بف شىرىاًحٍيؿ الشٍَّعًبٌي، أىبيك عىٍمرك، ثقة مشيكر فقيو فاضؿ، مف الثالثة، قاؿ مكحكؿ ما رأيت أفقو منو (11 ( عى
 (. 287المائة كلو نحك مف ثمانيف. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  مات بعد

اًبي مىٍشييٍكر، أسمـ قبؿ الحديبية ككلي إمرة البصرة ثـ (12 ( الميًغٍيرىة بف شيٍعبىة بف مىٍسعيٍكد بف ميعىتّْب الثَّقىًفٌي، صحى
 (. 543الككفة، مات سنة خمسيف كمائة عمى الصحي . ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

 (.98/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (13
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 بف قيس عف "كتبت: في مكضع لخر كقاؿ ،(1)الحديث" كزاد الطياليسي: "حسف
 داكد: "تحدث كقيؿ ألبى ،(2)دينار" للؼ ستة مف إليَّ  أحب ىي حديث للؼ ستة الربيع
كقاؿ  ،(3)أكثر" كانت أنيا كددت ،نعـ: فقاؿ كجيو؟ أحمر كقد ورأس فرفع قيس؟ عف

 ممف كاف كا إنو: قاؿ قيس؟ في منؾ رأينا أحسف أحدان  رأيت "ما: الكليد الفالس ألبى
 .(5)نفسو" في ثقة كقاؿ ابف كثير: "كاف ،(4)ا" يخاؼ

 كاف يثنىك  ،(6)منو حديثنا أجكد بالككفة رجالن  رأيت "ما: عيينة بف كقاؿ سفياف
ا أتينا "ما: (8)كقاؿ شريؾ ،(7)عميو"  سبقنا قد الربيع بف قيس كجدنا إل بالككفة شيخن
 بف قيس مف لمحديث أطمب كاف ناشئ بالككفة نشأ كقاؿ في مكضع لخر: "ما ،(9)إليو"

 يىٍحيى بف الرٍَّحمف كقاؿ عبد ،(12)مثمو" بعده ترؾ كقاؿ: "ما ،(11)ككاف يعظمو" ،(10)الربيع"
 . (13)الربيع" بف قيس بالحديث "أعرؼ أىؿ الككفة :ًرمٌ العيذٍ 

                                         
 (. 454/ 12( أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج (1
 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء كالصفحة.(2
 (.97/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (3
 (.30/ 24( المزم، تيذيب الكماؿ )ج (4
 (.248/ 3( لبف كثير، البداية كالنياية )ج (5
 (.30/ 24نظر: المزم، تيذيب الكماؿ )ج ( ا(6
 (.97/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(7
ٍبد ا، صدكؽ يخطئ كثيرنا تغير (8 ًعٌي الكيٍكًفٌي، القىاًضي ًبكىاًسطى، ثـ الكيٍكفىة أىبيك عى ٍبد ا النَّخى ( شىًرٍيؾ بف عى

ا شديدنا عمى أىؿ البدع، مات سنة سبع أك ثماف حفظو منذ كلي القضاء بالككفة، ككاف عادلن فاضالن عابدن 
 (.266كسبعيف كمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

 (.158/ 7( ابف عدم، الكامؿ )ج (9
 (.217/ 2( ابف حباف، المجركحكف )ج(10
 (.158/ 7( ابف عدم، الكامؿ )ج(11
 (. 454/ 12( أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج(12
 (.453/ 12ب، تاريخ بغداد )ج ( انظر: أبك بكر الخطي(13
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 تبالي ما الربيع بف قيس لقيت حيث: عثماف بف ا عبد لي : "قاؿ(1)معاذ العنبرم كقاؿ 
كقيؿ  ،(3)"قيس عمى الثناء يحسف معاذ بف معاذ سمعت: "الفالس كقاؿ ،(2)سفياف" تمقى ل أف

 . (4)ل": قاؿ ؟ يءش الربيع بف قيس مف نفسؾ "في: نعيـ ألبى
 قد كىك ،الكبار مف كايره شعبة عنو حدث كقد ،مستقيمة ركاياتو "كعامة كقاؿ ابف عدم:

 ما فيو كالقكؿ ،حديث صاحب أنو عمى ذلؾ كيدؿ ،كايرىما عيينة ابف كعف ،شعبة عف حدث
نو شعبة قالو  .(5)بو" بأس ل كا 

 جدان  الحفظ ردمء كىك ،صال  كتابو ،صدكؽ أصحابنا جميع "عند: شيبة بف يعقكب كقاؿ
 كلكف ،صدكقنا "كاف: شيبة أبى بف عثماف كقاؿ ،(6)ركايتو" في ضعيؼ ،الخطأ كثير ،مضطربة
 "الناس: العجمى كقاؿ ،(8)فيو" تكممكا "صدكؽ كقاؿ العالئي: ،(7)حديثو" بعض عميو اضطرب
 الناس فترؾ ،بآخره بوكت عميو أفسد ابنو إف: كيقاؿ ،صدكقان  ،بالحديث معركفان  ككاف ،يضعفكنو
 . (9)حديثو"

كقاؿ  ،(10)بمى": قاؿ شعبة؟ عف ركل قد أليس فقيؿ: ،عنو: فمينو حنبؿ بف "كسيًئؿ أحمد
 ،(12)خطأ" حديثو "في عنو فقاؿ: المبارؾ ابف كسئؿ ،(11)بشيء" حديثو في مكضع لخر: "ليس

                                         
، القىاًضي، ثقة متقف، مات سنة ست (1 ، أىبيك الميثىنَّى البىٍصًرمُّ سَّافو العىٍنبىًرمُّ ( ميعىاذي بفي ميعىاًذ بًف نىٍصًر بًف حى

 (. 536كتسعيف كمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 (.453/ 12( أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج (2
 (.97/ 7حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج ( ابف أبي (3
 (.30/ 24( المزم، تيذيب الكماؿ )ج (4
 (. 171/ 7( ابف عدم، الكامؿ )ج (5
 (.35/ 24( المزم، تيذيب الكماؿ )ج (6
 (.395/ 8( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (7
 (.34( لمعالئي، النقد الصحي  )ص (8
 (.220/ 2( العجمي، الثقات )ج (9

 (.90بؿ، العمؿ ركاية المركذم كايره )ص ( ألحمد بف حن(10
 (. 131( لبف المبرد، بحر الدـ )ص (11
 (. 157/ 7( ابف عدم، الكامؿ )ج (12
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 يحتج مكضع لخر: "ل كقاؿ في ،(2)قكم" كقاؿ البييقي: "اير ،(1)ليف" "فيو: زرعة كقاؿ أبك
 .(3)بو"

 كمحمو ،أحمى فأراه اآلف كأما ،عنو الركاية في الناس ينشط كل بو "عيدم: كقاؿ أبك حاتـ
 ابف الرحمف عبد بف محمد مف إليَّ  أحب كىك ،بو يحتج كل ،حديثو يكتب ،بقكل كليس ،الصدؽ

 .(4)بحديثيما" يحتج كل ليمى أبى
اٍلقىٍيسىرىاًنيكابف  ،(7)كالدارقطني ،(6)يكابف المدين ،(5)ابف معيفكضعفو 

كقاؿ في  ،(9)كالييثمي ،(8)
كزاد ابف معيف  ،(10)ايره" عند نجده ل شيئنا إل الربيع بف قيس مف نسمع ل مكضع لخر: "كنا
شيئنا" يساكل في مكضع: "ل

 بالحديث يحدث كاف ،حديثو يكتب "ل: كزاد في مكضع لخر ،(11)
ا: ،(12)منصكر" عف عنده كىك ،عبيدة عف  كىما ضعؼ فييما (14)كمندؿ ،(13)"حباف كقاؿ أيضن
 حديثو كقاؿ: "ليس ،(17)شيء" كقاؿ: "ل ،(16)بشيء" كقاؿ: "ليس ،(15)قيس" مف إليَّ  أحب

                                         
 (.98/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (1
 (.450/ 7( لمبييقي، السنف الكبرل )ج(2
 (.290/ 8( لمبييقي، معرفة السنف )ج (3
 (.98/ 7ؿ )ج ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعدي(4
 (.157/ 7( ابف عدم، الكامؿ )ج (5
 (.455/ 12( انظر: أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج (6
 (.20/ 4( لمدارقطني، العمؿ )ج (7
 (.631/ 2( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج (8
 (.337/ 5( لمييثمي، مجمع الزكائد )ج (9

 (.456/ 12، تاريخ بغداد )ج الخطيب( أبك بكر (10
 (.290/ 3( ابف معيف، التاريخ ركاية الدكرم )ج (11
مىًمٌي، أىبيك عىتَّاب 2184/ رقـ 445/ 3( المصدر السابؽ )ج (12 ٍبد ا السُّ ٍكر بف الميٍعتىًمر بف عى (. مىٍنصي

الكيٍكًفٌي، ثقة ثبت ككاف ل يدلس مف طبقة األعمش، مات سنة اثنتيف كثالثيف كمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب 
 (. 547ص )

ًمٌي اٍلعىنىًزٌم، أبك عمي الكيٍكًفٌي، ضعيؼ، ككاف لو فقو كفضؿ، مات سنة إحدل أك اثنتيف (13 بَّاف ٍبف عى ( حى
 (.149كسبعيف كمائة، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

ٍبد المَّو اٍلكيكًفٌي، يقاؿ اسمو عمرك، كمندؿ لقب، ضعيؼ،(14 ًمٌي اٍلعىنىًزٌم، أىبيك عى كلد سنة ثالث  ( ًمٍندىؿ بف عى
 (.545كمائة، كمات سنة سبع أك ثماف كستيف كمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

 (.44/ 4( ابف معيف، التاريخ ركاية الدكرم )ج (15
 (.192( ابف معيف، التاريخ ركاية الدارمي )ص (16
 (.337( ابف معيف، سؤالت ابف الجنيد )ص (17
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كزاد  ،(2)بشيء" في مكضع لخر: "ليس اٍلقىٍيسىرىاًنيكقاؿ ابف  ،كزاد ابف المديني: "جدان" ،(1)بشيء"
 الجكاؿ لو يقاؿ ككاف ،فيو ضعيفان  الحديث كثير "كاف: سعد ابف كقاؿ ،(3)كثؽ" الييثمي: "قد

 "ىك: القطاف الفاسي ابف كقاؿ ،(5)الحديث" في "يضعؼ كقاؿ الترمذم: ،(4)سماعو" لكثرة
 ما القضاء كلي لما الحفظ سكء مف اعتراه ،كشريؾ ،(6)ليمى أبي كابف عندىـ ضعيؼ
 .(7)اعتراىما"

 في الضعفاء. (10)كابف الجكزم ،(9)لعقيميكا ،(8)الرازم كذكره أبك زرعة 
 ىي المغيرة عف كأحاديث ،عبيدة أحاديث ىي منصكر عف بأحاديث "حدث: داكد كقاؿ أبك
 . (11)فراس" أحاديث

 الرحمف عبد ككاف ،الربيع بف قيس عف يحدثاف ل الرحمف كعبد ،يحيى "كاف: كقاؿ الفالس
 كقاؿ ،(13)عنو" أركم كل ،حديثو أكتب ل "أنا :كقاؿ البخارم ،(12)تركو" ثـ ذلؾ قبؿ عنو حدثنا
   .(14)بالقائـ" حديثو "ليس: الحاكـ أحمد أبك

                                         
 (.112بف معيف في الرجاؿ )ص ( ابف معيف، مف كالـ أبي زكريا يحيى (1
 (.497/ 1( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج (2
 (.9/261( لمييثمي، مجمع الزكائد )ج (3
 (.355/ 6( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (4
 (.282/ 4( الترمذم، السنف )ج (5
اًرٌم، الكيٍكًفيٌ (6 ٍبد الرٍَّحمىف اٍبف أىًبي لىٍيمىى األىٍنصى مَّد بف عى ٍبد الرٍَّحمىف، صدكؽ سيء الحفظ ( ميحى ، القىاًضي أىبيك عى

 (. 493جدنا، مات سنة ثماف كأربعيف كمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 (.151/ 4( لبف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ )ج (7
 (.650/ 2( ألبي زرعة، الرازم الضعفاء )ج (8
 (.469/ 3( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (9

 (.19/ 3ف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج ( لب(10
(. ًفرىاس ٍبف يىٍحيىى اٍليىٍمدىاًنٌي الخارفٌي أىبيك يىٍحيىى اٍلكيكًفٌي، 119( أبك داكد، سؤالت أبي عبيد اآلجرم )ص(11

 (. 444المكتّْب، صدكؽ ربما كىـ، مات سنة تسع كعشريف كمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.172/ 2األكسط )ج ( البخارم التاريخ(12
 (. 379( انظر: الترمذم، العمؿ الكبير )ص(13
 (.395/ 8( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (14
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اًنى: "ساقط" كقاؿ كزىجى اٍلجي
: لخر مكضع في كقاؿ ،(2)بثقة" "ليس: النسائي كقاؿ ،(1)

 سمعت: المثنى بف محمد قاؿ فقد ،يترؾ أف ينبغي "ل: فتعقبو الذىبي كقاؿ ،(3)الحديث" "متركؾ
 ،الحد رجؿ عمى فأقاـ ،كلي لكنو ،سفياف بدكف عندنا قيس يكف لـ: يقكؿ (4)عبيد بف دمحم
 .(5)أمره" فطفئ فمات

 ضعؼ عمى األعالـ "أحد كقاؿ في مكضع لخر: ،(6)الحفظ" سيء كقاؿ الذىبي: "صدكؽ
 أحد المكثر... ،الحافظ ،كقاؿ أيضان: "اإلماـ ،(8)ركايتو" في ليف كزاد في مكضع: "عمى ،(7)فيو"

 سيئ ،نفسو في صدكؽ ،العمـ أكعية كقاؿ: "أحد ،(9)حفظو" قبؿ مف فيو ضعؼ عمى العمـ أكعية
 فيو تكممكا األئمة كأرل العمـ أكعية "كاف مف: كقاؿ ،(11)بو" يحتج ل ،"صدكؽ: كقاؿ ،(10)الحفظ"
 ثفحد حديثو مف ليس ما ابنو عميو كأدخؿ كبر لما تغير صدكؽ" كقاؿ ابف حجر: ،(12)لظممو"

 .  (15)كقاؿ: "ضعيؼ" ،(14)ضعؼ" "فيو كقاؿ في مكضع لخر: ،(13)بو"

 كلقد ذكر النُّقَّاد أسبابان جعمتيـ يتكممكف فيو:   

                                         
 (.96( لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص (1
 (.35/ 24( المزم، تيذيب الكماؿ )ج (2
 (.88( لمنسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (3
مَّد بف عيبىٍيد بف أىًبي أيمىيَّة الطَّ (4 نىاًفًسٌي، الكيٍكًفٌي، األىٍحدىب، ثقة يحفظ، مات سنة أربع كمائتيف. ابف حجر، ( ميحى

 (.495تقريب التيذيب )ص 
 (.146/ 7( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج (5
 (. 526/ 2( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج (6
 (. 166/ 1( الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج (7
 (.482/ 4( الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج (8
 (.146/ 7( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج (9

 (. 393/ 3( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (10
 (.328( الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص (11
 (.166/ 1( الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج (12
 (. 457( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (13
 (.99/ 2( ابف حجر، التمخيص الحبير )ج (14
 (.375/ 3( المصدر السابؽ )ج (15
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 فمـ الربيع بف قيس حنبؿ: "كلي بف كاف ذلؾ بعد تكليو القضاء؛ فقد قاؿ أحمد ا ول:
رجالن  فقتؿ ،استقضى حتى مستقيمان  أمره زاؿ "ما: عبيد بف فقد قاؿ محمد ،(1)يحمد"

قاؿ ابف  ،(2)
 المدائف كلي كلكنو ،بالحديث "كاف عالمان : عمار كقاؿ ابف ،(3)فمات" الحد عميو أقاـ يعنى حجر:
 ،حديثو بو رمي ما كقاؿ ابف القطاف الفاسي: "ااية ،(4)منو" الناس فنفر بمغني فيما رجالن  فعمؽ
 .(5)ليمى" أبي كابف ،كشريؾ ،القضاء كلي حيف الحفظ سكء مف اعتراه ما

: عفاف كقاؿ ،(6)حديثو" مف أشياء عميو قىمىبى  لو ابف أىمكو قاؿ ابف المديني: "إنما الثاني:
 فجعؿ ،إليو فجمسنا أتيناه الككفة قدمت فمما ،عمتو ما أدر فمـ ،قيسنا يذكركف الناس أسمع "كنت
 كالمتقدميف يافكسف ،(8)مسعر حديث يأخذ ابف لو "كاف: حنبؿ بف أحمد كقاؿ ،(7)يمقنو" ابنو

 أصحاب نظر ،لفتو ىك ابف لو "كاف: نمير كقاؿ ابف ،(9)يعمـ" ل كىك أبيو حديث في فيدخميا
 بابف ابتمي "فإنو كقاؿ أبك حاتـ: ،(10)ايرىا" قد ابنو أف كظنكا حديثو فأنكركا ،كتبو في الحديث

 قيس أتى "إنما: داكد أبك كقاؿ ،(11)حديثو" فأفسد ،يعمـ ل كىك حديثو مف ليس ما عميو أدخؿ لو
 الشيخ يعرؼ كل قيس كتاب فرج في فيدخميا الناس حديث يأخذ ابنو كاف ،ابنو قبؿ مف
 . (12)ذلؾ"

                                         
 (. 118( أبك داكد، سؤالت أبي عبيد اآلجرم )ص (1
 (.151/ 4( لبف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ )ج (2
 (.394/ 8( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (3
 (.455/ 12( أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج(4
 (.206/ 3( لبف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ )ج(5
 (.455/ 12تاريخ بغداد )ج( أبك بكر الخطيب، (6
 (. 394/ 3( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (7
مىمىة الكيٍكًفٌي، ثقة ثبت فاضؿ، مات سنة ثالث أك خمس كخمسيف (8 ( ًمٍسعىر بفي ًكدىاـ بف ظييىٍير الًيالىًلٌي، أىبيك سى

 (. 528كمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
  (.396/ 3( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج (9

 (.34/ 24( المزم، تيذيب الكماؿ )ج (10
 (.131/ 1( ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج (11
 (.115( البخارم الضعفاء الصغير )ص (12
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 كاف: حديثو؟ قاؿ الناس ترؾ لـ قيس حنبؿ بف بسبب تشيعو؛ فقد قيؿ ألحمدالثالث: 
 .(1)الحديث" في الخطأ كثير ككاف يتشيع

 ضعفو؟ شيء أم الربيع بف "قيس: حنبؿ بف حمدأل قيؿ بسبب نكارة حديثو؛ فقد الرابع:
 .(2)منكرة" أحاديث ركل: قاؿ

 ،كمكقؼ العمماء منو بأكجز عبارة ،كلقد بيف ابف حباف الخالؼ كسببو في قيس بف الربيع
 كبر فمما شابان  كاف حيث مأمكنان  صدكقان  فرأيتو أخباره سبرت أئمتنا... كلقد فيو فقاؿ: "اختمؼ

 امب فمما بابنو منو ثقة فيو فيجيب الحديث عميو يدخؿ فكاف سكء فباب حفظو كامتحف ساء
 مف مدحو مف فكؿ ،الحتجاج عند مجانبتو استحؽ يتميز كلـ حديثو صحي  عمى المناكير
 ،سماعو عف بيا حدث التي المستقيمة األشياء إلى نظركا لما منيـ ذلؾ كاف عميو كحث أئمتنا
 ابنو عميو أدخؿ التي المناكير مف حديثو في مما اعممك  لما ذلؾ فكاف منيـ كىاه مف ككؿ

 .(3)كايره"
 وأحكام غيره من النقاد: وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -

 بابف كامتحف حفظو ساء كبر فمما ،شابان  كاف حيث مأمكنان  : صدكقان خالصة القول فيو
 صحي  عمى المناكير امب فمما ،بابنو منو ةثق فيو فيجيب الحديث عميو يدخؿ فكاف سكء؛
 ذلؾ كاف عميو كحث أئمتنا مف مدحو مف فكؿ ،الحتجاج عند مجانبتو استحؽ يتميز كلـ حديثو
 فكاف منيـ كىاه مف ككؿ ،سماعو عف بيا حدث التي المستقيمة األشياء إلى نظركا لما منيـ
 كافؽكما قاؿ ابف حباف.  ،كايره ابنو يوعم أدخؿ التي المناكير مف حديثو في مما عممكا لما ذلؾ
 .لو ابنو كتمقيف ،القضاء تكليو بعد حفظو جية مف بضعفو القكؿ اإلماـ ككيع عمى النُّقَّاد أامب

 كا أعمى كأعمـ. 

 

 

 

                                         
 (.157/ 7( ابف عدم، الكامؿ )ج (1
 (. 98/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2
 (.217/ 2( انظر: ابف حباف، المجركحكف )ج (3
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 ثالثًا: الراوي الذي قال فيو : " سي   الحفظ"
وقيل  ،ىـ159مات سنة  ،أبو يزيد ،(1)ُيْوُنُس بُن َيِزْيَد بِن َأِبي النَِّجاِد ُمْشَكاَن اَ ْيِميُّ  .1

 ىـ.160
(2)قال وكيع: رأيت يونس االيمى وكان سيئ الحفظ-

. 
 أقوال النقاد:-

مالؾ بف أنس كمعمر  ،كقاؿ مرة:"أثبت الناس في الزىرم ،(3)كثقو يحيى بف معيف     
 .(4)كيكنس كعقيؿ كشعيب بف أبي حمزة كابف عيينة"

ًدٍيثً  ،:"ثقة"(6)ئي كالنسا ،(5)كقاؿ العجمي      مكي الحى : حي قىاؿى اٍبفي سىٍعدو لىٍيسى  ،كىًثٍيريه ،كى كى
ةو  جَّ اءى ًبالشَّيًء الميٍنكىرً  ،ًبحي بَّمىا جى ري

كقاؿ يعقكب بف شيبة:" صال  الحديث عالـ بحديث  ،(7)
ديٍكؽه  ،(9)كقاؿ أبك زرعة:"ل بأس بو" ،(8)الزىرم" : صى قىاؿى اٍبفي ًخرىاشو كى

(10). 
ضعَّفو بعض العمماء منيـ: أحمدً قاؿ: يكنس كثير الخطأ عىف الزٍُّىًرمٌ  كقد     

كقاؿ  ،(11)
يكتب أكؿ الكتاب: الزىرم عف سعيد كبعضو الزىرم فيشتبو  ،مرة: لـ يكف يعرؼ الحديث

 .(12)عميو"

                                         
زة، كسككف الياء نسبة إلى أيمة كىذه بمدة عمى ساحؿ بحر القمـز مما يمي ديار مصر. : بفت  اليم( األيمىٌ 1)

 ( 1/409السمعاني األنساب )ج
 (248/ 9( ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ )ج2)
 (32/556( المزم تيذيب الكماؿ )ج3)
 ( 9/249( ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ )ج4)
 ( 2/379( العجمي الثقات )ج5)
 ( 11/451ف حجر تيذيب التيذيب )ج( اب6)
 ( 7/360( ابف سعد الطبقات الكبرل )ج7)
 ( 11/451( ابف حجر تيذيب التيذيب )ج8)
 ( 9/249( ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ )ج9)
 ( 6/300( الذىبي سير أعالـ النبالء )ج10)
 (32/555( المزم تيذيب الكماؿ )ج11)
 ( 9/248( ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ )ج12)



 

    142

 

أمَّا ابف حجر فقد كثقو في التقريب إل أنَّو قاؿ في ركايتو عف الزىرم كىـ قميػؿ قػاؿ:      
 .(1)بف يزيد ثقة إل أفَّ في ركايتو عف الزىرم كىـ قميؿ كفي اير الزىرم خطأ يكنس

والمقارنــة بــين حكــم اإلمــام وكيــع بــن الجــراح وأحكــام غيــره مــن  ،خالصــة القــول فيــو -
 النقاد:

 قاؿ الباحث: الراكم ثقة مع ما خالؼ بو اإلماـ ككيع ىذا القكؿ .     

خطأه فيذا الكالـ ليس عمى إطالقو، فنحف نعمـ أفَّ اإلماـ  أما بالنسبة لسكء حفظو، ككثرة-     
البخارم ينتقي مف مركيات الراكم أجكدىا، لذا تمقت األمة كتابو بالقبكؿ، كذلؾ كمىٍف يسمـ مف 
اإلماـ أحمد لو قكؿ لخر يثبت حفظ يكنس بف يزيد األيمي قاؿ: ما أعمـ أحدان  الخطأ، كما أف َّ

، كقاؿ:"يكنس (2)إل ما كاف مف يكنس أنَّو كتب كؿ شيء ىناؾ" أحفظ لحديث الزىرم مف معمر
 .(3)أكثر حديثان عىف الزٍُّىًرٌم مف عقيؿ، كىما ثقتاف"

كىك مف كالـ األقراف الذم يطكل -      كذلؾ كالـ ككيع في حؽ يكنس بسكء الحفظ فيو تجف و
 كل يركل.

ذلؾ كثيران مف العمماء كقد تعقبو أما قكؿ ابف سعد بأفَّ يكنس ليس بحجة، فقد خالؼ ب-     
 . (4)الذىبي في ميزاف العتداؿ فقاؿ:" ثقة حجة، شذ ابف سعد في قكلو: ليس بحجة"

أما الكىـ القميؿ في ركايتو عف الزىرم الذم تحدَّث بو ابف حجر فال يضر؛ ألنَّو يزكؿ -     
 بالمتابعات.

 

 

 

 

 

                                         
 ( 1/614( ابف حجر تقريب التيذيب )ج1)
 ( 11/451( ابف حجر تيذيب التيذيب )ج2)
 ( 32/555( المزم تيذيب الكماؿ )ج3)
 ( 4/484( الذىبي ميزاف العتداؿ )ج4)
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 رابعًا: الراوي الذي قال فيو: "ليس بشي "

اْلَياِشِميِّ  ،يُد ْبُن َأِبي ِزَياٍد القرشيَيزِ  .1
مات سنة  ،(2) موالىم الكوفي ،ُيْكَنى َأَبا َعْبِد المَّوِ  ،(1)

 .(3) ست وثالثين ومائة
ليس "يزيد بف أبي زياد عف إبراىيـ بف عمقمة عف عبد ا حديث الرايات:  :قال وكيع -

(4)"بشيء
.

 أقوال النقاد:  -

ة فػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػو إل أنػػػػػػػػو اخػػػػػػػػتمط فػػػػػػػػي لخػػػػػػػػر عمػػػػػػػػره فجػػػػػػػػاء قػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػف سػػػػػػػػعد: " كػػػػػػػػاف ثقػػػػػػػػ

كقػػػػػاؿ أبػػػػػػك داكد "  (6)ككػػػػػاف بػػػػػآخره يمقػػػػػف" ،كقػػػػػاؿ العجمػػػػػي:" ثقػػػػػة جػػػػػائز الحػػػػػديث (5)بالعجائػػػػػب"

 ،كقػػػػاؿ أحمػػػػد بػػػػف صػػػػال :" ثقػػػػة ،(7)كايػػػػره أحػػػػب إلػػػػى منػػػػو" ،ل أعمػػػػـ أحػػػػدا تػػػػرؾ حديثػػػػو ،ثبػػػػت

 .(8)ل يعجبني قكؿ مف يتكمـ فيو"

إل أنػػػػػو لمػػػػػا كبػػػػػر سػػػػػاء حفظػػػػػو كتغيػػػػػر فكػػػػػاف يػػػػػتمقف  ،كقػػػػػاؿ ابػػػػػف حبػػػػػاف: " كػػػػػاف صػػػػػدكقا
جابتػػػو فيمػػػا لػػػيس مػػػف حديثػػػو لسػػػكء  ،مػػػا لقػػػف فكقػػػع المنػػػاكير فػػػي حديثػػػو مػػػف تمقػػػيف ايػػػره إيػػػاه كا 

 .(9)فسماع مف سمع منو قبؿ دخكلو كتمقنو ما يمقف سماع ليس بشيء" ،حفظو

                                         
( الياشمي: بفت  الياء بعدىا األلؼ كفي لخرىا الشيف المعجمة بعدىا الميـ، ىذه النسبة إلى ىاشـ بف عبد 1)

 (. 13/379نساب )جمناؼ، األ
 (.11/329( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج2)
 (.601( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص3)
 (.330/ 11( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج4)
 (.6/330( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج5)
 (.2/364( العجمي، الثقات )ج6)
 (.158الجرح كالتعديؿ )ص( أبك داكد، سؤالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في 7)
 (.256( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات)ص8)
 (.3/100( ابف حباف، المجركحيف )ج9)
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ابف جرير: "  كقاؿ ،(1)لـ يترؾ" ،ردمء الحفظ ،عالـ فيـ صدكؽ ،كقاؿ الذىبي:" شيعي

كمع ضعفو  ،كقاؿ ابف عدم:" مف شيعة أىؿ الككفة ،(2)أحسف مف ايره استقامة في الحديث "

  (3)حديثو" يكتب

 .(4)قاؿ ابف المبارؾ:" اـر بو"

 (7)كقاؿ أحمد أيضا: "لـ يكف بالحافظ" ،:"ليس بذاؾ"(6) كأحمد ،(5) كقاؿ ابف معيف

 :"ليس بالقكم".(10) ائيكالنس ،(9) كأبك حاتـ ،(8) كقاؿ ابف معيف

كأما  ،(12)كقاؿ ابف معيف:" يضعؼ" ،(11)بو" يكتب حديثو كل يحتج ،كقاؿ أبك زرعة:" ليف

كقاؿ الدارقطني:  ،(14)كقاؿ الجكزجاني: "سمعتيـ يضعفكف حديثو" ،(13) ابف المديني فضعفو أمرة

                                         
 (.2/382( الذىبي، الكاشؼ )ج1)
 (.9/256( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2)
 (.9/166( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج3)
 (.11/330( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج4)
 (.3/361ركاية الدكرم )ج –ريخ ابف معيف ( تا5)
 (.4/379( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج6)
 (.4/379( المصدر السابؽ )ج7)
 (.93ركاية الدارمي )ص –( تاريخ ابف معيف 8)
 (.9/265( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج9)
 (.111( لمنسائي، الضعفاء كالمترككيف )ص10)
 (.9/256تعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، الجرح كال11)
 (.4/379( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج12)
 (.4/379( المصدر السابؽ )ج13)
 (.151( الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص14)
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بف حجر: "ضعيؼ كقاؿ ا ،(1)كيتمقف إذا لقف" ،ضعيؼ يخطئ كثيرا ،"ل يخٌرج عنو في الصحي 

 .(3) كذكره العقيمي في الضعفاء ،(2)ككاف شيعيا" ،كصار يتمقف ،كبر فتغير

ليس  ،اشيعين  ،امكثرن  ،اكقاؿ الذىبي:" محدثن  (4)كقاؿ ابف معيف: " ل يحتج بحديثو "

كقاؿ محمد بف فضيؿ  ،(7)ا": " ليس بشيء " كقاؿ شعبة:" كاف رفاعن (6) أحمدقاؿ ك  ،(5)بحجة"

 .(8)مف أئمة الشيعة الكبار"الضٌبي: " 

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 تغير فتمقف. كعميو فقد كافؽ أامب النقاد كالـ اإلماـ ككيع. ،شيعي ،الراكم ضعيؼ

 خامسًا: الرواة الذين أمسك عنيم اإلمام وكيع

 .(10)مات سنة بضع وخمسين (9)موالىم َأبو َيعَمى المدني اْلُجْنَدِعيُّ  يثيّ َسَمَمُة ْبُن َوْرَداَن المَّ  .1

 .(11)أمسك عن سممة بن وردان كأنو لم يعجبو!"" -

 أقوال النقاد فيو: -

                                         
 (.72( لمدارقطني، سؤالت البرقاني )ص1)
 (.610( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص2)
 (.4/379( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج3)
 (.4/59الدكرم )جركاية  –( تاريخ ابف معيف 4)
 (.3/753( الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج5)
 (.4/379( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج6)
. الذىبي، (. يعني: يرفع لثار الصحابة فيجعميا مف حديث رسكؿ ا32/138( المزم، تيذيب الكماؿ)ج7)

 (6/13السير )ج
 (.9/164( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج8)
 (160/ 4التيذيب )ج ( ابف حجر، تيذيب9)
 (248( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص10)
 (3/333( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج11)
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 ،(1)ا"ا فقيين ككاف ثبتن  ،قاؿ ابف سعد: "قد رأل عدة مف الصحابة ككانت عنده أحاديث يسيرة
كابف المبارؾ  مكركل عنو الثكر  ،(2)سف حاؿ الحديث "كقاؿ أحمد بف صال  :" ىك عندم ثقة ح

 . (4)كحسف حديثو الترمذم ،(3)كككيع

قاؿ ابف المثنى :" كاف يحيى بف سعيد كعبد الرحمف بف ميدم ل يحدثاف عف سفياف عف 
: (10)كالدارقطني (9)كالنسائي (8)كأبك داكد (7)كالعجمي (6)قاؿ ابف معيفك  .(5)سممة بف كرداف " 

كفي ركاية أخرل:" حديثو ليس  (11)في ركاية: " ليس بشيء" كقاؿ ابف معيف ،"ضعيؼ"
 .(12)بذاؾ"

 ،كقاؿ ابف أبي حاتـ: سمعت أبي يقكؿ كسئؿ عف سممة بف كرداف ؟ فقاؿ :" ليس بقكم
ل يكافؽ حديثو عف أنس حديث الثقات إل حديث كاحد  ،تدبرت حديثو فكجدت عامتيا منكرة

أبي حاتـ:" سمعت أبي كأبا زرعة يقكلف كذكرا سممة بف كرداف  كقاؿ ابف ،(13)يكتب حديثو"
ا ... قد شاركو فيو ايره ا كاحدن ا عف أنس شاركو فيو إل حديثن و حدث حديثن فقال:" ل نعمـ أنَّ 

 .(15)كقاؿ أبك حاتـ:" ليس بقكم؛ عامة ما عنده عف أنس منكر " ،(14)"

                                         
 (7/530( ابف سعد، الطبقات )ج1)
 (68)ص ( نصكص ساقطة مف طبعات أسماء الثقات )، ينظرالياشمي، سعدم( 2)
 (3/256( المزم، تيذيب الكماؿ )ج3)
 (3/426( الترمذم، جامع الترمذم )ج4)
 (4/174( ابف حجر، الجرح كالتعديؿ )ج5)
 (3/333( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج6)
 (1/422( العجمي، معرفة الثقات )ج7)
 (3/256( المزم، تيذيب الكماؿ )ج8)
 (251( لمنسائي، الضعفاء كالمترككيف )رقـ: 9)
 (2/385( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج10)
 (2/227)جركاية الدكرم -( تاريخ ابف معيف11)
 (2/515( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج12)
 (4/175( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج13)
 (4/175( المرجع السابؽ )ج14)
 (2/193( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج15)
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ؿ الجكزجاني :" رأيتيـ يكىنكف كقا (1)كقاؿ النسائي في مكضع لخر :" ليس بثقة "

كعف ايره مف الثقات  ،كقاؿ ابف حباف : " ككاف يركم عف أنس أشياء ل تشبو حديثو ،(2)حديثو"
طىمىو السف ،ما ل يشبو حديث األثبات فكاف يأتي بالشيء عمى التكىـ حتى  ،كأنو كاف كبر كحى

ف اير ما ذكرت مف الحديث كقاؿ ابف عدم:" كلسممة بف كردا ،(3)خرج عف حد الحتجاج بو"

كقاؿ  ،(4)كيخالؼ سائر الناس " ،كفي متكف بعض ما يركيو أشياء منكرة ،كليس بالكثير

 . (6)كقاؿ الحاكـ: " كركايتو عف أنس أكثرىا مناكير" ،(5):" يترؾ " -أيضا  –الدارقطني 

 . (8)كقاؿ ابف حجر :" ضعيؼ " ،(7)كقاؿ الذىبي :" ليف الحديث "

 في جممة الضعفاء. (11)كابف الجكزم ،(10)كالساجي كالبمخي كأبك العرب (9)ميكذكره العقي

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

ف كاف بينيـ  يتبيف مما سبؽ أف جميكر النقاد عمى تمييف الراكم سممة بف كرداف كا 
كىك  –التمييف فممف جعمو في مرتبة شديد الضعؼ: القطاف اختالؼ في تحديد مرتبتو مف ىذا 

 ،كابف حباف ،-رحمو ا  –كاإلماـ أحمد  ،-في ركاية  - ،كابف معيف ،كابف ميدم ،-متشدد 
 ،كممف جعمو في مرتبة خفيؼ الضعؼ: ابف معيف في ركاية كالعجمي ،كالدار قطني في ركاية

                                         
 (3/256( المزم، تيذيب الكماؿ )ج1)
 (251( لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )رقـ:2)
 (1/423( ابف حباف، المجركحيف )ج3)
 (3/335( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج4)
 (215( لمدارقطني، سؤالت البرقاني )رقـ:5)
 (1/156( الحاكـ، المدخؿ إلى معرفة الصحي  )ج6)
 (1/431( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج7)
 (2514( ابف حجر، التقريب )رقـ:8)
 (2/515( العقيمي الضعفاء )ج9)
 . كىك محمد بف أحمد بف تميـ.(6/26)ج ( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ10)
 (2/12( لبف الجكزم، الضعفاء كالمترككيف )ج11)
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 ،كالجكزجاني ،-كىك متشدد  –كالنسائي  ،داكد كأبك ،-كىك متشدد  –كأبك حاتـ  ،كأبك زرعة
 كابف حجر. ،كالذىبي ،كالدارقطني في ركاية

 كحسف حديثو الترمذم !!. ،بينما كثقو ابف سعد كأحمد بف صال 

كما قاؿ بو الحافظاف الذىبي  ،الراج : يترج  أف سممة بف كرداف ضعيؼ خفيؼ الضعؼ
 كابف حجر رحمة ا عمى الجميع.

 ظاىر كالـ كفعؿ اإلماـ ككيع. االب النقادد كافؽ كالـ كعميو فق -

 : الراوي الذي قال فيو: "مخّمط"سادًسا

 :(2()1)الِحْمِصيُّ  ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاش .1

: قدـ عمينا إسماعيؿ بف عياش فأخذ مني أطراؼ إسماعيؿ بف أبي خالد (3)قال وكيع
ًذًه.  فرأيتو كىك ييخمّْطي ًفي أىخى

 في الراوي: أقوال النقاد -

: رجالف ىما صاحبا حديث بمدىما: إسماعيؿ بف عياش كعبد ا بف (4)قاؿ ابف المديني
 لييعة.

: ليس أحد أركل لحديث الشامييف مف إسماعيؿ بف عياش كالكليد (5)كقاؿ أحمد بف حنبؿ
:    (7): كاف إسماعيؿ بف عياش صاحب حديث، كقاؿ يزيد بف ىاركف(6)ابف مسمـ، كقاؿ أيضا

                                         
( إسماعيؿ بف عيَّاش بف سيميـ العنسي، أبك عتبة الحمصي، مف الثامنة، مات سنة إحدل كثمانيف كمائة، كلو 1)

 (.109. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 4بضع كسبعكف سنة، م 
 (1/88فاء الكبير )جعقيمي، الضع( ال2)
 (.2/191( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج3)
 (.9/43(، لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج6/221( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )4)
(، لبف عساكر، 6/221(، الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج2/165( ليعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج5)

 (.9/43تاريخ دمشؽ )ج
 (.27لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص  (6)
(، 1/477(، ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )2/240( سؤالت اآلجرم أبا داكد السجستاني )ج7)

 (.6/220الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج
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: الحافظ، اإلماـ، محدث الشاـ، بقية (1)ا رأيت أحفظ مف إسماعيؿ بف عياش، كقاؿ الذىبيم
 األعالـ.

 : ثقة، كىك أحب إلي مف فرج بف فضالة.(2)كقاؿ ابف معيف
سماعيؿ ثقة عدؿ أعمـ الناس بحديث (3)قاؿ يعقكب الفسكم - : تىكىمَّـ قكـ في إسماعيؿ، كا 

 تىكىمَّميكا قالكا: ييٍغًربي عف ًثقات المىدنيّْيفى كالمىكّْيّْيف.الشاـ، كل يدفعو دافع، كأكثر ما 
: كنت أسمع أصحابنا يقكلكف: عمـ الشاـ عند إسماعيؿ بف عياش كالكليد (4)كقاؿ أيضا -

يقكؿ: ككاف أصحابنا ليـ رابة في العمـ كطمب شديد بالشاـ  (5)بف مسمـ، سمعت أبا اليماف
نجيد في الطمب كنستعب أبداننا كنغيب، فإذا جئنا كجدنا كؿ ما كالمدينة كمكة، ككانكا يقكلكف: 

 كتبنا عند إسماعيؿ.
بف -: أيما أثبت، بقية (8)في الثقات. كقيؿ ابف معيف (7)كابف خمفكف (6)كذكره ابف شاىيف

 أك إسماعيؿ بف عياش؟ قاؿ: كالىما صالحاف. -الكليد
ل يككف بو بأس، كقاؿ في  : أرجك أف(10): ليس بو بأس، كقاؿ في مكضع(9)كقاؿ مرة

 : ليس بو في أىؿ الشاـ بأس كالعراقيكف يكرىكف حديثو.(11)مكضع لخر
 

                                         
 (.7/318( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج1)
(، لبف 6/224طيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(، الخ1/473( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج2)

 (.9/46عساكر، تاريخ دمشؽ )ج
 (.424/ 2( ليعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج3)
 (.423/ 2( ليعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج4)
( ىك الحكـ بف نافع البيراني، أبك اليماف الحمصي، ثقة ثبت، مف العاشرة، مات سنة اثنتيف كعشريف 5)

 (.176مائتيف. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ك 
 (.27( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص 6)
 (.2/198( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج7)
 (.9/48(، لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج1/473( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج8)
 (.9/48عساكر، تاريخ دمشؽ )ج (، لبف2/192( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج9)
(، لبف 6/224(، الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج1/472( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج10)

 (.9/48عساكر، تاريخ دمشؽ )ج
 (.1/473( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج11)
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 : صدكؽ إل أنو امط في حديث الحجازييف كالعراقييف.(1)قاؿ أبك زرعة الرازم

 : صدكؽ في حديث أىؿ الشاـ، مضطرب جدا في حديث أىؿ الحجاز.(2)كقاؿ الذىبي

مّْط في ايرىـ.: صدكؽ في رك (3)كقاؿ ابف حجر  ايتو عف أىؿ بمده ميخى

: صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده مف الشامييف، مستقيـ الحديث (4)كقاؿ عالء الديف رضا
عنيـ لـ يخمط فيو، فمف ركل عنو حديثو عف الشامييف، إنما يركم أحاديث مستقيمة ل اختالط 

 قد كقع لو اختالط فييا.فييا، كلكف حديثو عف اير الشامييف مف العراقييف كالحجازييف ف

طائفة  عنكاف: )ذكر ركايتو عف اير أىؿ بمده، فتحت في كالميـ عف أما قاؿ الباحث:
 ابف ، قاؿ)مف الثقات، حدثكا عف أىؿ إقميـ فحفظكا حديثيـ، كحدثكا عف ايرىـ فمـ يحفظكا

نيـ : فمنيـ إسماعيؿ بف عياش الحمصي أبك عتبة، إذا حدث عف الشامييف فحديثو ع(5)رجب
ذا حدث عف ايرىـ فحديثو مضطرب.  جيد، كا 

 : ما ركل عف الشامييف فيك أص .(7)كأبك بشر الدكلبي (6)قاؿ البخارم

 : صال  في حديث أىؿ الشاـ. (8)كقاؿ النسائي

 : حديثو عف أىؿ الشاـ خاصة مستقيـ.(9)كقاؿ ابف عبد البر

 : كىك ضعيؼ في اير الشامييف.(10)كقاؿ ابف القطاف

                                         
(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، 3/847( ألبي زرعة، الضعفاء الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج1)

 (.2/192)ج
 (.1/85( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج2)
 (.109( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 3)
 (.56/ 1( لعالء الديف رضا، الاتباط بمف رمي مف الركاة بالختالط )ج4)
 (.1/129( لبف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج5)
 (.369/ 1( البخارم التاريخ الكبير )ج6)
 (.9/46(، لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج1/474( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، )ج7)
 (.1/325( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج8)
 (.1/164( لبف عبد البر، جامع بياف العمـ كفضمو )ج9)
 (.2/212( لبف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج10)
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 .(1)يتو عف اير الشامييف أيضا: النسائي كأبك أحمد الحاكـ كالبرقي كالساجيكضعؼ ركا

 : إذا حدث عف اير أىؿ الشاـ اضطرب، كأخطأ.(2)قاؿ العقيمي

 : مضطرب الحديث عف اير الشامييف.(3)كقاؿ الدارقطني

 : منكر الحديث عف أىؿ الحجاز كأىؿ العراؽ.(4)كقاؿ البخارم

، يقكؿ: إف إسماعيؿ بف عياش -البخارم-د بف إسماعيؿ: سمعت محم(5)كقاؿ الترمذم
يركم عف أىؿ الحجاز، كأىؿ العراؽ أحاديث مناكير، كأنو ضعؼ ركايتو عنيـ فيما يتفرد بو، 

 كقاؿ: إنما حديث إسماعيؿ بف عياش عف أىؿ الشأـ.

 : ل يحتج بو خاصة إذا ركل عف أىؿ الحجاز.(6)كقاؿ البييقي

ة فيما ركل عف أصحابو أىؿ الشاـ، كما ركل عف ايرىـ يخمط : كاف ثق(7)قاؿ ابف معيف
ذا حدث عف الحجازييف (8)فيو، كقاؿ مرة : إذا حدث عف الشامييف كذكر الخبر فحديثو مستقيـ، كا 

 كالعراقييف خمط ما شئت.

: ثقة عند يحيى بف معيف كأصحابنا فيما ركل عف الشامييف (9)كقاؿ يعقكب بف شيبة
ا بناحيتو. خاصة، كفي ركايتو عف  أىؿ العراؽ كأىؿ المدينة اضطراب كثير، ككاف عالمن

                                         
 (.1/325(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج2/197إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج ( انظر: لمغمطام،1)
 (.1/88( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج2)
 (.5/208( سنف الدارقطني )ج3)
 (.58( الترمذم، العمؿ الكبير )ص 4)
 (.237/ 1( سنف الترمذم )ج5)
 (.1/365( لمبييقي، السنف الكبرل )ج6)
(، لبف عساكر، تاريخ 6/224(، الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج1/89( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج7)

 (.9/49دمشؽ )ج
 (.9/49( لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج8)
 (.6/225( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج9)
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: كاف ييكثَّؽ فيما ركل عف أصحابو أىؿ الشاـ، فأما ما ركل عف اير (1)كقاؿ ابف المديني
: ما كاف أحد أعمـ بحديث أىؿ الشاـ مف إسماعيؿ بف (2)أىؿ الشاـ ففيو ضعؼ، كقاؿ أيضا

 كنو خمط في حديثو عف أىؿ العراؽ.عياش، لك ثبت عمى حديث أىؿ الشاـ، كل

ذا حدث عف أىؿ المدينة فميس (3)كقاؿ الفالس : إذا حدث عف أىؿ بالده فصحي ، كا 
 بشيء.

ذا حدث عف اير أىؿ بمده ففيو (4)كقاؿ البخارم : إذا حدث عف أىؿ بمده فصحي ، كا 
 نظر.

سَّف ركايتو ع(5)كقاؿ أبك بكر المركذم ف الشامييف، : سألتو يعني أحمد بف حنبؿ: فحى
: ما حدث عف (6)كقاؿ: ىك فييـ أحسف حال مما ركل عف المدنييف كايرىـ، كقاؿ أبك داكد عنو

 مشايخيـ، قمت: الشامييف قاؿ: نعـ، فأما ما حدث عف ايرىـ فعنده مناكير، كقاؿ عبد ا 
اؽ : سألت أحمد بف حنبؿ عف إسماعيؿ بف عياش فقاؿ: في ركايتو عف أىؿ العر (7)ابف أحمد

ا : ما (8)كأىؿ الحجاز بعض الشيء، كركايتو عف أىؿ الشاـ كأنو أثبت كأص ، كقاؿ أحمد أيضن
 ركل عف الشامييف صحي  كما ركل عف أىؿ الحجاز فميس بصحي .

 : إسماعيؿ في الشامييف ااية، كخمط عف المدنييف.(9)كقاؿ دحيـ

 

                                         
 (.6/225(، الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج161( لبف المديني، سؤالت ابف أبي شيبة )ص 1)
 (.6/225غدادم، تاريخ بغداد )ج( الخطيب الب2)
 (.3/176(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج6/225( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، )ج3)
 (.6/223( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج4)
 (.141( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم كايره )ص 5)
 (.264ص ( اإلماـ أحمد، سؤالت أبي داكد )6)
 (.2/192( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج7)
 (.1/472( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج8)
 (.1/249(، الذىبي، الكاشؼ )ج3/176( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج9)
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يحفظ حديثيـ، كيكاد أف  : كىك فييـ كثير الغمط بخالؼ أىؿ بمده، فإنو(1)كقاؿ الذىبي
 يتقنو. إف شاء ا.

، فقاؿ: -بف الكليد–: سألت أبا مسير عف إسماعيؿ بف عياش كبقية (2)كقاؿ الجكزجاني
 كؿ منيـ كاف يأخذ عف اير ثقة، فإذا أخذت حديثيـ عف الثقات فيك ثقة. 

مى الثكب : أما إسماعيؿ فما أشبو حديثو بثياب نيسابكر يرقـ ع(3)كقاؿ الجكزجاني مرة
المائة كأقؿ كشراءه دكف عشرة، ككاف أركل الناس عف الكذابيف، كىك في حديث الثقات مف 

 الشامييف أحمد منو في حديث ايرىـ. 
: إذا ركل عف الحجازييف فال يخمك مف امط إما أف يككف حديثا برأسو (4)كقاؿ ابف عدم

ركل عنو ثقة فيك مستقيـ، كىك في أك مرسال يكصمو أك مكقكفا يرفعو، كحديثو عف الشامييف إذا 
 الجممة ممف يكتب حديثو كيحتج بو في حديث الشامييف خاصة.

: حديث إسماعيؿ عف الحجازييف كالعراقييف، ل يحتج بو، كحديثو عف (5)كقاؿ الذىبي
 الشامييف صال  مف قبيؿ الحسف، كيحتج بو إف لـ يعارضو أقكل منو.

 ف الحجازييف منكر ضعيؼ بخالؼ الشامييف.: ليس بالقكم، كحديثو ع(6)كقاؿ أيضا
 (9)كالنسائي (8): ليف يكتب حديثو. كقاؿ ابف المديني(7)قاؿ أبك حاتـ الرازم

  (12): ل يعتبر بو، كقاؿ ابف خراش(11): ضعيؼ، كزاد الدارقطني في مكضع(10)كالدارقطني
 

                                         
 (.7/318( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج1)
 (.296( لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص 2)
 (.297كزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص ( لمج3)
 (.1/488( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج4)
 (.7/323( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج5)
 (.47( الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص 6)
 (.2/192( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج7)
 (.6/225( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج8)
 (.16الضعفاء كالمتركككف )ص ( لمنسائي، 9)
 (.5/412( سنف الدارقطني )ج10)
 (.41( لمدارقطني، سؤالت البرقاني )ص 11)
 (.6/226( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم )ج12)
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 : ضعيؼ الحديث. (1)كالجكرقاني
 : متركؾ الحديث.(3)كقاؿ في مكضع لخر: مضطرب الحديث، (2)كقاؿ الدارقطني مرة

 : ل أستحمي حديثو.(6): ل يحتج بو، كقاؿ ابف المبارؾ(5)كالبييقي (4)كقاؿ ابف خزيمة

، ما ركل عف المعركفيف، كل -بف الكليد-: اكتب عف بقية(7)كقاؿ أبك إسحاؽ الفزارم
ما ركل عف تكتب عنو ما ركل عف اير المعركفيف، كل تكتب عف إسماعيؿ بف عياش، 

 : ذاؾ رجؿ ل يدرم ما يخرج مف رأسو.(8)المعركفيف، كل عف ايرىـ. كقاؿ مرة

: حدث عنو عبد الرحمف بف ميدم قديمنا كتركو، كقاؿ (9)كقاؿ عمي بف المديني
 : كاف عبد الرحمف بف ميدم ل يحدث عنو.(10)الفالس

ف إسماعيؿ بف يحدث ع -بف ميدم–: ما سمعت عبد الرحمف(11)كقاؿ محمد بف المثنى
  عياش قط.

قاؿ الباحث: كييستىغرب مف اإلماـ يعقكب الفسكم ذكره إلسماعيؿ بف عياش في: )باب 
) ٍنييـٍ كىايىًة عى ًف الرّْ ٍف ييٍراىبي عى مى
 ، مع ثنائو الكاسع عميو كما تقدـ.(12)

                                         
 (.2/269( لمجكرقاني، األباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير )ج1)
 (.3/432( سنف الدارقطني )ج2)
 (.3/432( سنف الدارقطني )ج3)
 (.1/325(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج1/244( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج4)
 (.3/197( لمبييقي، السنف الكبرل )ج5)
 (.2/196( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج6)
 (.1/90(، العقيمي، الضعفاء الكبير )ج1/25( صحي  مسمـ )ج7)
 (.6/226( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج8)
 (.6/225البغدادم، تاريخ بغداد )ج ( الخطيب9)
 (.1/324(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج7/322( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج10)
 (.3/175( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج11)
(، ابف 2/198(، لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج3/46( انظر: الفسكم، يعقكب، المعرفة كالتاريخ )ج12)

 (.1/326ذيب التيذيب )جحجر، تي
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: قاؿ عمي (1)كلعمو بسبب إعراض عبد الرحمف بف ميدم عف حديثو، قاؿ يعقكب الفسكم
عمى حديث إسماعيؿ بف عياش كعمى حديث -بف ميدم–لمديني: ضرب عبد الرحمفابف ا

 المبارؾ ابف فضالة.

 في المختمطيف. (2)ذكره ابف الكياؿ

كأما عف سبب اختالطو فقد بيَّنو ابف حباف، كىك )ًكبىري السّْف(، فقاؿ
: كاف إسماعيؿ بف (3)

حفظو، فما حفظ في صباه كحداثتو أتى عياش مف الحفاظ المتقنيف في حداثتو، فمما كبر تىغيَّر 
باء خمط فيو، كأدخؿ اإلسناد في اإلسناد  بو عمى جيتو، كما حفظ عمى الًكبىر مف حديث الغيرى
كألزؽ المتف بالمتف كىك ل يعمـ، كمف كاف ىذا نعتو حتى صار الخطأ في حديثو يكثر خرج عف 

 الحتجاج بو فيما لـ يخمط فيو.

: (5): أحد أئمة أىؿ الشاـ، كقد نسب إلى سكء الحفظ، كقاؿ مرة(4)قاؿ أبك عبد ا الحاكـ
ىك مع جاللتو إذا انفرد بحديث لـ يقبؿ منو لسكء حفظو، كركم عف عمي بف حجر أنو قاؿ: 

 حجة لكل كثرة كىمو. 

: ثقة فيما ركل (6)كلكف ابف معيف أكرد سببا لخر لختالطو، كىك )ضياع كتابو(، فقاؿ
 ا ركايتو عف أىؿ الحجاز فإف كتابو ضاع فخمط في حفظو عنيـ.عف الشامييف، كأم

 قاؿ الباحث: ككال السببيف محتمالف.

خالصة القول فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  -
 النقاد:

الراكم صدكؽ في ركايتو عف الشامييف ضعيؼ في ركايتو عف ايرىـ، كا سبحانو 
 كتعالى أعمـ.

                                         
 (. 3/46( الفسكم، يعقكب، المعرفة كالتاريخ )ج1)
 (.98( لبف الكياؿ، الككاكب النيرات )ص 2)
 (.1/125( ابف حباف، المجركحيف )ج3)
 (.1/679( لمحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج4)
 (.217( لمحاكـ، سؤالت السجزم )ص 5)
 (.6/224ج( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )6)
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كتىكىمَّـ فيو أبك حاتـ الرازم كابف المديني ، كقد كافؽ أامب النقاد فيمف تكمـ فيو اإلماـ ككيع
 كالدارقطني كالنسائي كابف خراش كالجكرقاني كأبك إسحاؽ الفزارم كابف خزيمة كالبييقي.

خراجو عف حد الحتجاج بو، كلعؿ ما أرادكه مف   كل ييسَّمَّـ ليـ بإطالؽ الضعؼ فيو كا 
: "أما إطالؽ الضعؼ فيو كما (1)ضعؼ أنو ضعيؼ في اير الشامييف، قاؿ عالء الديف رضاال

خراجو عف حد الحتجاج بو كما زعـ ابف حباف فإنو ل يص ، فضعفو إنما جاء  فعؿ النسائي كا 
 مف اختالطو في الركاية عف اير الشامييف. 

و النسائي بالضعؼ، أم أما عف الشامييف فإنو ثقة مستقيـ الحديث، كلعؿ ىذ ما يعني
ضعيؼ في اير الشامييف، كذلؾ لكجكد قكؿ لخر لمنسائي: صال  في حديث أىؿ الشاـ. أما 
سراؼ  كالـ أبي إسحاؽ الفزارم فيو كقكلو: ذاؾ رجؿ ل يدرم ما يخرج مف رأسو. فيذا امك كا 

 في الجرح ل يقبؿ في مثؿ إسماعيؿ بف عياش فإنو عالـ أىؿ الشاـ كصاحب حديثيـ".

: "حديثو عف الشامييف قكم كل يغتر بقكؿ البييقي فيو، فإف (2)كقاؿ اإلماـ ابف حجر 
 ركايتو عف الشامييف قكية عند البخارم كقد صح  الترمذم بعضيا".

كيكفي لمراكم شيادة اإلماـ البخارم لو كقكلو فيو: "إذا حدث عف أىؿ بمده فيك  
 .(3)صحي "

 

 شَّديد.المطمب الثاني: مصطمحات الجرح ال
 ز عميو".جِ أوال: الرواة الذين قال فييم "أَ 

مـات سـنة ثـالث  ،َقاِضـي َبْغـَداد ،َأُبـو ُمَحمَّـد اْلُكـوِفيّ  ،َمـْوالُىم اْلَحَسُن بن ُعَماَرَة اْلَبَجِمـيّ  .1
 . (4)وخمسين ومائة

                                         
 (.56/ 1( عالء الديف رضا، الاتباط بمف رمي مف الركاة بالختالط )ج1)
 (.9/665( ابف حجر، فت  البارم )ج2)
 (.6/223( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج3)

 (.162( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(4
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قـال  ،(1)َأِجـز عميـو" قـال: ،ُعَمـاَرة بـن حـديث... الحسـن عمى وقف إذا وكيع "كان-
 .(2)عميو" اضرب يعنيالعقيمي: "

 أقوال النُّقَّاد فيو: 

كزاد  ،(7)كالييثمػػػي ،(6)كالػػدارقطني ،(5)كالعجمػػى ،(4)كابػػف معػػيف ،(3)ضػػعفو ابػػف سػػعد
"لػػيس حديثػػو  أيضػػان: كقػػاؿ ،(8)كابػػف معػػيف فػػي مكضػػع لخػػر: "ل يكتػػب حديثػػو" ،ابػػف سػػعد
 ابػف كتركػو ،رهكاي شعبة ضعفو ،الحديث أىؿ عند ضعيؼ كقاؿ الترمذم: "ىك ،(9)بشيء"

حػػو رَّ "لػػـ تركػػت أحاديػػث الحسػػف بػػف عمػػارة ؟ فقػػاؿ: جى المبػػارؾ:  كقيػػؿ لبػػف ،(10)المبػػارؾ"
 .(11)فبقكليما تركت حديثو" ،كشعبة بف الحجاج ،عندم سفياف الثكرم

كقػػد سػػكت  ،كقػػاؿ البػػزار: "لػػيف الحػػديث ،(12)كتػػب حديثػػو"كقػػاؿ صػػال  جػػزرة: "ل يي 
 ،(14)حػػػتج بحديثػػػو إذ تفػػػرد بحػػػديث"كضػػػع لخػػػر: "ل يي كقػػػاؿ فػػػي م ،(13)اس عػػػف حديثػػػو"النَّػػػ

 في الضعفاء.  (16)كابف الجكزم ،(15)كذكره البخارم

                                         
 (. 157/ 3( ألحمد بف حنبؿ، العمؿ ركاية ابنو عبد ا )ج (1
 (.13/ 2ي، الضعفاء )ج ( العقيم(2
 (.347/ 6( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(3
 (.306/ 2( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(4
 (.299/ 1( العجمي، الثقات )ج (5
 (.185/ 1(، السنف لو )ج 52/ 4( لمدارقطني، العمؿ )ج (6
 (.409/ 4( لمييثمي، مجمع الزكائد )ج (7
 (.306/ 2( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (8
 (. 306/ 2( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (9

 (. 21/ 3( الترمذم، السنف )ج (10
 (.11/ 2( العقيمي، الضعفاء )ج (11
 (.272/  6( المزم، تيذيب الكماؿ )ج (12
 (.234/ 3لبزار، المسند )ج ا( (13
 (.138/ 11( المصدر السابؽ )ج(14
 (.41( البخارم الضعفاء الصغير )ص(15
 (.207/ 1لضعفاء كالمتركككف )ج ( ابف الجكزم، ا(16
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: إنػو كثيػػر الػػكىـ الفػػالس يكقػاؿ ابػػف عػدل: "مػػا أقػرب قصػػتو إلػى مػػا قػػاؿ عمػرك بػػف عمػ
كىػػػػك إلػػػػى  ،ايػػػػر محفكظػػػػات ،كعػػػػف ايػػػػره ،(1)كالخطػػػػأ... عمػػػػى أف بعػػػػض ركاياتػػػػو عػػػػف الحكػػػػـ

 .   (2)الصدؽ" الضعؼ أقرب منو إلى

 كأبك حاتـ ،(6)كيعقكب بف شيبة ،(5)كمسمـ ،(4)كالفالس ،(3)كقاؿ أحمد بف حنبؿ

ديٍ نى كابف الجي  ،(7)الرازم 
 ،(12)كابف حـز ،(11)كالدارقطني ،(10)اجيكالسَّ  ،(9)كالنسائي ،(8)

 ،كأحاديثو مكضكعة ،كزاد أحمد بف حنبؿ: "كاف منكر الحديث ،: "متركؾ الحديث"(13)كالبييقي
 عف يحيى بف ،إنما يحدث عف الحكـ ،كقاؿ أيضان: "ليس بشيء ،(14)كتب حديثو"ل يي 

ٌزار كقاؿ النسائي في  ،كثير الخطأ كالكىـ" ،صدكؽ ،كزاد الفالس: "رجؿ صال  ،(15)"اٍلجى
  .(16)كل يكتب حديثو" ،مكضع لخر: "ليس بثقة

                                         
مَّد الًكٍنًدٌم، الكيٍكًفٌي، ثقة ثبت فقيو إل أنو ربما دلس، مات سنة ثالث عشرة أك (1 كىـ بف عيتىٍيبىة أىبيك ميحى ( الحى

 (. 175بعدىا كمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 (.115/ 3( ابف عدم، الكامؿ )ج (2
 (.80مركذم كايره )ص ( أحمد بف حنبؿ، العمؿ ركاية ال(3
 (. 361/ 7( أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج (4
 (.732/ 2( مسمـ، الكنى )ج (5
 (. 361/ 7( أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج(6
 (.28/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (7
 (. 207/ 1( ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج (8
 (. 362/ 7غداد )ج ( أبك بكر الخطيب، تاريخ ب(9

 ( المصدر السابؽ، نفس الجزء كالصفحة.(10
 (.258/ 2لدارقطني، السنف )ج ا( (11
، المحمى )ج (12  (.208/ 9( ابف حـز
 (.365/ 3لبييقي، السنف الصغير )ج ا( (13
 (.270/ 6( المزم، تيذيب الكماؿ )ج (14
زَّار اٍلعي 240/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(15 بَّاف، كًقيؿى بؿ لىقىبيو، (، كاٍبف اٍلجى ًنٌي اٍلكيكًفٌي، ًقيؿى اسـ أىًبيًو زى رى

 (.588ىك صدكؽ رمي بالغمك في التشيع، مف الثالثة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 (.306/ 2( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(16
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:  ،(1)"أجمع أىؿ الحديث عمى ترؾ حديثو ،اجي: "ضعيؼ الحديثكزاد السَّ  كزاد ابف حـز
 كقاؿ: "ل ،(3)كقاؿ أيضان: "تالؼ" ،(2)بإجماع" مطركح كقاؿ في مكضع لخر: "ساقط ،"ىالؾ"
 .(4)بركايتو" الحتجاج يجكز

سف ييعىرّْض ،(5)جزارم"يقكؿ: عيمىارىة ككاف سفياف الثكرم إذا جاءه شيء عف الحسف بف  بف  ًبالحى
يحدث عف الزىرم جعمت  عيمىارىةى  ت إذا سمعت الحسف بف: "كنفي مكضع لخر كقاؿ ،(6)"عيمىارىةى 

  .(7)أصبعي في أذني"
: "أكاف الحسف بف عمارة يحفظ؟ قمت: كىذا في الظاىر أنو يتعارض مع قكلو عندما سيئؿ

كلعمو ترؾ امزه؛ ألنو ذيكر لو في إحدل مجالسو بعد  ،(8)كايره أحفظ منو" ،قاؿ: كاف لو فضؿ
 ما قالو أىيٍُّكب ،فمذا ترؾ امزه؛ كيدلؿ عمى ذلؾ ،كر عنده إل كيذكره بخيرأنو ما ذي  ،أف امزه فيو

ٍيد بف سيكى
 ا عبد أبا يا: لو فقمت ،فغمزه عمارة بف الحسف فذكر ،الثكرم سفياف عند "كنت: (9)

 يذكرؾ فما ذكرؾ فيجرم ،مرة اير معو جمست: قمت ذاؾ؟ ككيؼ: قاؿ! منؾ خير عندم ىك
 حتى بخير إل ذلؾ بعد عمارة بف الحسف ذاكران  سفياف سمعت فما: بأيك  قاؿ ،بخير إل

 .(10)"فارقتو
 شعبة : "كاف(13)قاؿ محمد بف جعفرك  ،"بالكذب": (12)ابف شاىيفك  ،(11) ككصفو شعبو

                                         
 (. 46/ 1لدارقطني، السنف )جا( (1
، المحمى )ج(2  (.166/ 4( ابف حـز
 (.541/ 8ؽ )ج( المصدر الساب(3
 (.184/ 5( المصدر نفسو )ج(4
 ( يقصد بذلؾ ركايتو عف الحكـ بف عتيبة عف يحيي بف الجزار.(5
 (. 240/ 1( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (6
 (. 28/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(7
 (.41( البخارم الضعفاء الصغير )ص(8
ٍمًمٌي أىبي (9 ٍيد الرَّ ٍسعيٍكد الًحٍميىًرٌم السٍَّيبىاًنٌي، صدكؽ يخطئ، مات سنة ثالث كتسعيف كمائة كقيؿ ( أىيٍُّكب بف سيكى ك مى

 (.118سنة اثنتيف كمائتيف. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 (.359/ 7( أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج (10
 (.358/ 7( المصدر السابؽ )ج (11
 (.70( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء )ص (12
ٍكؼ ايٍندىر، مقبكؿ، مات سنة ثالث أك أربع كتسعيف كمائة. ابف (13 ٍعفىر الييذىًلٌي، البىٍصًرٌم المىٍعري مَّد بف جى ( ميحى

 (.472حجر، تقريب التيذيب )ص 
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 عف الناس تنيى لشعبة : "قمت(2)معاذ بف كقاؿ معاذ ،(1)عنو" حدث ثـ بف عيمىارىةى  الحسف في يقع
بالمىٍسعيٍكًدٌم؟!" مرناكتأ بف عيمىارىة الحسف

ية الحسف التدليس عف مّْ قاؿ ابف حباف: "كاف بى ك  ،(3)
فالتزقت بو  ،خو الثقاتيكيركييا عف مشا ،سقط أسماءىـالثقات ما كضع عمييـ الضعفاء... ثـ يي 

 .(4)تمؾ المكضكعات"
 :يانً جى زى كٍ جي كقاؿ الٍ  ،(5)كاف يضع الحديث" ف...يّْ بف المديني: "أمره بى  يكقاؿ عم

السُّييميكنقؿ  ،(6)"ساقط"
 كقاؿ ابف عبد البر: "مجتمع عمى ،(8)اإلجماع عمى ضعفو (7)

 

 .(9)كترؾ الحتجاج بحديثو" ،ضعفو 

كقػاؿ أيضػان:  ،(11)كقاؿ في مكضع لخر: "تركػكا حديثػو" ،(10)كقاؿ الذىبي: "ضعفكه"
 شػػعبة كقػػاؿ فػػي مكضػػع لخػػر: "رمػػاه ،(13)كقػػاؿ ابػػف حجػػر: "متػػركؾ" ،(12)"متػػركؾ عنػػدىـ"

                                         
 (.99/ 3( ابف عدم، الكامؿ )ج (1
سَّاف العىٍنبىًرٌم، أىبيك الميثىنَّى البىٍصًرمُّ (2 ، القىاًضي، ثقة متقف، مات سنة ست ( ميعىاذي بف ميعىاذ بًف نىٍصر بف حى

 (. 536كتسعيف كمائة، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
ٍبد ا بف 27/ 3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(3 ٍبًد ا بف عيٍتبىة بف عى ٍبد الرٍَّحمىف بف عى (، المىٍسعيٍكًدٌم: عى

منو ببغداد فبعد الختالط، مات سنة ستيف  مىٍسعيٍكد الكيٍكًفٌي، صدكؽ اختمط قبؿ مكتو كضابطو أف مف سمع
 (.344كقيؿ سنة خمس كستيف، انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

 (.229/ 1( ابف حباف، المجركحكف )ج (4
 (. 360/ 7( انظر: أبك بكر الخطيب، تاريخ بغداد )ج (5
 (.62( لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص (6
ٍبد الرٍَّحمىف بف عبد المَّو (7 بف أحمد السُّييمي، األندلسٌي مات سنة إحدل كثمانيف كخمسمائة. الذىبي، تاريخ ( عى

 (.731/ 12اإلسالـ )ج 
 (.308/ 2( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (8
 (.56/ 5( لبف عبد البر، الستذكار )ج (9

 (.328/ 1( الذىبي، الكاشؼ )ج (10
 (.84( الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص (11
 (.165/ 1ي في الضعفاء )ج ( الذىبي، المغن(12
 (.162( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (13
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ػأيضان  كقاؿ ،(1)تركو" عمى كأطبقكا ،بالكذب  ،(2)حػديثيـ" ؼً عٍ : "أحد الفقياء المتفؽ عمػى ضى
 .(3)الجميكر" كقاؿ: "ضعفو

والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

مػػػى تجريحػػػو كتركػػػو كافػػػؽ النقػػػاد اإلمػػػاـ ككيػػػع ع الشػػػديد الػػػراكم مجمػػػع عمػػػى ضػػػعفو
 كا تعالى أعمـ. ،كالطعف فيو

َأصُمو  ،َبْصِريّ  ،َعِمي َواِلد ،َجْعَفر اْلَمِديِنيّ  َمْواَلُىم َأُبو ،َجْعَفر بن َنِجْيح السَّْعِديّ  بن المَّو َعْبد .2
 . (4)وسبعين ومائة ثمان سنة مات ،الَمِدْيَنة من
 .(5)عميو" "أجز: قال وكيع -
  أقوال النُّقَّاد فيو: -

الًمٍقدىاـ بف أحمد قاؿ
 . (7)ا" شاء إف ابنو مف خيرنا "كاف :(6)

 كقاؿ ابف ،(8)منو" أحفظ المعرفة أىؿ مف رأيت قمما ،حافظنا "كاف: منصكر بف سعيد كقاؿ
ٍرًدٌم" مف إلي أحب كىك ،صدكؽ "أبي: المديني الدَّرىاكى

 حديث كقاؿ في مكضع لخر: "كفي ،(9)

                                         
 (.397/ 1( ابف حجر، فت  البارم )ج (1
 (.634/ 6( المصدر السابؽ )(2
 (.53( ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (3
 (.298( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4
 (.157/ 3( ألحمد بف حنبؿ، العمؿ ركاية ابنو عبد ا )ج(5
أىٍحمىد بف الًمٍقدىاـ أبك األىٍشعىث الًعٍجًمٌي بىٍصًرٌم، صدكؽ صاحب حديث طعف أبك داكد في مركءتو، مات سنة  ((6

 (. 85ثالث كخمسيف كمائتيف، كلو بضع كتسعكف. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 (.383/ 14( المزم، تيذيب الكماؿ )ج (7
 (.175/ 5( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (8
دىًنٌي، صدكؽ( ال(9 يىًنٌي مىٍكلىىيـ، المى مَّد الجي ٍرًدٌم، أىبيك ميحى مَّد بف عيبىٍيد الدَّرىاكى ٍبد العىًزٍيز بف ميحى  مصدر السابؽ. كعى

كاف يحدث مف كتب ايره فيخطئ، قاؿ النسائي: حديثو عف عبيد ا العمرم منكر، مات سنة ست أك 
 (. 358ص سبع كثمانيف كمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب )
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 فأعادكا ،ايرل "سمكا: فقاؿ أبيو كسئؿ عف ،(1)شيء" فيو قاؿ: أك ،فيو ما الشيخ _ أم أبيو _
 . (2)ضعيؼ" أبي ،الدّْيف ىك: فقاؿ ،رأسو رفع ثـ فأطرؽ

 ،(7)كابف عبد اليادم ،(6)كابف عبد البَّر ،(5)كالترمذم ،(4)كالفالس ،(3)كضعفو ابف معيف
 . (8)كالييثمي

 ،(9)عمره" لخر في بمي كلكنو ،الحديث أىؿ مف "كاف: معيف في مكضع لخر ابف كقاؿ
ا  أف بعد شيئنا حديثو مف أكتب كنت كقاؿ: "ما ،(11)كقاؿ: "كذاب" ،(10)بشيء" "ليس: كقاؿ أيضن

كقاؿ الييثمي في مكضع لخر:  ،بخبره" محتج كزاد ابف عبد اليادم: "اير ،(12)أمره" تبينت
ا: "قد ،(13)"متركؾ"  .(14)بالكضع" الناس رماه كقاؿ أيضن

 "كعامة: عدم كقاؿ ابف ،(15)متركؾ" بعضيـ كعند ،ضعيؼ عندىـ "ىك: مىفيكفخى  ابف كقاؿ
كقاؿ  ،(16)حديثو" يكتب ممف ضعفو مع كىك ،عميو أحد يتابعو ل حديثو عمف يركم عنيـ

ف  . (17)بكذب" يتيـ فمـ ضعيفنا كاف السيكطي: "كا 
                                         

 (. 290/ 5( ابف عدم، الكامؿ )ج (1
 (.15/ 2( ابف حباف، المجركحكف )ج (2
 (.389/ 5( الترمذم، السنف )ج (3
 (.23/ 5( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4
 (.389/ 5( الترمذم، السنف )ج (5
 (.241/ 16( لبف عبد البر، التمييد )ج (6
 (.245ي )ص ( لبف عبد اليادم، الصاـر المنك(7
 (. 554/ 2( لمييثمي، مجمع الزكائد )ج (8
 (.176/ 5( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (9

 (.239/ 2( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (10
 (.363/ 2( لبف أبي خيثمة، التاريخ الكبير )ج (11
 (.382/ 14( المزم، تيذيب الكماؿ )ج (12
 (. 396/ 6( لمييثمي، مجمع الزكائد )ج (13
 (. 187/ 1المصدر السابؽ )ج ( (14
 (.287/ 7( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج (15
 (. 297/ 5( ابف عدم، الكامؿ )ج (16
 (.85/ 1( لمسيكطي، الْللىء المصنكعة )ج (17



 

    163

 

 حديث ىإل نحتج لـ ا عبد لنا ص  "لك: يقكؿ ككاف ،فيو يتكمـ ميدل ابف ككاف
 . (1)مالؾ"

 كل ،حديثو يكتب ،بالمناكير الثقات عف يحدث ،جدنا الحديث "منكر: حاتـ الرازم أبك كقاؿ
 فمما ،عنو يحدث ل ،أباه يعؽ عمي: يقكلكف قكـ ككاف ،أبيو عف يحدثنا ل عمي ككاف ،بو يحتج
كقاؿ  ،(3)المناكير" بعض حديثو "في: الحاكـ أحمد أبك كقاؿ ،(2)عنو" حدث ،بأخرة كاف

 .(4)المناكير" الدارقطني: "كثير
اًني كزىجى  . (5)الطريؽ" عف مائالن  يقكلكف: فيما كاف ،الحديث "كاىي: كقاؿ اٍلجي

 سقط كزاد يحيي بف أيكب: "إنما ،(8)كابف القيسراني ،(7)كالنسائي ،(6)أيكب بف كتركو يحيى
كقاؿ  ،(9)لذلؾ" حديثو فترؾ ،ًلٍحيىًتًو" ًفي الًمٍسؾى  كاف يىفيتُّ  إف عيمىرى : "الحديث ىذا ركل ألنو

 كقاؿ ابف القيسراني في مكضع لخر: "ليس ،(10)بثقة" "ليس: لخر مكضع في النسائي
 . (12)كزاد في مكضع لخر: "ضعيؼ" ،(11)بشيء"

                                         
 (.175/ 5( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (1
 (.23/ 5( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2
 (.47/ 3ي كالكنى )ج( ألبي أحمد الحاكـ، األسام(3
 (.160/ 2( لمدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج (4
 (.186( لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص(5
قىاًبًرٌم، البىٍغدىاًدٌم، العابد، ثقة، مات سنة 363/ 2( لبف أبي خيثمة، التاريخ الكبير )ج (6 (. يىٍحيىى بفي أىيٍُّكب المى

 (. 588. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص أربع كثالثيف كمائتيف، كلو سبع كسبعكف
 (.62( لمنسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (7
 (.33( لبف القيسراني، تذكرة الحفاظ )ص (8
 (. 363/ 2( لبف أبي خيثمة، التاريخ الكبير )ج (9

 (. 175/ 5( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (10
 (. 790/ 2( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج (11
 (. 2219/ 4مصدر السابؽ )ج ( ال(12
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 (4)كسييؿ ،(3)دينار ابف عف "حدث: (2)النقاش كأبك سعيد ،(1)كقاؿ أبك عبد ا الحاكـ
ف الحاكـ في مكضع لخر:كقاؿ  ،مكضكعة" بأحاديث  فميس الحفظ بسكء عمي ابنو عميو شيد "كا 

 . (5)حديثو" يترؾ ممف
 رحمو عمي ابنو فيو تكمـ بالمناكير دينار بف ا كعبد ،سييؿ عف كقاؿ أبك نعيـ: "ركل

 (6)خيثمة كأبك ،أحمد فييـ الناس عميو كاجتمع بغداد دخؿ لما أنو سعيد بف عف قتيبة كحكى ،ا
 حتى ساخط عنو ابنو رجاء _ أم قتيبة بف سعيد _ أبا يا فقاؿ: صبي فقاـ ا عبد عف حدث

حتجتٹٱٹٱُّٱ :فقاؿ ،(8)عنو ىاركف بف يزيد كسئؿ ،(7)عنو" يرضى هتمتخت

 .[101]المائدة: لية  َّمجحجمث
 اآلثار في كيخطئ ،مقمكبة بيا يأتي حتى األخبار في ييـ ممف "كاف: حباف ابف كقاؿ

 ،(11). كذكره البخارم(10)ذكرىا" يطكؿ ليا أصكؿ ل كأكثرىا نسختو كتبنا ... كقد(9)ةمعمكل كأنيا
كابف البىٍرًقيٌ 
كقاؿ  ،(15)في الضعفاء. كقاؿ الذىبي: "ضعفكه" (14)كابف الجكزم ،(13)كالعقيمي ،(12)

                                         
 (.150( لمحاكـ، المدخؿ إلي الصحي  )ص (1
 كىك محمد بف عمرك األصبياني. (.286/ 7( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج (2
( عبد ا بف دينار العدكم مكلىـ، أبك عبد الرحمف المدني، مكلى ابف عمر، ثقة، مات سنة سبع كعشريف (3

 (.302التيذيب )ص  كمائة. ابف حجر، تقريب
دىًنٌي، صدكؽ تغير حفظو بأخرة، مف السادسة، مات في (4 اًل  ذىٍككىاف السَّمَّاف، أىبيك يىًزٍيد المى ( سييىٍيؿ ابف أىًبي صى

 (.259خالفة المنصكر. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 (.381/ 4( لمحاكـ، المستدرؾ )ج (5
يٍ (6 ٍرب بف شىدَّاد أىبيك خى يؿ بىٍغدىاد، ثقة ثبت، مات سنة أربع كثالثيف كمائتيف، كىك ( زيىىٍير بف حى ثىمىة النَّسىاًئٌي، نىزى

 (.217ابف أربع كسبعيف، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 (. 69/ 1( ألبي نعيـ، المسند المستخرج )ج (7
 (. 23/ 5( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (8
 (.15/ 2( ابف حباف، المجركحكف )ج (9

 (.16/ 2المصدر السابؽ )ج ( (10
 (.78( البخارم الضعفاء الصغير )ص (11
 (. 287/ 7( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج (12
 (.239/ 2( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (13
 (.118/ 2( لبف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج (14
 (.543/ 1( الذىبي، الكاشؼ )ج (15
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في مكضع لخر: "تىاًلؼ"
ا: "كاه" ،(1) كقاؿ:  ،(3)ضعفو" عمى كقاؿ: "اتفقكا ،(2)كقاؿ أيضن

. كقاؿ (5)الحديث" ليف ،مشيكرنا ،محدثنا أبكه .  كقاؿ الذىبي في ترجمة ابنو: "كاف(4)"ضعيؼ"
 .(6)بأخرة" حفظو تغير ييقاؿ: ،ابف حجر: "ضعيؼ

 وأحكام غيره من النقاد: وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -

 القكؿ عمى اإلماـ ككيع لنُّقَّادا جيؿٌ  كافؽ ييقاؿ تغير بأخرة. ،الراكم ضعيؼ الحديث
 كا أعمى كأعمـ. .بتجريحو

 : (7)اْلَحَسُن ْبُن ِديَناٍر الَبْصِريُّ  .3

(8)زْ جِ : أَ  وكيعقال اإلمام  -
 .(9) وقال البخاري في تاريخو: تركو وكيع،

  أقوال النقاد في الراوي: -
 كابف أبي  (13)كابف سعد (12)كأحمد بف حنبؿ (11)كابف معيف (10)ضعفو ابف المبارؾ

 

                                         
 (. 31)ص  ( الذىبي، تمخيص كتاب المكضكعات(1
 (. 231/ 3( لمحاكـ، المستدرؾ )ج (2
 (.334/ 1( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج (3
 (. 135/ 3( لمحاكـ، المستدرؾ )ج (4
 (.104/ 9( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج (5
 (. 298( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (6
سعيد التميمي البصرم، ركل عف الحسف  ( الحسف بف دينار، كىك الحسف بف دينار بف كاصؿ، يكنى بأبي7)

كمحمد بف سيريف، ركل عنو زىير بف معاكية كمحمد بف اسحاؽ كعمى بف بكار كأبك داكد الطيالسي 
 (.3/11كأحمد بف عبد ا بف يكنس كزيد بف حباب. انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج

 (1/222( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج8)
 (.2/292(، البخارم التاريخ الكبير )ج2/526ؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا )ج( أحمد، العم9)
 (.170( لبف المديني، سؤالت ابف أبي شيبة )ص 10)
 (.1/222( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج11)
 (.88( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم كايره )ص 12)
 (.7/206( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج13)
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كزاد ابف سعد  ،(5)كأبك عبد الرحمف الحكت (4)كالييثمي (3)كابف القيسراني (2)كالدارقطني (1)خيثمة
  .(7)كذكره في الضعفاء كؿ مف ألؼ ييـ ،(6)ككذا قاؿ ابف معيف مرة ،كابف المبارؾ: ليس بشيء

: أجمع مف تكمـ (11)كالزيمعي (10)كقاؿ ابف عدم ،: ليس بالقكم(9)كأبك أحمد الحاكـ (8)كقاؿ البزار
كزاد ابف عدم: عمى أني لـ أر لو حديثا قد جاكز الحد في ،في الرجاؿ عمى ضعفو

: أجمع أىؿ العمـ عمى أنو (12)كقاؿ الفالس ،كىك إلى الضعؼ أقرب منو إلى الصدؽ ،اإلنكار
 ل يركل عنو.

 ،ج بركايتو: ضعيؼ ل يحت(14)كقاؿ في مكضع ،: ضعيؼ بمرة(13)كقاؿ البييقي مرة 
 منسكب إلى الكذب.  ،: ضعيؼ جدان (15)كقاؿ العراقي

ككذا  ،كزاد النسػػائي: ل يكتب حديثػػػو ،: ليػػس بثقػػة(17)كالنسائي مػػرة (16)كقػػاؿ أبػػك داكد 
 (20): ل يجكز الحتجاج بو. كقاؿ النسائي(19)كقاؿ ابف الجكزم  (18)قػػاؿ أحمد بف حنبؿ مرة

                                         
 (.4/86( لبف أبي خيثمة، تاريخ ابف أبي خيثمة )ج1)
 (.1/276( الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج2)
 (.4/2128( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج3)
 (.3/13( لمييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج4)
 (.149)ص ( لمحكت، أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب 5)
 (.4/241ركاية الدكرم )ج-( تاريخ ابف معيف6)
 (.3/40( انظر: ابف حجر، لساف الميزاف )ج7)
 (.133/ 4مسند البزار )جالبزار، ( 8)
 (.5/47( ألبي أحمد الحاكـ، األسامي كالكنى )ج9)
 (.3/131( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج10)
 (.2/465( لمزيمعي، تخريج أحاديث الكشاؼ )ج11)
 (.3/12( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج12)
 (.6/496( لمبييقي، شعب اإليماف )ج13)
 (.1/382( لمبييقي، معرفة السنف كاآلثار )ج14)
 (.1/160( لمعراقي، تخريج أحاديث إحياء عمـك الديف)ج15)
 (.2/33( سؤالت اآلجرم أبا داكد السجستاني )ج16)
 (.3/40( ابف حجر، لساف الميزاف )ج17)
 (.3/12( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج18)
 (.1/198( لبف الجكزم، التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ )ج19)
 (.33( لمنسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص 20)
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 (7)كالذىبي (6)كابف القطاف(5)كاإلشبيمي (4)كابف القيسراني (3)كالبييقي (2)كالدارقطني (1)يدالجن
 (12)كابف المبارؾ (11)كتركو يحيى القطاف ،: متركؾ(10)كالمتقي اليندم (9)كالييثمي (8)كالزيمعي
 . (14)كأبك زرعة الرازم (13)ميدم

 : ىالؾ.(16)كقاؿ في مكضع ،: ترككه(15)كقاؿ الذىبي في مكضع
 كيحيى  (18)كأحمد بف حنبؿ (17)منيـ: شعبة بف الحجاج ،ككذبو جماعة مف العمماء  

 (23)كابف الجكزم (22)كابف القطاف (21)كابف أبي خيثمة (20)كأبك حاتـ الرازم (19)ابف معيف

                                         
 (.1/201( لبف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج1)
 (.1/298( لمدارقطني، سنف الدارقطني )ج2)
 (.10/218( لمبييقي، معرفة السنف كاآلثار )ج3)
 (.2/603( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج4)
 (.134/ 3( األحكاـ الكسطى، لإلشبيمي )ج5)
 (.2/82( لبف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج6)
 (.1/90( الذىبي، تنقي  التحقيؽ )ج7)
 (.2/466( لمزيمعي، تخريج أحاديث الكشاؼ )ج8)
 (.1/255د كمنبع الفكائد )ج( لمييثمي، مجمع الزكائ9)
 (.9/493( لممتقي اليندم، كنز العماؿ )ج10)
 (.2/292( البخارم التاريخ الكبير )ج11)
(، 3/11(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج3/484( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا )ج12)

 (.2/292البخارم التاريخ الكبير )ج
 ( 2/292لكبير )ج( البخارم التاريخ ا13)
(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ 2/607( ألبي زرعة الرازم، الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج14)

 (.3/12)ج
 (.1/159( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج15)
 (.349الذىبي، تمخيص كتاب المكضكعات )ص ( 16)
 (.1/412لبف عبد اليادم، تنقي  التحقيؽ )ج( 17)
 (.1/232حباف، المجركحيف )ج ابف( 18)
 (.1/232ابف حباف، المجركحيف )ج( 19)
 (.3/12ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج( 20)
 (.1/403تاريخ ابف أبي خيثمة )ج (21)
 (.2/271لبف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج( 22)
 (.3/139لبف الجكزم، المكضكعات )ج( 23)
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 كزاد أبك حاتـ: متركؾ. ،(1)كالذىبي 
 ،في الركايات كيخالؼ الثقات ،: يحدث المكضكعات عف األثبات(2)كقاؿ ابف حباف 

 حتى يسبؽ إلى القمب أنو كاف يعتمد ليا.
كلكنو  ،فقال: ما ىك عندم مف أىؿ الكذب ،نفيا عنو الكذب (4)كالفالس (3)كلكف أبا داكد 

 لـ يكف بالحافظ.
والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 كا سبحانو كتعالى أعمـ. ،بالراكم متركؾ متيـ بالكذ
 كافؽ النقاد كالـ اإلماـ ككيع في الراكم. 

 تركيم اإلمام وكيعالرواة الذين  :ثانًيا
َغاِلُب ْبُن ُعَبْيِد المَِّو اْلَجَزِريُّ اْلُعَقْيِميُّ  .1

(5) : 

 .(6) سمع منو وكيع وتركو -

 أقوال النقاد في الراوي: -

 كالخطيب (10)كالدارقطني (9)كالساجي (8)يفكابف مع (7)ضعفو الييثـ بف خارجة 
 

                                         
 (.198تاب المكضكعات )ص الذىبي، تمخيص ك( 1)
 (.1/232ابف حباف، المجركحيف )ج( 2)
 (.1/487الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج( 3)
 (.5/47(، ألبي أحمد الحاكـ، األسامي كالكنى )ج3/117ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج( 4)
 بف عمرك كيعمى بف ( االب بف عبيد ا الجزرم العقيمي، ركل عف عطاء كمجاىد، ركل عنو عبيد ا5)

 (. 7/48عبيد. انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج
 (182/ 4(، الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج7/109ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ) (6)
 (.3/431( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج7)
 (.4/427( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج8)
 (.6/297( ابف حجر، لساف الميزاف )ج9)
 (.5/282( سنف الدارقطني )ج10)
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 كقاؿ ،: ضعيؼ بمرة(4): كاه. كقاؿ ابف الممقف(3)كقاؿ الذىبي ،(2)كابف الجكزم  (1)البغدادم 
 : ضعيؼ جدنا. (5)المناكم

: (8)كأبك حاتـ الرازم(7)كالبخارم (6)فقاؿ ابف معيف ،ككصفو بعض النقاد بنكارة الحديث
 : لو أحاديث منكرة المتف.(9)كقاؿ ابف عدم ،: متركؾ الحديثكزاد أبك حاتـ ،منكر الحديث

كابف  (13)كالدارقطني (12)كاألزدم (11)كالنسائي (10)فقاؿ العجمي ،كتركو نقاد كيثير 
 أف ييركل عنو الحديث. كزاد األزدم: ل يحؿ ،: متركؾ(16)كابف حجر (15)كالييثمي (14)القطاف

كابف  (19)كابف عبد اليادمفي مكضع لخر  (18)كالنسائي (17)كقاؿ ابف معيف
 ،(21)ككذا قاؿ الساجي في مكضع لخر ،كزاد النسائي: ل ييٍكتىبي حديثو ،: ليس بثقة(20)القيسراني

                                         
 (.15/645( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج1)
 (.2/382( لبف الجكزم، التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ )ج2)
 (.2/317( الذىبي، تنقي  التحقيؽ )ج3)
 (.9/500( لبف الممقف، البدر المنير )ج4)
 (.1/380( لممناكم، الفت  السماكم )ج5)
 (.6/297الميزاف )ج ( ابف حجر، لساف6)
 (.113(، الضعفاء الصغير )ص 2/140(، التاريخ األكسط )ج7/101( البخارم التاريخ الكبير )ج7)
 (.7/48( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج8)
 (.7/110( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج9)
 (.6/297( ابف حجر، لساف الميزاف )ج10)
 (.86كككف )ص ( لمنسائي، الضعفاء كالمتر 11)
 (.2/245( لبف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج12)
 (.1/259( سنف الدارقطني )ج13)
 (.3/243( لبف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج14)
 (.3/216( لمييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج15)
 (.4/428( ابف حجر، التمخيص الحبير )ج16)
 (.7/109ؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج( ابف عدم، الكام17)
 (.6/297( لساف الميزاف، ابف حجر )ج18)
 (.5/55( لبف عبد اليادم، تنقي  التحقيؽ )ج19)
 (.2/800( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج20)
 (.6/297( ابف حجر، لساف الميزاف )ج21)
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  .بؿ ىك مجمع عمى ترؾ الحتجاج بو ،كزاد ابف عبد اليادم: كل مأمكف
كفي  ،: ترككه(2)كقاؿ الذىبي في مكضع ،: ساقط الحديث(1)كقاؿ أبك عبد ا الحاكـ

 : تالؼ. (3)كضع لخرم
كقاؿ ابف  ،: ضعيؼ ليس بشيء(5)كابف القيسراني في مكضع لخر (4)كقاؿ ابف المديني 

: ليس (8)كقاؿ أبك داكد ،: اير مقنع في الحديث(7)كقاؿ الجكزجاني ،: ضعيؼ ليس بذاؾ(6)سعد
 بشيء.
حباف: ل كزاد ابف  ،: يركم المعضالت عف الثقات(10)كابف القيسراني (9)كقاؿ ابف حباف 

 يجكز الحتجاج بخبره.
كقاؿ ابف حجر في مكضع  ،: ييتيـ بالكضع(11)كقاؿ ابف القيسراني في مكضع لخر

 : معركؼ بكضع الحديث.(12)لخر
وأحكام غيره من  وكيع بن الجراح اإلماموالمقارنة بين حكم  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 عمـ.كا سبحانو كتعالى أ ،الراكم ضعيؼ متركؾ الحديث

ككافقو بعضيـ  ،ككافقو أامبيـ عمى ًشدَّة تضعيفو ،عمى تضعيفو ككيع اإلماـ كافؽ النقاد
 عمى عدـ كتابة حديثو كالحتجاج بو.

                                         
 (.218( لمحاكـ، سؤالت السجزم )ص 1)
 (.2/505( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج2)
 (.1/335( الذىبي، تنقي  التحقيؽ )ج3)
 (.173( لبف المديني، سؤالت ابف أبي شيبة )ص 4)
 (.3/1296( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج5)
 (.7/335( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج6)
 (.306( لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص 7)
 (.2/270ج( أبك داكد، سؤالت اآلجرم أبا داكد السجستاني )8)
 (.2/201( ابف حباف، المجركحيف )ج9)
 (.105( لبف القيسراني، تذكرة الحفاظ )ص 10)
 (.234( لبف القيسراني، تذكرة الحفاظ )ص 11)
 (.19( ابف حجر، تبييف العجب بما كرد في فضؿ رجب )ص 12)
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اج السَّرخِسّي الضبِعي بن َخاِرَجُة ْبُن ُمْصَعبٍ  .2  ثمان سنة مات الثامنة من ،َخاِرَجُة َأُبو اْلحجَّ
  (1)وستين

  (2)تركو وكيع-

 د:أقوال النقا-
كمرة قاؿ: ليس  ،(4)كقاؿ ابف معيف: ليس بشيء ،(3)قاؿ اإلماـ أحمد: ليكتب حديثو

 .(5)بثقة
 ،(8)كقاؿ النسائي: متركؾ الحديث ، ،(7)كمرة قاؿ: مستقيـ الحديث ،(6)كمرة قاؿ: كذاب

 متركؾ: أحمد أبك كالحاكـ ،خراش بف يكسؼ بف الرحمف عبد كقاؿ ،(9)ككذلؾ تركو ابف المبارؾ
 الناس كقاؿ ابف سعد اتقى ،(11)كزارد يدلس عف الكذابيف ،كمثؿ ىذا قاؿ ابف حجر (10)ديثالح

كقاؿ  ،(14)كأكرده ابف حباف في المجركحيف ،(13)كأكرده الدارقطني في الضعفاء ،(12)فترككه حديثو
 . (15)بو يحتج كل حديثو بقكم يكتب ليس الحديث أبك حاتـ: مضطرب

 

                                         
 (.186ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (1)
 ( .3/205البخارم التاريخ الكبير )ج (2)
 ( .3/376بف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )جا (3)
 ( .3/252ابف معيف، تاريخ ابف معيف )ج (4)
 ( المصدر نفسو .5)
 ( .3/494ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (6)
 ( .3/376ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (7)
 (.36لمنسائي، الضعفاء كالمتركككف)ص (8)
 ( المصدر نفسو .9)
 ( .8/21يذيب الكماؿ )جالمزم، ت (10)
 (.186ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (11)
 ( .7/262ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (12)
 ( .2/151لمدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج (13)
 ( .1/288ابف حباف، كتاب المجركحيف )ج (14)
 ( .3/376ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (15)



 

    172

 

 وأحكام غيره من النقاد: وكيع بن الجراحبين حكم اإلمام والمقارنة  ،خالصة القول فيو -
حيث  ،يدلس عف الكذابيف. كافؽ النقاد اإلماـ ككيع في الحكـ عمى الراكم ،الراكم متركؾ

 ييجًمع النقاد عمى ترؾ حديثو.
َبْيِر الُسَمِميُّ الدَِّمْشِقيُّ  .3 َجْعَفُر ْبُن الزُّ

(1) : 
 .(2)قال البخاري: أدركو وكيع ثم تركو -
  أقوال النقاد في الراوي: -

 (7)كالبييقي (6)كابف الجاركد (5)كابف عمار (4)كابف معيف (3)ضعفو يحيى القطاف
: قد (11)كقاؿ الييثمي مرة ،: كاه(10)كقاؿ الذىبي ،كزاد القطاف: جدنا ،(9)كالبكصيرم (8)كالييثمي

كالضعؼ عمى  ،تابع عميو: عامتيا حديثو مما ل ي(12)أجمعكا عمى ضعفو.  كقاؿ ابف عدم
 حديثو بىيّْف.

كأمر  ،كزاد: ل أحدث عنو ،: ليس بشيء(14)كأبك زرعة الرازم (13)كقاؿ ابف معيف مرة
 أف يضرب عمى حديثو. 

                                         
اىمي الدمشقي، نزيؿ البصرة، مف السابعة، مات بعد األربعيف كمائة، ؽ. ( جعفر بف الزبير الحنفي أك الب1)

 (.140انظر: تقريب التيذيب، ابف حجر )ص 
 (.2/106( البخارم التاريخ األكسط )ج2)
 (.2/479( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج3)
 (.2/479)ج(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ 4/429( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج4)
 (.72/116( لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج5)
 كىك عبد ا بف الجاركد النيسابكرم. (.3/215( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج6)
 (.10/177( لمبييقي، شعب اإليماف )ج7)
 (.7/189( لمييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج8)
 (.2/426سانيد العشرة )ج( لمبكصيرم، إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد الم9)
 (.1/63( الذىبي، تنقي  التحقيؽ )ج10)
 (.1/206( لمييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج11)
 (.2/366( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج12)
 (.408( ابف معيف، سؤالت ابف الجنيد )ص 13)
(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ 2/483( ألبي زرعة الرازم، الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج14)

 (.2/479)ج
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 : ساقط الحديث.(3)كقاؿ الذىبي مرة ،: ليس بثقة(2)كالنسائي (1)كقاؿ ابف معيف مرة
 اكم مف جية عدالتو مع تضعيفيـ لحديثو.قاؿ الباحث: أثنى بعض النقاد عمى الر 

 : (5)كقاؿ أبك داكد ،ككاف رجالن صدكقنا كثير الكىـ ،: متركؾ الحديث(4)قاؿ الفالس

ا ييـ في (6)كقاؿ الساجي ،كلكف ل أكتب حديثو ،مف خيار الناس : كاف رجالن صالحن
كقاؿ  ،(7)كالزىد لفضموكتحتمؿ الركاية عنو في األدب  ،ل يحتج بو في األحكاـ لغفمتو ،الحديث

ا في نفسو. ،: متركؾ الحديث(8)ابف حجر  ككاف صالحن

كاتيـ الراكم بالكذب الذم يقدح في عدالة الراكم  ،كلكفَّ ابف معيف أنكر ىذا الثناء
ا ككاف (9)قاؿ ،كضبطو. فعندما قيؿ لو: جعفر بف الزبير كاف مف الصالحيف : كيؼ يككف صالحن

 األئمة حديث الراكم.ترؾ جمع كبير مف بؿ  ،يكذب

 كالبييقي (14)كالدارقطني (13)كالنسائي مرة (12)كاألزدم (11)كابف الجنيد (10)قاؿ البخارم 

                                         
 (.4/309( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج1)
 (.72/117( لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج2)
 (.1/294( الذىبي، الكاشؼ )ج3)
 (.2/362(، ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج2/479( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 ( 1/387ؤالت اآلجرم أبا داكد السجستاني )ج( أبك داكد، س5)
 (.3/215( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج6)
( قاؿ بشار عكاد محقؽ كتاب "تيذيب الكماؿ": "كل عبرة بقكؿ الساجي، فأم أدب كزىد يأتي مف مثؿ ىذا 7)

كف العرش يتكممكف الميغىفَّؿ الذم ركل عف القاسـ بف عبد الرحمف عف أبي أمامة مرفكعا: "الذيف يحمم
 (.5/37بالفارسية الدرية"! فيذه سذاجة. انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

 (.140( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 8)
 (.1/60( تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج9)
 (.36( البخارم الضعفاء الصغير )ص 10)
 (.3/215( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج11)
 (.3/215( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج12)
 (.28( لمنسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص 13)
 (.1/261( لمدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج14)
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كالمتقي  (6)كالسيكطي (5)كابف حجر (4)كالييثمي مرة (3)كاإلشبيمي (2)كابف القيسراني (1)مرة 
 : متركؾ الحديث.(7)اليندم

: نبذكا (9)كقاؿ الجكزجاني ،ب حديثو: ل يكت(8)كقاؿ األحكص بف المفضؿ الغالبي
كقاؿ أحمد بف  ،: ليس ممف يحتج بو عمى أحد مف أىؿ العمـ(10)كقاؿ في مكضع لخر ،حديثو
كذكره البرقي   ،: ترؾ الناس حديثو(12)كقاؿ مرة ،: اضرب عمى حديث جعفر بف الزبير(11)حنبؿ

 : ترككه. (14)كقاؿ ابف عبد اليادم ،(13)في طبقة مف ترؾ حديثو

 اإلجماع عمى ترؾ حديثو. (17)كابف حجر (16)كالبكصيرم (15)ؿ ابف الجكزمكنق

 كما فعؿ اإلماـ يعقكب ،كضعفو أئمة لخركف تضعيفنا شديدنا مع اإلشارة لترؾ لحديثو

                                         
 (.2/139( لمبييقي، األسماء كالصفات )ج1)
 (.4/2204( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج2)
 (.104/ 2( لإلشبيمي، األحكاـ الكسطى )ج3)
 (.4/126يثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج( لمي4)
 (.1/42( ابف حجر، الدراية في تخريج أحاديث اليداية )ج5)
 (.2/63( لمسيكطي، الْللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة )ج6)
 (.12/90( لممتقي اليندم، كنز العماؿ )ج7)
 (.72/116( لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج8)
 (.188لرجاؿ )ص( لمجكزجاني، أحكاؿ ا9)
 (.286( لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص10)
 (.3/206( أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج11)
 (.255( اإلماـ أحمد، سؤالت أبي داكد )ص12)
 (.3/215( انظر: لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج13)
 (.2/551( لبف عبد اليادم، تنقي  التحقيؽ )ج14)
 (.1/192لبف الجكزم، المكضكعات )ج( 15)
 (.1/70لبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )جا( 16)
 (.6/243( ابف حجر، إتحاؼ الميرة )ج17)
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: (2)كقاؿ أبك حاتـ الرازم ،ضعيؼ ل يسكم شيئنا ،: ل يكتب حديثو(1)الفسكم. قاؿ ابف المديني
ل :(3)كقاؿ أبك نعيـ األصفياني ،كىك متركؾ الحديث ،حدث عنوكاف ذاىب الحديث ل أرل أف أ

 كل يساكم شيئا. ،يكتب حديثو

كاف شعبة بف الحجاج يحمؼ أنو  ،كقد اتيمو بعض النقاد بالكذب ككضع الحديث 
 : كضع عمى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أربع مائة حديث. (5)كقاؿ مرة ،(4)كذاب

: كاف جعفر بف الزبير كعمراف بف حدير في مسجد كاحد (6)كقاؿ يزيد بف ىاركف
ككاف الزحاـ عمى جعفر كليس عند عمراف أحده ككاف شعبة يمر بيما فيقكؿ: يا  ،مصالىما

 يعنى عمراف. -كترككا أصدؽ الناس  -يعنى جعفرنا  -عجبنا لمناس اجتمعكا عمى أكذب الناس 

ككاف ممف امب  ،ء كأنيا مكضكعة: يركم عف القاسـ كايره أشيا(7)كقاؿ ابف حباف
 : كذاب.(8)كقاؿ الييثمي مرة ،عميو التقشؼ حتى صار كىمو شبييا بالكضع

 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -

 كا سبحانو كتعالى أعمـ. ،الراكم متركؾ يضع الحديث

 .عمى تركو  ككيع اإلماـ كافؽ أامب النقاد

 : الراوي الذي قال فيو: "منكر الحديث".ثالثًا
 .(10()9)َأُبو ُحَذْيَفة الَبْصِريّ  ،وُيقال: التَّْيِميّ  ،وُيقال: العبدي ،َيمان ْبن الُمِغيَرة الَعَنِزيُّ 

                                         
 (.156( لبف المديني، سؤالت ابف أبي شيبة )ص1)
 (.2/479( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )2)
 (.70( ألبي نعيـ األصفياني، الضعفاء )ص3)
 (.3/216لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )( 4)
 (.85(، لبرىاف الديف الحمبي، الكشؼ الحثيث )ص 3/216( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )5)
 (.2/479( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )6)
 (.1/212( ابف حباف، المجركحيف )7)
 (.1/154( لمييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )8)
 (407/ 32يذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )جالمزم، ت (9)
يماف بف المغيرة البصرم أبك حذيفة ضعيؼ مف السادسة مات بعد الستيف، بفت  أكلو كتشديد النكف  (10)

 (610الجيني تقدـ في المكحدة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
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 منكر الحديث. :(1)قال وكيع-
 أقوال النقاد:-

قاؿ ابف عدم: ل أرل بو بأسان 
(2). 

  (6)أبك زرعة (5)كالنسائي (4)كقاؿ أبك حاتـ ،اس حديثو: ل يحمد الن(3)كقاؿ الجكزجاني
كزاد  ،: منكر الحديث (9)كمرة قاؿ أبك حاتـ ،: ضعيؼ(8)كابف حجر(7)كالدارقطني

قاؿ يحيى بف معيف : ليس حديثو  ،(11)كذكره العقيمي في الضعفاء ،: ليس بثقة(10)النسائي
: (16)كزاد ابف حباف ،منكر الحديث :(15)كابف حباف (14)كالبخارم(13)ك قاؿ أبك نعيـ ،(12)بشيء

: (19)كقاؿ ابف القيسراني ،: ضعفكه (18)كقاؿ ،: كاه(17)كقاؿ الذىبي ،استحؽ الترؾ لكثرة مناكيره
 متركؾ الحديث.

                                         
 (425/ 8البخارم، التاريخ الكبير بحكاشي المطبكع )ج (1)
 (8/529مؿ في ضعفاء الرجاؿ )جابف عدم، الكا (2)
 (194لجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ)ص( ا3)
 (9/311ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج (4)
 (2/436بف كثير، التكميؿ في الجرح كالتعديؿ )ج( ل5)
 (9/311بف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج( ا6)
 (137/ 3الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج (7)
 (610ب التيذيب )ص ابف حجر، تقري (8)
 (9/311لجرح كالتعديؿ)ج( ابف أبي حاتـ، ا9)
 (112)صالنسائي، الضعفاء كالمتركككف (10)
 (4/463لعقيمي، الضعفاء الكبير )ج( ا11)
 (392ابف معيف، سؤالت ابف الجنيد )ص  (12)
 (167بك نعيـ، الضعفاء )ص( أ13)
 (425/ 8البخارم، التاريخ الكبير بحكاشي المطبكع )ج (14)
 (3/143ابف حباف، المجركحيف )ج (15)
 لمرجع السابؽ( ا16)
 (398/ 2لذىبي، الكاشؼ )ج( ا17)
 (447( ديكاف الضعفاء )ص 18)
 (1355/ 3( ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج19)
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 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -
كلعؿ تساىؿ ابف عدم فيو مف باب الركاية  ،ضعفكه كما قاؿ الذىبي ،ضعيؼ جدناالراكم 

 لكنو أكرده في الضعفاء في كتابو. ،إذ حكـ عميو لما رأل ركايتو عف الثقات كما في الكامؿ

 والكفر. ،والوضع ،الكذببي الرَّمالمطمب الثَّالث: مصطمحات 
 أواًل: الرواة الذين رماىم وكيع بالكذب أو الوضع.

اْلَواِسِطيُّ  دٍ َخالِ  ْبنُ  َعْمُرو .1
(1) (2): 

 يضع جكارنا في خالد بف عمرك كافوزاد:  (3) بوضع الحديث كيع بن الجراحرماه و  -
(4)لو تحكؿ إلى كاسط فطف فمما ،الحديث

. 
 أقوال النقاد في الراوي: -

 .(7)كالبكصيرم  ،(6)كالييثمي  ،(5)ضعفو البييقي 
 في ،(12) العرب كأبك ،(11)كالذىبي  ،(10)كابف الجكزم  ،(9)كابف شاىيف ،(8)العقيمي  كذكره
 شيئنا. حديثو يساكم كزاد ابف شاىيف: ل ،الضعفاء

                                         
: بكسر السيف كالطاء الميممتيف، ىذه النسبة إلى خمسة مكاضع، أكليا كاسط العراؽ، كالثاني (1 ( اٍلكىاًسًطيُّ

إلى كاسط الرقة، كالثالث كاسط نكقاف، كىي قرية عمى باب نكقاف طكس، يقاؿ ليا: كاسط الييكد،  منسكب
كالرابع منسكب إلى كاسط مرزاباد، كىي قرية بالقرب مف مطيراباذ، كاف بيا جماعة مف الفضالء، 

 (.258/ 13كالخامس إلى كاسط، كىي قرية ببمخ. السمعاني، األنساب )
قرشي، مكلىـ، أبك خالد، ككفي، نزؿ كاسط، مف السابعة، مات بعد سنة عشريف كمائة. ( عمرك بف خالد ال(2

 (.421ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 (.500/ 2( البييقي، الخالفيات )ج(3
 (257/ 3( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج4)

 (.266/ 1( البييقي، الخالفيات )ج(5
 (.299/ 2( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج(6
 (.384/ 1( البكصيرم، إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )ج(7
 (.268/ 3( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(8
 (.186( ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص (9

 (.225/ 2( ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج(10
 (.302الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص  (،483/ 2( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج(11
 كىك محمد بف أحمد بف تميـ التميمي. (.162/ 10( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(12
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 ًجدِّا. الحًديثً  : ضًعيؼي (1)كقاؿ أبك حاتـ الرازم 
كالنَّسىائي  ،(3)كالجكزجاني ،(2)كقاؿ يحيى بف معيف

كزاد  ،بثقة : ليس(5)كابف شاىيف  ،(4)
 حديثو. النسائي: ل يكتب

دى السجستانيدىاكي  أىبىك كقاؿ
 بشيء. : ليس(7)كأبك نعيـ األصبياني  ،(6)

كقاؿ يىٍحيىى بف معيف
 ،مىٍأميكف كىلى  ًثقىة : اير(9)كقاؿ في مكضع لخر ،بشيء ليس ،: كىذَّاب(8)

ًديثو ييسىاًكم : لى (10)كقاؿ أيضان   شىٍيئان. حى

 بشيء. حديثو ليس ،يسكل : ليس(11)كقاؿ أحمد بف حنبؿ
 حديثو )أم أبك زرعة الرازم(. عمينا يقرأ كلـ: (12)حاتـ أبي ابف كقاؿ

 .بيا كيحدث الصيادلة مف الصحؼ يشترم كاف: (13)الرازم  منصكر ٍبف كقاؿ يىٍعمىى

 : كاهو. (15)كقاؿ في مكضع لخر ،كذبكه :(14)كقاؿ الذىبي
 
 

                                         
 (.151/ 1( ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج(1
 (.378/ 4(، )ج448/ 3( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج(2
 (.101( الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص (3
 (.606/ 21ب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( المزم، تيذي(4
 (.266( ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف كالمترككيف )ص (5
 (.54( اإلماـ أبك داكد السجستاني، سؤالت أبي عبيد اآلجرم )ص (6
 (.119( أبك نعيـ، الضعفاء )ص (7
 (.12( تاريخ ابف معيف، ركاية ىاشـ بف مرثد الطبراني )ص (8
 (.375/ 3اريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج( ت(9

 (.341/ 4( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج(10
 (.16/ 3(، )ج557/ 2( اإلماـ أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج(11
 (.230/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(12
 (.217/ 6( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(13
 (.75/ 2الذىبي، الكاشؼ )ج( (14
 (.212/ 1( الذىبي، المقتنى في سرد الكنى )ج(15
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  ،(3)كالساجي ،(2)كأبك أحمد الحاكـ ،(1)كقاؿ البخارم
ًديث.ال : مينكر(4)محمد بف نصر المركزمك   حى

 بو.  يشتغؿ ل الحديث ذاىب الحديث : متركؾ(5)أبك حاتـ الرازم كقاؿ
 ،(10)كالدارقطني  ،(9)كابف عدم  ،(8)عكانة  كأبك ،(7)النسائي ،(6)كقاؿ أحمد بف حنبؿ 

كؾ (14)كالشككاني  ،(13)كابف حجر العسقالني ،(12)كالييثمي ،(11)كالبييقي ٍتري ًديث : مى كزاد  ،الحى
 ة: ليس بشيء.أحمد كأبك عكان

 أنو القمب إلى يسبؽ حتى األثبات عف المكضكعات يركم ممف : كاف(15)كقاؿ ابف حباف
 يدلس.  أف اير مف ليا المتعمد كاف

 مكضكعات.  يركيو ما : عامة(16)كقاؿ ابف عدم
 المكضكعات. عمي بف زيد عف : يركم(18)النقاش سعيد كأبك ،(17)الحاكـ ا عبد كقاؿ أبك

                                         
 (.83(، الضعفاء الصغير )ص 328/ 6(، التاريخ الكبير)ج310/ 1( البخارم، التاريخ األكسط )(1
 (.282/ 4( أبك أحمد الحاكـ، األسامي كالكنى )ج(2
 (.161/ 10( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(3
 (.42ف، ألبي زرعة العراقي )ص ( المدلسي(4
 (.230/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(5
 (.128/ 3(، )ج246/ 1( اإلماـ أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج(6
 (.80( النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (7
 (.268/ 3( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(8
 (.221/ 6فاء الرجاؿ )ج( ابف عدم، الكامؿ في ضع(9

 (.286/ 1(، الدارقطني، السنف )ج113( الدارقطني، سؤالت أبي بكر البرقاني )ص (10
 (.560/ 2( البييقي، السنف الكبرل )ج(11
 (.97/ 5( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج(12
 (.421( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (13
 .(129/ 5( الشككاني، نيؿ األكطار )ج(14
 (.76/ 2( ابف حباف، كتاب المجركحيف )ج(15
 (.224/ 6( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(16
 (.158( الحاكـ، المدخؿ إلى الصحي  )ص (17
 (.162/ 10( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(18
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كقاؿ:  ،حديثو يقرأ كزاد: لـ (2)زرعة الرازم كأبك ،(1)راىكيو بف إسحاؽ حديثرماه بكضع الك 
 ،(6)كالفتني ،كزاد: كذاب (5)كابف القيسراني ،(4)كالبييقي ،كزاد: كذاب (3)كالدارقطني ،عميو اضربكا

 .(7)كابف الممقف
 ،(11)كد دا كأبك  ،(10)كأحمد بف حنبؿ ،(9)كيحيى بف معيف  ،(8)يحيى بف سعيد القطاف  كقاؿ

 ،(16)كابف رجب الحنبمي ،(15)كابف القيسراني  ،(14) حـز كابف ،(13)كالدارقطني  ،(12)الجاركد كابف
 مكضكعة. أحاديث لبابة عف ،عمي بف زيد عف كزاد أحمد: يركم ،: كذاب(17)كالييثمي 

وأحكام غيره من  وكيع بن الجراح اإلماموالمقارنة بين حكم  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 كا أعمـ. ،كقد كافقو النقاد عمى تركو ككذبو ،اكم متركؾ كذابالر 
 
 

                                         
 (.230/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(1
 .(230/ 6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(2
 (.284( الدارقطني، تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف ابف حباف )ص (3
 (.426/ 1(، البييقي، معرفة السنف كاآلثار )ج349/ 1( البييقي، السنف الكبرل )(4
 (.870/ 2( ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج(5
 (.226( الفتني، تذكرة المكضكعات )ص (6
 (.95 /4( ابف الممقف، البدر المنير )ج(7
 (.162/ 10( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(8
(، تاريخ 160(، تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص 74( تاريخ يحيى بف معيف، ركاية ابف طيماف )ص (9

 (.315/ 3ابف معيف، ركاية الدكرم )ج
 (.268/ 3( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(10
 (.606/ 21ج( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(11
 (.161/ 10( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(12
 (.166/ 2( الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج(13
 (.162/ 10( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(14
 (.153( ابف القيسراني، تذكرة الحفاظ )ص (15
 (.287/ 7( ابف رجب، فت  البارم )ج(16
 (.246/ 1د )ج( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائ(17
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َيْحَيى ْبُن اْلَعاَلِ  الرَّاِزيُّ  .2
(1) : 

(2): َكاَن يكذبوكيع َقالَ -
: مـا أقـول وقـال وكيـع ،(3)قال البخاري: كـان وِكيـع َيـَتَكمَّم فيـو،

اَن َوِكيــٌع َشــِديَد اْلَحْمــِل َكــو  .(4)إذا وضــع الطعــامفــي رجــل حــدث بعشــرة أحاديــث فــي خمــع النعــل 
(5)َعَمْيوِ 

. 
  أقوال النقاد في الراوي: -

                     ،: في حديثو ضعؼ(7)كقاؿ مرة ،: كاىي الحديث(6)كقاؿ أبك زرعة الرازم

 (12)كابف القطاف (11)كابف القيسراني (10)كالبييقي (9)كالدارقطني (8)كضعفو أبك داكد
 :  ل يحتج بركايتو.(16)كزاد البييقي في مكضع ،(15)كالييثمي (14)كالبكصيرم (13)كالزيمعي

 

                                         
( يحيى بف العالء البجمي، أبك عمرك أك أبك سممة الرازم، مف الثامنة، مات قرب الستيف كمائة، د ؽ. انظر: 1)

 (. 595ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 (487/ 31( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج2)
 (8/297( البخارم التاريخ الكبير بحكاشي محمكد خميؿ )ج3)
 (9/180(، )ج1/228ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ )ج( 4)
 (26( لبف القيسراني، تذكرة الحفاظ =أطراؼ أحاديث كتاب المجركحيف ابف حباف )ص 5)
 (.2/527( ألبي زرعة الرازم، الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج6)
 (.9/180( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج7)
 (.31/487ماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( المزم، تيذيب الك8)
 (.1/232( الدارقطني، سنف الدارقطني )ج9)
 (.1/382( لمبييقي، السنف الكبرل )ج10)
 (.2/982( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج11)
 (.3/520( لبف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج12)
 (.4/15( لمزيمعي، نصب الراية )ج13)
 (.6/165م، إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )ج( لمبكصير 14)
 (.3/210( لمييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج15)
 (.3/372( لمبييقي، معرفة السنف كاآلثار )ج16)
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                     ،: شيخ كاه(3)كقاؿ الجكزجاني ،: ليس بالقكم(2)كابف حـز (1)كقاؿ أبك حاتـ الرازم
 : بٌيف الضعؼ عمى ركايتو كحديثو.(4)كقاؿ ابف عدم

 عؼ.كزاد: فيو ض ،: منكر الحديث(6)كالساجي (5)كقاؿ صال  جزرة
 (12)كاإلشبيمي (11)كابف القيسراني (10)كالدارقطني (9)كالنسائي (8)كاألزدم (7)كقاؿ الفالس

 : متركؾ في الحديث. (14)كقاؿ الدكلبي ،كزاد الفالس: جدنا ،: متركؾ الحديث(13)كالذىبي
 : متركؾ. (18)كالمتقي اليندم (17)كالييثمي (16)كالعراقي (15)كقاؿ البييقي في مكضع لخر

: كاف ممف ينفرد عف الثقات باألشياء المقمكبات التي إذا سمعيا مف (19)حبافكقاؿ ابف 
كقاؿ ابف  ،ل يجكز الحتجاج بو ،الحديث صناعتو سبؽ إلى قمبو أنو كاف المعتمد لذلؾ

 : ينفرد عف الثقات بالمنكرات.(20)القيسراني
                                         

 (.9/180( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)
 (.12/352( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج2)
 (.4/437الكبير )ج( العقيمي، الضعفاء 3)
 (.9/28( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج4)
 (.12/353( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج5)
 (.12/352( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج6)
 (.9/180( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج7)
 (.12/352( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج8)
 (.107المتركككف )ص ( لمنسائي، الضعفاء ك 9)
 (.31/486( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج10)
 (.1/478( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج11)
 (.1/134( لإلشبيمي، األحكاـ الكسطى )ج12)
 (.60( الذىبي، العمك لمعمي الغفار )ص 13)
 (.12/352( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج14)
 (.2/224برل )ج( لمبييقي، السنف الك15)
 (.6/2610( لمعراقي، تخريج أحاديث إحياء عمـك الديف )ج16)
 (.4/285( لمييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج17)
 (.5/863( لممتقي اليندم، كنز العماؿ )ج18)
 (.3/116( ابف حباف المجركحيف، )ج19)
 (.26( لبف القيسراني، تذكرة الحفاظ، )ص 20)
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 : ليس بثقة.(2)كقاؿ في مكضع لخر ،: ليس بشيء(1)كقاؿ ابف معيف
                 (5)ابف حجر في مكضع لخر ىككقاؿ ،: ضعيؼ جدنا(4)كالمناكم (3)ابف حجركقاؿ   
 : رمي بالكضع.(6)كالكناني

 كزاد أحمد: يضع الحديث. ،: كذاب(8)كالييثمي في مكضع لخر (7)كقاؿ أحمد بف حنبؿ
 النقاد:وأحكام غيره من  وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -

 كا سبحانو كتعالى أعمـ. ،الراكم متركؾ الحديث رمي بالكضع
 كظاىر كالـ اإلماـ ككيع التجري  الشديد. ،عمى تضعيفو ككيع اإلماـ كافؽ النقاد

(10) (9)أبو مقاتل السمرقندى ،حفص بن سمم .3
. 

 . (11)كان وكيع بن الجراح يكذبو -
 أقوال النقاد: -

 . (12)حديثو بجمع يعنى محؿ كالفقو العمـ في كلو ،أيامو يف يفتي ممف قاؿ الخميمي: كاف
كاف ل " :كقاؿ ، كيضعفو بمرة "اكاف قتيبة بف سعيد يحمؿ عميو شديدن ةقاؿ ابف حباف: "

 .(13)"يدرم ما يحدث بو

                                         
 (.9/180(، ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ، )ج468بف الجنيد )ص ( ابف معيف، سؤالت ا1)
 (.4/369ركاية الدكرم )ج-( تاريخ ابف معيف2)
 (.13/902( ابف حجر، المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، )ج3)
 (.1/380( لممناكم، الفت  السماكم، )ج4)
 (.595( ابف حجر، تقريب التيذيب، )ص 5)
 (.2/56زيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة )ج( لمكناني، تن6)
 (.2/577( ألبي زرعة الرازم، الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج7)
 (.2/123( لمييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج8)
 ( .3/187ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (9)
 .(675تقريب التيذيب )ص  .سمـ[ مقبكؿ مف الثامنة ت ( أبك مقاتؿ السمرقندم ]اسمو حفص بف10)
 ( .1/257ابف حباف، المجركحيف )ج (11)
 ( .1/151لمخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج (12)
 ( .1/256ابف حباف، المجركحيف )ج (13)
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كقاؿ  ،(1)كمرة قاؿ: كا ل تحؿ الركاية عنو ،ككاف عبد الرحمف بف ميدم يكذبو
(2)السميماني

أبك مقاتؿ " :قاؿ السعدم ،(3)لفزارم في عداد مف يضع الحديثحفص بف سمـ ا :
كأبك مقاتؿ ىذا لو كقاؿ ابف عدم:  ،(4)"االسمرقندم كاف فيما حدث ينشىء لكالـ الحسف إسنادن 

كليس ىك  ،كيقع في أحاديثو مثؿ ما ذكرتو أك أعظـ منو )يقصد بذلؾ النكارة( ،أحاديث كثيرة
يأتي باألشياء المنكرة التي يعمـ مف كتب الحديث  ابف حباف: كقاؿ ،(5)ممف يعتمد عمى ركاياتو

 . (7)كقاؿ الحاكـ: يركم المناكير ،(6)أنو ليس ليا أصؿ
وأحكام غيره من  وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 عمى الراكم. موفي حككاف يركم المناكير. كافؽ النقاد اإلماـ ككيع  ،الراكم ضعيؼ جدا
مقاتل بن سميمان بن بشير ا زدي الخراساني أبو الحسن البمخي نزيل مرو ويقال لـو  .4

 . (8)ابن دوال دوز من السابعة مات سنة خمسين ومائة
وقال: سمعنا منو واهلل  ،(10)وقال : كان مقاتل بن سميمان كذابا (9) كذبو وكيع -
 . (11)المستعان

                                         
 (.1/256ابف حباف، المجركحيف )ج (1)
اىيـ بف يكسؼ بف عنبر السميماني الحافظ البيكندم، ( أبك الفضؿ أحمد بف عمى بف عمرك بف أحمد ابف إبر 2)

نما قيؿ لو السميماني انتسابا إلى جده أبى أمو أبى حامد أحمد بف سميماف البيكندم،  مف أىؿ بيكند، كا 
كانت لو رحمة إلى اآلفاؽ كالكثرة كالحفظ كاإلتقاف، كلـ يكف لو نظير في زمانو إسنادا كحفظا كدراية 

تقا  (7/198نا. السمعاني، األنساب )جبالحديث كضبطا كا 
 ( .1/557( ميزاف العتداؿ، الذىبي )ج3)
 ( .3/294ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (4)
 ( .3/296ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (5)
 ( .1/256ابف حباف، المجركحيف )ج (6)
 (.392لبف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ص (7)
 (. 545لتيذيب)صابف حجر، تقريب ا (8)
 ( . 8/354ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (9)
   ( المصدر نفسو .10)
 ( المصدر نفسو . 11)
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 أقوال النقاد:-
كقاؿ اإلماـ أحمد: مقاتؿ بف  ،(2)كمرة قاؿ: ليس حديثو بشيء ،(1): ليس بثقةقاؿ ابف معيف

كقاؿ عبد الرحمف بف الحكـ بف  ،(3)سميماف صاحب التفسير ما يعجبنى أف أركل عنو شيئا
كقاؿ إسحاؽ ابف  ،(5)كقاؿ أبك حاتـ: متركؾ الحديث ،(4)ترؾ الناس حديثو ،ابشير: كاف قاصن 

متركؾ الحديث  ،كقاؿ أحمد بف سيار المركزم: ىك متيـ ،(6)كذابإبراىيـ الحنظمي مبتدع 
  (9)كقاؿ البخارم: لشيء البتة ،(8)كقاؿ الجكزجاني: كاف دجال مستكرا ،(7)ميجكر القكؿ

 ،كقاؿ الساجي: كاف كذابا ،(11)كقاؿ أبك داكد: ترككا حديثو ،(10)كقاؿ النسائي: كذاب
كقاؿ ابف المبارؾ: ما أحسف  ،(13)كذب في الحديثكقاؿ ابف حباف: كاف ي ،(12)متركؾ الحديث

كقاؿ ابف  ،(15)كقاؿ ابف سعد: أصحاب الحديث يتقكف حديثو كينكركنو ،(14)تفسيره لك كاف ثقة

                                         
 ( . 28/448المزم، تيذيب الكماؿ )ج (1)
 ( المصدر نفسو . 2)
 ( . 8/355ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (3)
 ( المصدر نفسو . 4)
 ( المصدر نفسو . 5)
 ( .28/443لكماؿ )جالمزم، تيذيب ا (6)
 ( . 28/445المزم، تيذيب الكماؿ )ج (7)
 (. 343لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص (8)
 ( . 8/14البخارم التاريخ الكبير )ج (9)
 ( 28/449المزم، تيذيب الكماؿ )ج (10)
 ( 28/449المزم، تيذيب الكماؿ )ج (11)
 ( 28/450المزم، تيذيب الكماؿ )ج (12)
 ( .3/14يف )جابف حباف، المجركح (13)
 ( . 28/437المزم، تيذيب الكماؿ، )ج (14)
 ( . 7/263ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (15)
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كذبكه كقاؿ ابف حجر:  ،(2)كقاؿ الذىبي:أجمعكا عمى تركو ،(1)عدم: ىك مع ضعفو يكتب حديثو
 .  (3)كىجركه كرمى بالتجسيـ

 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،خالصة القول فيو -
 الراكم متركؾ . كا سبحانو كتعالى أعمـ .

 كقد كافؽ النقاد جميعا في حكميـ عمى الراكم اإلماـ ككيع مف حيث تكذيبو كتركو .
َأُبو الَبْخَتِريُّ  ،َوْىُب بُن َوْىِب بِن َكِثْيٍر اَ َسِديُّ اْلُقَرِشيُّ  .5

(4) : 
 .(5)بالكذب رماه وكيع بن الجراح -
 أقوال النقاد في الراوي: -

 .(8)كابف ناصر الديف (7)كالدارقطني (6)ضعفو ابف معيف
 ركل منكرات؛ فترؾ حديثو. ،: لـ يكف في الحديث بذاؾ(9)كقاؿ ابف سعد

 : (13)يكالذىب (12)كالدارقطني (11)كالنسائي (10)فقاؿ مسمـ ،كتركو جماعة كبيرة مف األئمة
 

                                         
 ( . 8/190ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (1)
 ( . 7/202الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج (2)
 (. 545ابف حجر تقريب التيذيب )ص (3)
ضي ببغداد، كىك ابف كىب بف كثير بف عبد ا بف ربيعة بف ( كىب بف كىب، أبك البخترم القرشي، القا4)

األسكد بف المطمب بف أسد ابف عبد العزل، تكفي بيا سنة مائتيف، ركل عف ىشاـ بف عركة كجعفر بف 
 (. 9/25محمد. انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج

 (.8/170( البخارم التاريخ الكبير )ج5)
 (.8/333عفاء الرجاؿ )ج( ابف عدم، الكامؿ في ض6)
 (.4/1948( لمدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ )ج7)
 (.7/296( لبف ناصر الديف، تكضي  المشتبو )ج8)
 (.7/240( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج9)
 (.1/153( لمسمـ، الكنى كاألسماء )ج10)
 (.104( لمنسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص 11)
 (.13/36األحاديث النبكية )ج ( لمدارقطني، العمؿ الكاردة في12)
 (.8/107( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج13)
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 ،كزاد النسائي: كل ييٍكتيب حديثو ،مرة: ليس بثقة (2)كالذىبي (1)كقاؿ النسائي ،متركؾ الحديث
 كذاب خبيث. 

كقاؿ أبك أحمد  ،: مطركح الحديث(4)كقاؿ أحمد بف حنبؿ ،: سكتكا عنو(3)كقاؿ البخارم
 ،ا مستقيمناحديثن  : ل أعمـ لو(7)كقاؿ العقيمي ،: ذاىب الحديث(6)كالخطيب البغدادم (5)الحاكـ

كزاد ابف حياف:  ،: ل ييٍكتيب حديثو(9)كأبك نعيـ األصفياني (8)كقاؿ ابف حياف ،كميا بكاطيؿ
 ضعيؼ الحديث جدان.

كابف  (12)كأبك بكر بف عياش (11)كحفص بف اياث (10)شعيب بف إسحاؽ القرشيكذبو ك 
سحاؽ بف راىكيو (13)المديني كا 

 (17)أبي شيبةكعثماف ابف  (16)كالفالس (15)كدحيـ (14)
 (20)كأبك حاتـ (19)كأبك زرعة (18)كالجكزجاني

                                         
 (.8/400( ابف حجر، لساف الميزاف )ج1)
 (.4/1259( تاريخ اإلسالـ، الذىبي )ج2)
 (.136(، الضعفاء الصغير )ص 2/320(، التاريخ األكسط )ج8/170( البخارم التاريخ الكبير )ج3)
 (.9/25ديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتع4)
 (.2/329( ألبي أحمد الحاكـ، األسامي كالكنى )ج5)
 (.15/625( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج6)
 (.4/325( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج7)
 (.1/244( ابف حياف، أخبار القضاة )ج8)
 (.157( ألبي نعيـ األصفياني، الضعفاء )ص 9)
 (.9/25( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج10)
 (.63/411(، لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج15/625( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج11)
 (.63/414(، لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج15/625( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج12)
 (.63/413(، لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج15/625( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج13)
 (.9/26ـ، الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حات14)
 (.63/415(، لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج15/625( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج15)
 (.2/330( ألبي أحمد الحاكـ، األسامي كالكنى )ج16)
 (.190( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، )ص 17)
 (.229( لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص 18)
 (.2/666عة، الضعفاء الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج( ألبي زر 19)
 (.9/26( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج20)
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 (6)كالذىبي (5)كابف عبد اليادم (4)القيسراني كابف (3)كالدارقطني (2)كالنسائي (1)اف كأبك داكدالرازي
 (13)المناكمك  (12)كالفتني (11)كالكناني (10)كالسيكطي (9)كالسخاكم (8)كابف الممػػػػقػػػػػػػػػػػػف (7)كالعػػػػػػػػراقػػػػػػػػي
 .(15)كالشككاني (14)كابف العماد

 .(18)كالشككاني (17)كابف الجكزم (16)أبك عبد ا الحاكـ ككصفو بكضع الحديث
فقاؿ ابف   ،كنقؿ ابف الجكزم كابف عبد اليادم اإلجماع عمى كذبو ككضعو لمحديث

 : كذاب يضع الحديث بإجماعيـ. (19)الجكزم 
 لحديث باتفاؽ أىؿ المعرفة بالحديث. : كذاب يضع ا(20)كقاؿ ابف عبد اليادم

 
 
 

                                         
 (.63/421(، لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج15/625( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج1)
 (.63/421(، لبف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج15/625( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج2)
 (.3/135( لمدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج3)
 (.1/455( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج4)
 (.1/67( لبف عبد اليادم، تنقي  التحقيؽ )ج5)
 (.37( الذىبي، تمخيص كتاب المكضكعات )ص 6)
 (.5/2099( لمعراقي، تخريج أحاديث إحياء عمـك الديف )ج7)
 (.1/423ج( لبف الممقف، البدر المنير )8)
 (.102( لمسخاكم، المقاصد الحسنة )ص 9)
 (.2/92( لمسيكطي، الْللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة )ج10)
 (.1/131( لمكناني، تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة )ج11)
 (.74( لمفتني، تذكرة المكضكعات )ص 12)
 (.2/318( لممناكم، فيض القدير )ج13)
 (.2/477ف العماد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )ج( لب14)
 (.8(، لمشككاني، الفكائد المجمكعة )ص 3/195( لمشككاني، نيؿ األكطار )ج15)
 (.8/400( ابف حجر، لساف الميزاف )ج16)
 (.1/47( لبف الجكزم، المكضكعات )ج17)
 (.15( لمشككاني، الفكائد المجمكعة )ص 18)
 (.1/479مسائؿ الخالؼ )ج ( لبف الجكزم، التحقيؽ في19)
 (.220( لبف عبد اليادم، الصاـر المنكي في الرد عمى السبكي )ص 20)
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  (3)كابف الجاركد(2)كأحمد بف حنبؿ (1)كممف جمع بيف تكذيبو ككضعو لمحديث ابف معيف
 .(8)كالشككاني (7)كابف حجر (6)كابف القيسراني (5)كابف الجكزم (4)كابف عدم

امة كاف إذا جٌنو الميؿ سير ع ،: كاف ممف يضع الحديث عمى الثقات(9)كقاؿ ابف حباف
كل كتابة حديثو إل عمى  ،ل تجكز الركاية عنو ،ليمو يتذكر الحديث كيضعو ثـ يكتبو كيحدث بو

 جية التعجب.

وأحكام غيره من  وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

 كا سبحانو كتعالى أعمـ. ،الراكم كذاب يضع الحديث

ككافقو أامبيـ عمى رميو بالكذب  ،عمى تضعيفو تضعيفنا شديدنا كيعك  اإلماـ كافؽ النقاد
 كالكضع.

 ثانيًا: الراوي الذي اتيمو وكيع بالكفر.
ـــــاٍث  .6 ـــــُن ِغَي ـــــرحمن ِبْشـــــُر ْب ـــــد ال ـــــو عب ـــــي كريمـــــة أب ـــــن أب ـــــيُّ ب ـــــد الَمِرْيِس مـــــولى زي

 .(10) بن الخطاب
ييػػكدم أك  ،نػػة ا"عمػػى المريسػػي لعوقــال وكيــع: . (11)ىػػك كػػافرقيــل لوكيــع فيــو فقــال: -
قػاؿ لػو رجػؿ: كػاف أبػكه أك جػده ييكديػان أك نصػرانياي؟ قػاؿ ككيػع: "عميػو كعمػى أصػحابو  ،نصراني"

                                         
 (.9/26( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)
 (.9/25( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2)
 (.8/400( ابف حجر، لساف الميزاف )ج3)
 (.8/335( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج4)
 (.3/54لبف الجكزم، المكضكعات )ج (5)
 (.3/1668( لبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج6)
 (.10/788( ابف حجر، المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية )ج7)
 (.158( لمشككاني، الفكائد المجمكعة )ص 8)
 (.3/74( ابف حباف، المجركحيف )ج9)

 ( .7/531الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (10) 
 (154/ 1ركاية ابف محرز )ج -( ابف معيف، تاريخ ابف معيف 11)
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سػيئ ببغػداد يقػاؿ لػو وقـال: " ،وضرب وكيع إحدى يديو عمى ا خـرى ،القرلف كػالـ ا" ،لعنة ا
ل ضربت عنقو ،المريسي يستتاب  .(1)"فإف تاب كا 

 أقوال النقاد:-
كقاؿ  ،(3)كقاؿ قتيبة بف سعيد: بشر المريسي كافر ،(2)بك زرعة: بشر المريسي زنديؽقاؿ أ

 .(5)ل ينبغي أف يركل عنو ،كقاؿ الذىبي: مبتدع ضاؿ ،(4)يزيد بف ىاركف: كافر
والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

كافػؽ االبيػة النقػاد اإلمػاـ ككيػع فػي . كفره االػب النقػاد ،ع ضاؿمبتد متيـ بالكذب، الراكم
 الحكـ عميو.

 : التجريح الضمني:الرابعالمطمب 
 مع من أبيوسأنو لم ي فيو: أواًل: الراوي الذي قال

 . (6)من السابعة ،َعْبُد اْلَوىَّاِب ْبُن ُمَجاِىِد ْبِن َجْبٍر الَمِكيّ  .1

 . (7)اْلَوىَّاِب ْبُن ُمَجاِىِد لم يسمع من أبيو قال وكيع: كانوا يقولون إن َعْبدُ 
 كقاؿ  ،(11)كقاؿ الجكزجاني: اير مقنع ،(10)كأبك حاتـ ،(9)كاإلماـ أحمد ،(8)ضعفو ابف معيف

                                         
 (.34البخارم خمؽ أفعاؿ العباد )ص (1)
 ( .7/531( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج2)
 (1/322( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج3)
 ( .7/531( البغدادم، تاريخ بغداد، الخطيب )ج4)
 (1/322( الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج5)
 (. 368( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص6)
 ( . 6/70( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج7)
 ( . 6/70( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج8)
 ( المصدر نفسو . 9)
 ( المصدر نفسو . 10)
 (. 250( لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص11)
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ككذلؾ فعؿ  ،(2)كقد ذكره البخارم في ضعفائو ،(1)ابف عدم: عامة ما يركيو ل يتابع عميو
كقاؿ ابف حباف:  ،(5)كقاؿ النسائي: متركؾ الحديث ،(4)كقاؿ سفياف الثكرم: كذاب ،(3)الدارقطني

ف لـ يحفظ فاستحؽ الترؾ كاف يركم عف أبيو كلـ يره كيجيب في كؿ ما يسأؿ كا 
كقاؿ ابف  ،(6)

 . (7)حجر: متركؾ
 خالصة القول فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: -

 كا سبحانو كتعالى أعمـ . ،رمكذبو سفياف الثك  ،الراكم متركؾ
كالظاىر مف عبارة اإلماـ ككيع أنو كاف يضعفو كفي نفسو شيء منو للتصاؽ تيمة 

 ككذبو لخركف. ،كتركو بعضيـ ،كقد كافؽ اإلماـ ككيع عددا مف النقاد في تضعيفو ،الكذب بو
 ثانيًا: الراوي الذي قال فيو : "ما نقدر أن نحدث عنو".

اِن اْلُكوِفيُّ ُمَعمَّى ْبُن ىِ  .1 ُتوفي ما بين سنة  ،(8)من الثَّامنة ،اَلٍل ْبُن ُسَوْيٍد َأُبو َعْبِد اهلِل الطَّحَّ
 .(9)ىـ(180 -ىـ 171)
 

ن كتبو لمن أصح كتب قال أشـيا   ثم ظيـرت ،وكيع بن الجراح: أتينا المعمي بن ىالل وا 
(10)ما نقدر أن نحدث عنو بشئ

. 
 

                                         
 ( . 6/514( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج1)
 (. 92( البخارم الضعفاء الصغير )ص2)
 ( . 2/162(لمدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج3) 
 ( . 6/70(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 (.68لمنسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (5)
 ( . 2/146ابف حباف، المجركحيف )ج (6)
 (. 368ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7)
 (.541ذيب )ص( ابف حجر، تقريب التي8)
 (.747/ 4( الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج9)
 (225/ 1( الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ )ج10)
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قاؿ الذَّىبي: "كذاب كضاع  ،(1)و ككضعو لمحديثمتفؽ عمى كذبأقوال النُّقاد فيو: 
 .(4)كقاؿ ابف حجر: "اتفؽ النُّقاد عمى تكذيبو" ،(3)كقاؿ في مكضع لخر: "كذبكه" ،(2)باتفاؽ"

وأحكام غيره من  وكيع بن الجراحوالمقارنة بين حكم اإلمام  ،خالصة القول فيو -
 النقاد:

كتركو  النُّقاد عمى ذلؾ ككيع األخير كالـكالـ كافؽ  ،كذاب يضع الحديث باتفاؽ النُّقاد
. كا أعمى كأعمـ.أخيران 

 : الراوي الذي قال: " يقول بالقدر" ثالثًا

  .(5)أبو إسحاق اْلَمكِّّي  ،ِإْبرَاِىيُم ْبُن َناِفٍع المخزومي .1

 .(6)"كان إبراىيم بن نافع يقول بالقدرقال وكيع :" -
 أقوال النقاد :-

                                         
(، أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة 169( انظر: ابف المديني، سؤالت ابف أبي شيبة لبف المديني )ص 1)

(، العجمي، 396/ 7)ج(، البخارم، التاريخ الكبير 536/ 2(، )ج510/ 1الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج
(، 214/ 4(، العقيمي، الضعفاء الكبير )ج96(، النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص289/ 2الثقات )ج

(، ابف عدم، الكامؿ في 16/ 3(، ابف حباف، المجركحكف )ج331/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج
ارقطني، الضعفاء كالمتركككف (، الد471(، الدمشقي: أبك زرعة، تاريخو )ص99/ 8ضعفاء الرجاؿ )ج

(، الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية لو 70/ 4(، الدارقطني، سنف الدارقطني )ج132/ 3)ج
(، أبك عبد ا الحاكـ، المدخؿ إلى 168(، الدارقطني، سؤالت الحاكـ لمدارقطني )ص317/ 12)ج

(، ابف 2/1177القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج (، ابف148(، أبك نيعىٍيـ، الضعفاء )ص212الصحي  )ص 
(، 297/ 28(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج132/ 3الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج

(، المغني 282/ 2(، الكاشؼ لو )ج152/ 4(، ميزاف العتداؿ لو )ج747/ 4الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج
يؿ في الجرح كالتعديؿ كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيؿ (، ابف كثير، التكم671/ 2في الضعفاء لو )ج

(، ابف عراؽ، 541(، تقريب التيذيب لو )ص241/ 10(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج111/ 1)ج
 (.1/119تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة )ج

 (.671/ 2( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج2)
 (.282/ 2)ج( الذىبي، الكاشؼ 3)
 (.541( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص4)
 (227/ 2( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج5)
 (306/ 1( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج6)
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: "كاف إبراىيـ بف نافع أكثؽ (2)كقاؿ ابف ميدم ،اف إبراىيـ حافظا": "ك(1)قاؿ ابف عيينة
: (4)كأحمد بف حنبؿ في ركاية أبي طالب ،(3)في ركاية الدارمي كقاؿ ابف معيف ،شيخ بمكة"

ككاف أحمد  ،: " كاف إبراىيـ بف نافع يقكؿ بالقدر"(5)كفي مسند يعقكب بف شيبة عف ككيع ،"ثقة"
 ،: "ثقة"(8)كقاؿ ابف خمفكف ،"ثقة" (7)كقاؿ ابف الجكزم ،: "ل بأس بو"(6)كقاؿ الدار قطني ،يطريو

: "ثقة". زاد في (11)كديكاف الضعفاء ،(10)كميزاف العتداؿ ،في الكاشؼ (9)كقاؿ الذىبي
: (14)كقاؿ ابف حجر ،: "صدكؽ مقبكؿ" (13):"ثبت" كقاؿ في المغني في الضعفاء (12)الكاشؼ

 في الثقات. (16)كابف شاىيف (15)"ثقة حافظ". كذكره ابف حباف
كقد تعنت  ،لكنو لـ يكف داعية ،راـ أنو رمي بالقدر ،كعمك شأنو ،فأقكاليـ متفقة عمى ثقتو

لكف حكمو  ،الدارقطني بقكلو فيو: "ل بأس بو" ككذلؾ الذىبي في المغني بقكلو: صدكؽ مقبكؿ
 .مكافؽ لرأم الجميكر –كما في الميزاف كايره  –األخير 

 والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد: ،قول فيوخالصة ال -

                                         
 (1/332( البخارم التاريخ الكبير )ج1)
 (2/140( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2)
 (68صركاية عثماف الدارمي )-( تاريخ ابف معيف3)
 (2/140( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 (1/306( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج5)
 (15( لمدارقطني، سؤالت البرقاني )ص6)
 (1/57( لبف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج7)
 (1/306( لمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج8)
 (1/226( الذىبي، الكاشؼ )ج9)
 (1/70العتداؿ )ج( الذىبي، ميزاف 10)
 (13( الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص11)
 (1/226( الذىبي، الكاشؼ )ج12)
 (1/28( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج13)
 (94( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص14)
 (6/5( ابف حباف الثقات )ج15)
 (33( لبف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص16)
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كخالصة القكؿ أف إبراىيـ بف نافع ثقة ثبت صحي  الحديث كا أعمـ كبيذا خالؼ كالـ 
ف كاف أنو رمي بالقدر فقد  جماىير النقاد مف المحدثيف ظاىر كالـ اإلماـ ككيع بف الجراح كا 

 أعمـ.يككف عنده ثقة كا 
 : الراوي الذي قال فيو وكيع: " لو ترك ما يغمط"رابًعا

ه وقد 201من التاسعة مات سنة  ،َعِميُّ ْبُن َعاِصِم ْبِن ُصَيْيٍب الواسطي التيمي موالىم .1
 .(1) جاوز التسعين

ا يىغمىطي ًفٍيوً  قال وكيع:- ذيكا اىٍيرىهي  ،لىٍك تيًرؾى مى حديثو ما ص   كمرة قاؿ: خذكا مف ،(2) لىكىافى  ،كىأىخى
 .(3) كدعكا ما امط أك ما أخطأ فيو

 أقوال النقاد:-
كالناس يظممكنو في أحاديث يسألكف أف  ،كثقو العجمي كقاؿ: كاف ثقة معركفان بالحديث

كمرة قاؿ: كاف يغمط  (5)كقاؿ أحمد: ىك كا عندم ثقة كأنا أحدث عنو ،(4)يدعيا فمـ يفعؿ
قاؿ يعقكب بف شيبة: سمعت ك  ،(6)ا بالكذبـ يكف متيمن كل -أم عناد– كيخطىء ككاف فيو لجاج

كمنيـ مف  ،عمي بف عاصـ عمى اختالؼ أصحابنا فيو منيـ مف أنكر عميو كثرة الخطأ كالغمط
 ،أنكر عميو تماديو في ذلؾ كتركو الرجكع عما يخالفو الناس فيو كلجاجتو فيو كثباتو عمى الخطأ

ر عميو في بعض ما حدث بو مف سكء ضبطو كمنيـ مف تكمـ في سكء حفظو كاشتباه األم
كقد  ،كمنيـ مف قصتو عنده أامظ مف ىذه القصص ،كتكانيو عف تصحي  ما كتب الكراقكف لو

كلمحديث لفات  ،كاف رحمة ا عمينا كعميو مف أىؿ الديف كالصالح كالخير البارع شديد التكقي
ككاف إذا امط فرد عميو لـ  ،كقاؿ ابف المديني كاف عمي بف عاصـ كثير الغمط ،(7)تفسده

                                         
 (.403( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(1
 (.20/508لمزم، تيذيب الكماؿ )ج( ا(2
 (.1/156( أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج(3
 (.2/156( العجمي، الثقات )ج(4
 (.6/326( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(5
 ( المصدر نفسو.(6
 (.20/507( المزم، تيذيب الكماؿ )ج(7
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ككاف  ،ككاف يغمط في الحديث ،كمرة قاؿ: كاف عمي بف عاصـ معركفان في الحديث (1)يرجع
كقاؿ صال  بف محمد ليس ىك عندم ممف يكذب كلكف ييـ كىك سيء  ،(2)يركم أحاديث منكرة

كقاؿ  ،(3)الحفظ كثير الكىـ يغمط في أحاديث يرفعيا كيقمبيا كسائر حديثو صحي  مستقيـ
  (4)ليس بالقكم في الحديث ،الساجي: كاف مف أىؿ الصدؽ

كقاؿ عمرك بف عمي فيو  ،(5) صدكؽ يخطئ كيصر كرمي بالتشيعكقاؿ ابف حجر:  
كمرة  ،(7) كقاؿ ابف معيف: كذاب ليس بشيء ،(6) ضعؼ ككاف إف شاء ا مف أىؿ الصدؽ

 .(8) قاؿ: ليس بشيء كل يحتج بو كليس ممف يكتب حديثو
 خالصة القول فيو، والمقارنة بين حكم اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد:-

قاؿ ابف  ،كحديثو يحتج بو إذا كافؽ ايره مف الثقات ،ىك صدكؽ يخطئ كثيران كيصر
حباف "كالذم عندم في أمره ترؾ ما انفرد بو مف األخبار كالحتجاج بما كافؽ الثقات ألف لو 

بة كقد يخطئ اإلنساف فال يستحؽ الترؾ كأما ما بيف لو مف خطئو فمـ يرجع رحمة كسماعا ككتا
(9)فيشبو أف يككف في ذلؾ متكىما أنو كاف كما حدث بو "

.

إل أف البعض كابف معيف قد  ،كقد كافؽ االب النقاد في الحكـ عمى الراكم اإلماـ ككيع
 تشدد في حكمو عميو كأفحش القكؿ فيو.

 
 
 
 

                                         
 (.13/407( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(1
 (.13/407( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(2
 (.7/345( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(3
 (.13/407( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(4
 (.403( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(5
 (.7/347( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(6
 (.1/50( تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج(7
 (.13/407البغدادم، تاريخ بغداد )ج ( الخطيب(8
 (.2/113( ابف حباف، المجركحيف )ج(9
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 قال عنو: "أنو لم يرو عن فالن".: الراوي الذي خامًسا
َأُبو  ،وقيل: يزيد بن جعونة المروزي ،وُيقال: مافنة ،واسمو مابنة ،نوح بن َأبي مريم .1

 .(1) ويعرف بنوح الجامع ،عصمة القرشي قاضي مرو
 َقالَ و  .يضع كما يضع المعمى بف ىالؿ: يوافق ابن المبارك (2)قال وكيع بن الجراح-

 يرك عنو ابف المبارؾ.ما نصنع بو لـ : (3)مرة
 أقوال النقاد:-

قىاؿ أىٍحمىد ٍبف حنبؿ  : ضعيؼ الحديث.(4)قاؿ أبك زرعة كى
: كاف أىبيك عصمة يركم  (5)

 ،(7)كقاؿ البخارم ،: منكر الحديث(6)كقاؿ ابف معيف ،أحاديث مناكير لـ يكف ًفي الحديث بذاؾ
 ،: متركؾ الحديث(11)كابف حماد ،(10)حاتـ أبكك  ،(9)كقاؿ مسمـ ،: ذاىب الحديث جدان (8)كالحاكـ

  : سقط حديثو.(12)كقاؿ الجكزجاني
كأبك نعيـ  ،(14)كابف حباف في المجركحيف  ،(13)كذكره الدارقطني في الضعفاء كالمترككيف

 (16)كالذىبي في المغني كقاؿ: ترككه(15)في الضعفاء
                                         

(، المزم، تيذيب الكماؿ 484/ 8(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج48/ 3( ابف حباف، المجركحيف )ج1)
 (56/ 30في أسماء الرجاؿ )ج

 (396/ 7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2)
 (58/ 30ي أسماء الرجاؿ )ج( المزم، تيذيب الكماؿ ف3)
 (484/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 .) 2/331ج (( ألحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ5)
 (1/56ركاية ابف محرز )ج –( ينظر: تاريخ ابف معيف 6)
 (8/111( البخارم التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي محمكد خميؿ )ج7)
 (61/ 30أسماء الرجاؿ )ج ( المزم، تيذيب الكماؿ في8)
 (643/ 1( لإلماـ مسمـ، الكنى كاألسماء )ج9)
 (484/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج10)
 (293/ 8( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج11)
 (375( لمجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )الترجمة 12)
 (3/134( لمدار قطني، الضعفاء كالمتركككف )ج13)
 (48/ 3لمجركحيف )ج( ابف حباف، ا14)
 ( 151( ألبي نعيـ، الضعفاء )ص 15)
 (2/703( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج16)
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 .(1)ككذا قاؿ ابف حجر في التقريب 
 م اإلمام وكيع بن الجراح وأحكام غيره من النقاد:والمقارنة بين حك ،خالصة القول فيو -

 الراكم متركؾ . ككافؽ النقاد اإلماـ ككيع في حكمو عميو.

 : الراوي الذي وصف السنة بو بأنيا مجدبة.سادًسا

اْلَحَسُن ْبُن ِزَياٍد المُّْؤُلِؤيُّ  .1
الُكوِفيُّ  (2)

(3) : 
المؤلؤي قاضيا وحماد بن  قيل لوكيع: إن السنة مجدبة فقال: "وكيف ال تجدب وحسن -

 .(5)"(4)أبي حنيفة

 أقوال النقاد في الراوي: -
 .(7)كذكره ابف حباف في الثقات ،(6)كثقو مسممة بف قاسـ

 
كابف األثير  (11)كابف عدم (10)كأبك حاتـ الرازم (9)كأحمد بف حنبؿ (8)كضعفو ابف معيف

 .(14)كالنسائي (13)بك داكدككذا قاؿ أ ،كزاد أبك حاتـ: ليس بثقة كل مأمكف ،(12)الجزرم
                                         

 (567( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص1)
 (. 11/230المؤلؤم: ىذه النسبة لجماعة كانكا يبيعكف المؤلؤ. انظر: السمعاني، األنساب )ج (2)
عيد بف عبيد الطائي كابف جريج كمالؾ بف مغكؿ كأيكب الحسف بف زياد المؤلؤم، صاحب رأم، ركل عف س (3)

بف عتبة كالحسف بف عمارة، ركل عنو عمى بف ىاشـ بف مرزكؽ. انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح 
 (. 3/15كالتعديؿ)ج

 (.188/ 1حماد بف أبي حنيفة الفقيو عف أبيو، ضعفو ابف عدم كايره. الذىبي، المغني في الضعفاء )ج (4)
 (227/ 1الضعفاء الكبير )جالعقيمي، ( 5)
 (.3/48ابف حجر، لساف الميزاف )ج( 6)
 (.8/168ابف حباف، الثقات )ج( 7)
 (.1/227العقيمي، الضعفاء الكبير )ج( 8)
 (.1/202(، لبف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج8/275الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج( 9)
 (.6/615ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج(، 3/15ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (10)
 (.3/162ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج( 11)
 (.3/136لبف األثير الجزرم، المباب في تيذيب األنساب )ج( 12)
 (.8/275الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج( 13)
 (.34لمنسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص ( 14)
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ل ىػػك محمػػكد عنػػد  ،: لػػيس بشػػيء(2)كقػػاؿ صػػال  جػػزرة ،: لػػيس بشػػيء(1)كقػػاؿ ابػػف معػػيف
كليس ىك في  ،قيؿ لو بأم شيء تتيمو؟ قاؿ: بداء سكء ،-يعني أصحابو-كل عندىـ  ،أصحابنا

 : ليس في الحديث بشيء.(3)كقاؿ السمعاني ،الحديث بشيء
 : ل ييكتىبي حديثو.(5)ئي مرةكالنسا (4)كقاؿ ابف المديني
 .(7)كالييثمي (6)كتركو الدارقطني

  (13)كالعقيمػي (12)كالساجي (11)كالنسائي (10)كأبك داكد(9)كالفسكم (8) كرماه بالكذب ابف معيف
 .(15)كابف الممقف (14)كالدارقطني

: مػا رأيػت أكػذب (17)كقػاؿ أبػك ثػكر بػف إبػراىيـ ،: ييكذب عمى ابف جػريج(16)كقاؿ ابف نمير
 عف عطاء. ،كاف عمى طرؼ لسانو ابف جريج ،ف المؤلؤمم

والمقارنــة بــين حكــم اإلمــام وكيــع بــن الجــراح وأحكــام غيــره مــن  ،خالصــة القــول فيــو -
 النقاد:

                                         
 (.1/227العقيمي، الضعفاء الكبير )ج( 1)
 (.8/275الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج( 2)
 (.11/231السمعاني، األنساب )ج( 3)
 (.8/275الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج( 4)
 (.1/202لبف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج( 5)
 (.23لمدارقطني، سؤالت البرقاني )ص ( 6)
 .(6/262لمييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج( 7)
 (.3/15ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج( 8)
 (.3/56ليعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج( 9)
 (.1/491الذىبي، ميزاف العتداؿ )ج( 10)
 (.124لمنسائي، تسمية مف لـ يرك عنو اير رجؿ كاحد )ص ( 11)
 (.3/48ابف حجر، لساف الميزاف )ج( 12)
 (.3/48ابف حجر، لساف الميزاف )ج( 13)
 (.8/275لخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )جا( 14)
 (.5/501لبف الممقف، البدر المنير )ج( 15)
 (.3/162ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج( 16)
 (.8/275الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج( 17)
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كلعػػؿ مػػف رمػػاه  ،كلكنػػو مختمػػؼ فيػػو بػػيف التضػػعيؼ كالرمػػي بالكػػذب ،جػػدنا الػػراكم ضػػعيؼ
كأمػا  ،و مجدبة تحمؿ الجرح الشػديدكلعؿ قكؿ ككيع ركايت ،بالكذب مف جية كذبو عمى ابف جريج

 كا تعالى أعمـ.  ،قكؿ مسممة كابف حباف فيو بعض التساىؿ
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  وكيع بن الجراحمراتُب الَجْرِح عنَد اإلماِم ثالث: المبحث ال
كىا -ككيع بف الجراحاقد كمنيـ اإلماـ النَّ - إف األئمة النُّقَّاد ة قد أصدركا أحكامنا عمى الرُّ

كىاة:  ،تتفاكت في عباراتيا كتختمؼ في مدلكلتيا بحسب مكانة الرَّاكم مما ركل مف ىك "فمف الرُّ
ةعى الٍ  جَّ ديكؽ ،ابّْ القكم الميعىافىىكالشَّ  ،دؿ الحي كالشابّْ الصحي  المتكسط  ،كمنيـ: مف ىك ًثقىة صى

ديكؽ أك ل بأس بو ،في القيكَّة ديكؽ الذم فيو  ،كالكىٍيؿ الميعىافىى ،كمنيـ: مف ىك صى كمنيـ: الصى
عيؼ كالذم تىحامىؿ كيشيىدي كمنيـ: الضَّ  ،عىوي رأسيو أك بو ديمَّؿٍكجً كمف ىك في عافيةو لكف يي  ،ليف

ٍنبىو ،الجماعة محمكمنا كالرجؿ المريض في الفراش  ،عيؼ الكاىيكمنيـ: الضَّ  ،كل يرمي جى
ًطر ،اقط المتركؾكمنيـ: السَّ  ،كبالتَّطبيب تيرجى عافيتو اٌد الخى كلخر: حالو  ،كصاحب المىرىض الحى
تيو ر الذم يينازع ،كلخر: مف اليالكيف ،كأشرؼ عمى التَّمىؼ ،كحاؿ مف سىقىطىٍت قيكَّ  ،كالميحتىضى
 .(1)"جاليفكلخر: مف الكذَّابيف الدَّ 

ٍرح كالتٍَّعًديؿ كعباراتو التي استعمميا األئمة  كقد اجتيد العمماء في ترتيب مصطمحات الجى
كىاةا ترجع إلى  ،كظيرت صكر عدَّة في ترتيبيا عمى مراتب ،لنُّقَّاد في إصدار أحكاميـ عمى الرُّ
ٍرح كالتٍَّعًديؿ قد أطمقكا كثيرنا مف األلفاًظ في ىذا المجاؿ، كلـ يضعكا " أماـ  -االبنا–أفَّ أئمة الجى

لك فعمكا ذلؾ لسيمت ميمة كؿ لفظة ما يبيف األساس الذم جعميـ يطمقكنيا عمى الرَّاكم، إذ أنَّيـ 
ف لـ يكف  إلحاؽ ألفاظيـ في مراتب ل ييختمؼ عمييا، كليذا جاء الختالؼ بيف ىؤلء األئمة كا 

ٍرح كالتٍَّعًديؿ يحتاج إلى كثير مف البحث كالتَّ  قصي كبيرنا، كالحؽ أفَّ مكضكع ترتيب ألفاظ الجى
ٍرح كالتٍَّعًديؿ، حتى يمكف أكالتَّ  ف تيعرؼ مذاىبيـ كأسسيـ في إطالؽ طكاؼ في كؿ كتب الجى

كىاة، ألنَّو يبدك أفَّ كؿ إماـ لو منيجو الخاص في ذلؾ  .(2)"األلفاظ عمى الرُّ
ٍرح لكفيما يمي بياف  اقد تصنيؼ مصطمحات الجرح كعباراتو عند اإلماـ النَّ ك مراتب الجى

 ككيع بف الجراح
كىاةو مف خالؿ تتبع مصطمحات عرؼ كالتَّ  ،كؼ عمى مدلكلتياكالكق ،كعباراتو في جرح الرُّ

كىاة الذيف أطمقت في حقيـ يمكف  ،كالمقارنة بيف أحكامو كأحكاـ ايره مف النُّقَّاد ،عمى أحكاؿ الرُّ
كىاة إلى   ثالثتقسيـ تمؾ المصطمحات كالعبارات بحسب ما تدؿ عميو أك تمثمو في جرح الرُّ

 كىي: ،ؼ إلى األشدكسيقسـ الباحث تمؾ المصطمحات كالعبارات مف األخ ،مراتب

                                         
ٍرح كالتٍَّعًديؿ )ص1)  (.185 -184( الذىبي، ذكر مف ييعتمد قكلو في الجى
 (.234بي حاتـ الرازم كأثره في عمـك الحديث )ص( فكزم: رفعت، ابف أ2)
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 المطمب ا ول: مرتبة الجرح اليسير:
 المرتبة: أىل أواًل: وصف

عىفىاء  ،الذيف تيكتىبي أحاديثييـ كتيخرج لالعتبار كالستشياد ،كأىؿ ىذه المرتبة ىـ مف الضُّ
 .كاىدكقد ترتقي بالمتابعات كالشَّ 
 ثانًيا: مصطمحات المرتبة:

 الية: بارات التَّ كقد أطمقت في حقّْيـ المصطمحات كالع
 "مخمط".-"أمسؾ عنو ككيع"، - ،"ليس بشيء"- ،"ل يسمييـ استضعافا لو"- ،"ضعيؼ"-

 : مرتبة الجرح الشَّديد:الثاني المطمب
   أواًل: وصف المرتبة:

عىفىاء جدنا كل  ،الذيف تيطرىحي أحاديثييـ كل ييحتجُّ بيا ،كأىؿ ىذه المرتبة ىـ مف الضُّ
 .تىبىري كل ييع ،ييستشيىدي 

 ثانًيا: مصطمحات المرتبة:
 الية:كقد أطمقت في حقّْيـ المصطمحات كالعبارات التَّ 

 " منكر الحديث". ،"متركؾ"- ،"أجز عميو"-

  بالكذب والوضع.: مرتبة الرَّمي الثالث المطمب
  أواًل: وصف المرتبة:

حاديثييـ كل تيكتىبي تيطرىحي أ ،رمكا بالسَّرقة لمحديث كالكذب فيوف مكأىؿ ىذه المرتبة ىـ م
ا كل اعتبارنا؛ بؿ ل تحؿُّ ركايتيا إل لبياف كضعيا  .ل احتجاجن

 ثانًيا: مصطمحات المرتبة:
 الية: كقد أطمقت في حقّْيـ المصطمحات كالعبارات التَّ  
 " كافر" ،"يضع الحديث" ،"كذاب"-

 ومن خالل ىذه المراتب ال بد من تسجيل الممحوظات التَّالية:
كىاة الميجرَّحيف عند اإلماـ مرا -1 يمكف أف تيحصر في درجات  ككيع بف الجراحتب الرُّ
 ثالث:

ٍرح اليسير. ،أ. درجة لالعتبار  كىي: المرتبة األكلى: مرتبة الجى
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ٍرح الشَّديد ،ب. درجتاف لمرَّد كالمرتبة الثَّالثة: مرتبة الرٍَّمي  ،كىما: المرتبة الثَّانية: مرتبة الجى
 . بالكذب كالكضع

كىاة السَّابقة معرفة أقساـ الحديث -2 ٍرح عند اإلماـ  ،يترتب عمى مراتب الرُّ  ككيعفحديث أىؿ الجى
 ىما:      ،عمى منزلتيف

عيؼ: كىك ما ل ييحتىجُّ بو مف الحديث كييكتىبي لالعتبار كييبحىثي لو عف  ،أ. الحديث الضَّ
ٍرح اليسير. كتشمؿ أحاديث ركاة المرتبة األكلى: ا ،شكاىد كمتابعات  لجى

 ،كل ييعتبىري بو ،كل ييستشيىدي  ،ب. الحديث المردكد: كىك ما ييطرح مف الحديث كل ييحتىجُّ 
 كيشمؿ: 

ٍرح الشَّديد - كل  ،كل ييحتىجُّ بيا ،كأحاديثيـ تيطرح ،أحاديث ركاة المرتبة الثَّانية: الجى
. ،ييستشيىدي   كل ييعتبىري

كأحاديثيـ تىحرـي ركايتيا مع  ،لثة: الرٍَّميي بالكذب كالكضعكأحاديث ركاة المرتبة الثَّا -
ًإلَّ  ،سكاء في األحكاـ كالقصص كالتَّرايب كايرىا ،العمـ بكضعيا في أم معنى كاف

 أم مقركننا ببياف كضعيا.-مبيَّننا 
كىاة أك األحاديث إلى  ،ككيع بف الجراح بيذه المراتب لـ ييصرح اإلماـ -3  ،مراتبكلـ ييقسّْـ الرُّ

 سكاء بالشَّكؿ المذككر أك بأم شكؿ لخر.
كلكف ىذه المراتب استنبطت مف خالؿ تتبع أقكاؿ كعبارات اإلماـ ككيع بف الجراح في 

اؿ ٍرح الرّْجى  كالمقارنة بيف أحكامو كأحكاـ ايره مف النُّقَّاد.  ،كالنَّظر في مدلكلتيا ،جى
ٍرح كالتٍَّعًديؿ كىاة كاألحاديث إلى مراتب كدرجات ك  ،كالذم يبدك أفَّ مراتب الجى تصنيؼ الرُّ

نَّفات ًإلَّ أنَّيا كانت معركفة لدل النُّقَّاد  ،لـ تيدكف في عصر اإلماـ ككيع كمف قبمو في ميصى
 . -كىالمَّوي أىٍعمىـي -المشتغميف في ىذا العمـ 

اء بعدىـ مف ريؽ لمف جكأقرانو مف النُّقَّاد قد ميدكا الطَّ ع يكككيمكف القكؿ أفَّ اإلماـ 
ٍرح كالتٍَّعًديؿ في صكرتيا العامة كالمشيكرة مع العمـ أفَّ أكؿ مف تكمَّـ في  ،النُّقَّاد؛ لبناء مراتب الجى

ٍرح كالتٍَّعًديؿ ىك اإلماـ عبد الرَّ   ،(1)ابعيفىػ( مف أتباع التَّ 198:حمف بف ميدم )تمراتب الجى
ٍرح كالتٍَّعًديؿ"327:ازم )تكأكؿ مىٍف دىكَّف ذلؾ ىك اإلماـ ابف أبي حاتـ الرَّ  ىػ( في كتابو "الجى

(2). 
 

                                         
 (.10( انظر: رضكاف كرياف، مراتب الجرح كالتعديؿ )ص1)
 (.2/37( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2)
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 في الَجْرح وكيع بن الجراحخصائص منيج اإلمام : ابعالمبحث الرَّ 
ا عممينا دقيقنا في  ككيع بف الجراحعممنا أفَّ لإلماـ  ،مف خالؿ ما سبؽ   جرحمنيجن

اؿ كاضحة يمكف استنباطيا  كقكاعد كأسس ،كىذا المنيج لو خصائص مميزة ،كتتبع أحكاليـ ،الرّْجى
ٍرحو مف خالؿ أقكال  الية:كيمكف تمخيص ىذه الخصائص في الفقرات التَّ  ،كعباراتو الكاردة في الجى

 وسُّط واالعتدال في الَجْرح:التَّ  -1

كأفَّ  ،متساىؿ كأمتكسط  كأكؿ طَّبىقة مف طبقات النُّقَّاد ل تخمك مف متشدد  كذلؾ أف 
 - كىالمَّوي أىٍعمىـي  -رج  لنا فالذم يي  ،كر في أم قسـ مف ىذه األقساـلـ ييذككيع بف الجراح اإلماـ 

اؿ  مكر منيا: أل ،أنَّو مف النُّقَّاد المتكسطيف المعتدليف المنصفيف في تجري  الرّْجى

اؿشدد أك التَّ لـ أجد مف كصفو قديمنا أك حديثنا بالتَّ  . أ كلك عيرؼ  ،ساىؿ في جرح الرّْجى
 ه كما ىك حاؿ ايره.مف ذلؾ لشتير أمر  بشيءو 

 التي لأللفاظ كالعبارات نفسيا استخدامو خالؿ مف المعتدليف لألئمة محاكاتو . ب
 .استخدمكىا

كاة المدركسيف المجرحيف )سبع كعشركف( راكينا باستعماؿ . ت  بمغ إجمالي عدد الرُّ
 لـ أجد لإلماـ ككيع ،مدلكلتيا في مختمفة ،ألفاظيا في متنكعة كعبارات مصطمحات
كممف قاؿ في  ،استعمالن  المصطمحات أكثر مف بؿ "تركو" ككاف تركؾ""م مصطم 
 خارجة بف مصعب، كايره ثالثة. حقيـ: 

كىاة في أكثرىـ . ث مع شيء مف التَّفاكت في  ،كافؽ النُّقَّاد اإلماـ ككيع في أحكاميـ عمى الرُّ
 عمى النَّحك التَّالي: ،بعض األحياف في الرُّتبة

جتياد في تصنيؼ اإلماـ ككيع بف الجراح مف حيث مف خالؿ ما سبؽ ييمكف ال 
 بأنو كاف يتصؼ بالتَّكسط كالعتداؿ كا أعمـ. ،التَّشدد كالتَّساىؿ

 جريح:قة وا مانة العممية في التَّ الدِّ   -2

اؿ بالدّْقة العممية كاألمانة  بف الجراح عككياتَّسـ منيج اإلماـ   في تجري  الرّْجى
قد سار كفؽ قكاعد عممية ك  ،عطي كؿ ذم حؽ حقوكيي  ،ؿ كؿ راكو منزلتونز فنراه يي  ،كالمكضكعية

 .اةابى حى مي دقيقة بعيدنا عف اتّْباع اليكل كالٍ 
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 ح: رْ جَ عممية دقيقة في الْ  اعتماده لمصادر  -3 

حصيمة كىي  ،دقيقة في التَّجري  عمى مصادر عممية ككيع بف الجراحاعتمد اإلماـ   
تتمثؿ في المادة التي استخمصيا ك  ،لو في أامب األحياف في الجرحاستقى منيا أقكاف ،مف قبمو

كىاة راسة ألكلئؾ اقد متابعة تمؾ الدّْ كبيا يستطيع النَّ  ،كمركياتيـ ،النُّقَّاد قبمو مف خالؿ دراستيـ لمرُّ
كىاة الذيف لـ يي  مع ما ينضـ إلى ذلؾ مف نتائج يتكصؿ إلييا مف تجمع تمؾ المادة عنده  ،دركيـالرُّ

ما نصنع  ،نكح بف أبي مريـ بعد أف اتيمو بالكضعفي حؽ:  ؛ حيث قاؿف مصادرىا المختمفةم
 بو لـ يرك عنو ابف المبارؾ.

 وتأييده ليم:  ،اعتباره  حكام بعض النُّقَّاد -4

اؿ أحياننا  جري يعتبر بأحكاـ بعض النُّقَّاد فيكافقيـ في ت ككيع بف الجراحكاف اإلماـ  الرّْجى
 .كثيرة

 تعددة المراتب: مُ  ،الالتختمفة الدَّ مُ  ،تنوعة ا لفاظمُ  ،ستعمال مصطمحات وعبارات لمجرحا -5

كاة مصطمحات كعبارات متنكعة في  ككيع بف الجراحاستعمؿ اإلماـ   في تجري  الرُّ
ل يسميو  ،اضرب عميو ،يخمط في أخذه ،كاف يقكؿ بالقدركىي:  ،ألفاظيا مختمفة في دللتيا

 ،كافر ،يكذب ،رماه بالكذب ،يضع الحديث ،أجز عميو ،أمسؾ عنو ،تركو ،استضعافا لو
 لـ يسمع مف أبيو.  ،كذاب ليس حديثو بشيء ،كذبو ،متركؾ

كىاة لجرح  مفكما تمثمو  ،ىذه المصطمحات كالعبارات بحسب دللتيا تكضع لقدك   مرُّ
 .كما سبؽ بيانو ،ثالثفي مراتب 

 مخالفتو  حكام آخرين:    اعتباره  حكام بعض النُّقَّاد و  -6

اؿ أحيانن  ،يعتبر أحكاـ بعض النُّقَّاد ككيع بف الجراحكاف اإلماـ   ا فيكافقيـ في جرح الرّْجى
 كقد تككف ىذه المكافقة: ،كثيرة

 اقد كيعزكه إلى قائمو.قكؿ النَّ ككيع حيث ينقؿ اإلماـ  ،أ. مكافقة صريحة كاضحة

ألحكاـ كثير مف النُّقَّاد في  ككيعافقة اإلماـ تتض  مف خالؿ مك  ،ب. مكافقة اير صريحة
اؿ.  الرّْجى
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كىذا إفَّ  ،خالؼ بعض النُّقَّاد في أحكاميـقد يي  ككيع بف الجراحكفي المقابؿ نجد أفَّ  
اؿ ككيع بف الجراحؿَّ عمى شيءو فإنَّما يدؿُّ عمى استقالؿ اإلماـ دى   ،في رأيو كحكمو عمى الرّْجى

 ،كالمقارنة بينيا ،عمى جمع األحاديث مف دراستو الخاصة القائمة حيث إفَّ أحكامو نابعة
كىاة كتتبع أخبارىـ ،كدراستيا مع عدـ إىمالو لمحصيمة العممية  ،كتمحيصيا مع دراسة أحكاؿ الرُّ

 . المجاؿالمستفادة مف النقاد الذيف سبقكه في ىذا 

 : والمقيدطمق ح المُ رَ جَ الْ  واستعمال -7

كىاةبعض   بف الجراح ككيعجرح اإلماـ قد   ككذلؾ كاستعمؿ في ذلؾ الجرح المطمؽ  ،الرُّ
دكف اقترانو بمفظ  ،طمؽاكم بمفظ مي الحكـ بجرح الرَّ : "قصد بوأما الجرح المطمؽ: يي  ،الجرح المقيد

مقارنة بغيره كما قاؿ في حؽ الحكـ بجرح الرَّاكم " :د بوصى قٍ يي فى  ،المقيدكأىٌما الجرح  ،قيده"لخر يي 
 أبي مريـ:" يضع كما يضع المعمى بف ىالؿ". نكح ابف

 : عدم ا خذ عن الراوي إذا لم يرو عنو كبار العمما  -8

كقاؿ  ،ككيع بف الجراح ل يأخذ عف الراكم إذا لـ يركم عنو ابف المبارؾاإلماـ كاف  
(1)ذلؾ في حؽ: نكح بف أبي مريـ "أبك عصمة"

. 
 تفسيره لمجرح أحياًنا:  -9

ليككف ايره عمى  ،في الجرح أنو ييفسر الجرح أحيانناككيع بف الجراح ـ كمف منيج اإلما 
يكنس بف يزيد كىذا يدؿ عمى نزاىتو العممية في نقده لمرجاؿ؛ حيث قاؿ في حؽ: " ،بينة مف قكلو

 .(2)"كاف سيئ الحفظ":  "األيمي
 عدم تفسير الَجْرح غالًبا: -10

ٍرح أحيانناكاف يي  بف الجراح ككيعابقة أفَّ اإلماـ عممنا في الفقرة السَّ   كلكف  ،فسر الجى
ٍرح يتبيَّف أنَّو كاف ل يي بالنَّ  ٍرح في مكاطف عديدةظر في أقكالو كعباراتو الكاردة في الجى  فسر الجى

 .كىذا كاض  في صمب الرسالة

 

 

                                         
 (58/ 30ج( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (.9/48ج( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )2)
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 اوي مع اإلشارة إلى بدعتو:تضعيف الرَّ   -11

كى  ككيع بف الجراحكاف اإلماـ  عّْؼ بعض الرُّ مما يدؿُّ  ،أحيانان  اة كيشير إلى بدعتيـييضى
كرميو إبراىيـ بف نافع   ،(1)تكفيره لبشر المريسيمف ذلؾ:  ،عمى إنصافو كمعرفتو بأحكاليـ

 .(2)ببدعة القدر
 من يخالط السمطان.  بحديثكان ال يأخذ  -12

 كىذا كاض  في ترجمة ،كاف اإلماـ ككيع ل يأخذ حديث أصحاب السمطاف كيعتبره جرحان 
"قاؿ أبك داكد .(3)بف بشيرىشيـ  اًلط السُّمطافى كيع ل ييحدّْث عىف ىيشىيـ ألنو كاف ييخى : "كىافى كى

(4). 


                                         
 (.154/ 1جركاية ابف محرز ) -بف معيف ( ابف معيف، تاريخ ا(1
 (.306/ 1ج( لمغمظام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(2
( ىشيـ بالتصغير ابف بشير بكزف عظيـ، ابف قاسـ بف دينار السممي، أبك معاكية بف أبي خاـز بمعجمتيف (3

 ىػ/ع.183الكاسطي، ثقة ثبت كثير التدليس كاإلرساؿ الخفي، مات سنة 
(، ابف حجر، تقريب التيذيب 1/248(، الذىبي، تذكرة الحفاظ )14/86خ بغداد )انظر: الخطيب، تاري

 (.574)ص
 .(133( أبك داكد، سؤالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص4)



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الخاتمة
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 الخـــاتــمـــة

حمػدنا  رب العػالميف بجميػع محامػده كمّْيػا عمػى  ،الحمد  الذم بنعمتو تػتـ الصػالحات
ػػوي كييكػػاًفئي مزيػػدهح ،جميػػع نعمػػو عمينػػا كعمػػى جميػػع خمقػػو كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى  ،مػػدنا يػػكافي ًنعىمى

 ...كبعد ،كسمـ ،كعمى للو كصحبو ،نبيّْنا محمد 

مػػػع  ،راسػػةإلييػػا مػػف خػػالؿ الدّْ  تأبػػرز النتػػائج التػػي تكصػػم ،عػػرض فػػي خاتمػػة الرسػػالةأ
 ا التكفيؽ كالسداد.أسأؿ ك  ،التنصيص عمى أىـ التكصيات المؤمؿ القياـ بيا

 النتائج: أواًل:
ٍمتت  :أبرزىا مف ،ميمَّة نتائج إلى ،البحث ىذا خالؿ مف كصَّ
فشػػيد  ،ق(197-ق128عػػاش اإلمػػاـ ككيػػع بػػف الجػػراح فػػي الفتػػرة الزمنيػػة الكاقعػػة مػػا بػػيف )أواًل: 

 أكاخر عيد الدكلة األمكية كتكفي في عيد الخالفة العباسية في خالفة األميف.
مػنيـ سػميماف  ،اح عمى يد صفكة ممتازة مػف كبػار عممػاء عصػرهتتممذ اإلماـ ككيع بف الجر ثانًيا: 

ككػاف لديػو تالميػذ كثػر مػف أشػيرىـ: أحمػد بػف حنبػؿ  ،بف ميراف كسفياف الثػكرم كايػرىـ
 كىناد بف السرم.

لـ يكتؼ اإلماـ ككيع بف الجراح باألخذ عف شيكخو ببمده الككفة؛ بؿ كانت لو رحالتو  :ثالثاً 
 محجاز كلمصر كلغيرىا.لدمشؽ كل ،العممية خارجيا

ػا ككيع بػف الجػراح اإلماـ اتَّبىع :رابعاً  ػا أحػكاليـ بُّػعتى كتى  ،الجػرح كالتعػديؿ فػي دقيقنػا عممينػا منيجن  جرحن
كمػػػػف ىػػػػذه  ،الكاضػػػػحة كأسسػػػػو كقكاعػػػػده ،المميػػػػزة خصائصػػػػو لػػػػو المػػػػنيج كىػػػػذا ،كتعػػػػديالن 

 الخصائص:

 .عديؿالتَّ الجرح  في العممية النزاىة .1

 .عديؿالتَّ الجرح  في العممية الدقة .2

  كليس ىنا المكضع لحصرىا. .التٍَّعًديؿ في دقيقة عممية لمصادر اعتماده .3
مػػػا بػػػيف جػػػرح  ،راكينػػػا( 65ككيػػػع بػػػف الجػػػراح ) عنػػػد اإلمػػػاـ دد الػػػركاة المدركسػػػيفبمػػػغ عػػػ :خامســـاً 

راكينػػػػا بألفػػػػاظ ( 27)ك ،عػػػػديؿ المختمفػػػػةبألفػػػػاظ التَّ مػػػػنيـ  راكينػػػػا( 38ؿ)تعػػػػرض  ،كتعػػػػديؿ
 .المختمفة جري التَّ 
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( 27بمغػػػت ) ،متباينػػػة الػػدللت ،متعػػددة تعػػديؿبألفػػػاظ ككيػػع بػػػف الجػػراح اإلمػػاـ  رى بَّػػػعى  :سادســاً  
 تعديؿ المقيد.لاألفاظ ( مف 3ك) ،المطمؽتعديؿ مف ألفاظ ال( 7لفظة؛ منيا )

 ( لفظػػة19بمغػػت ) ،مختمفػػة الػػدللت ،متعػػددة جػػرح ككيػػع بػف الجػػراح بألفػػاظر اإلمػػاـ بَّػػعى  :ســابعاً 
كتنكعػػػت مػػػا بػػػيف جػػػرح يسػػػير كجػػػرح شػػػديد كرمػػػي  ،المطمػػػؽ جػػػرحمػػػف ألفػػػاظ الجميعيػػػا 

 بالكضع كالكذب.

كىذا كاض  مف خػالؿ  ،إف مدلكؿ لفظ ليس بشيء عند اإلماـ ككيع تحمؿ معنى الضعؼ ثامنًا:
 مقارنة قكلو بأقكاؿ النقاد.

ييـ اإلمػػاـ ككيػػع بػػف اجتيػػدت فػػي بيػػاف خالصػػة الحكػػـ عمػػى جميػػع الػػركاة الػػذيف تكمػػـ فػػ :تاســًعا 
ا كتعديالن كك لحكمو في أامبيػا مػع شػيء مػف التَّفػاكت فػي بعػض  انت مكافقةالجراح جرحن

 األحياف بيف المصطم  الذم أطمقتو عمى الرَّاكم.  
مراتػػػب لمجػػػرح سػػػتّْ إلػػػى ككيػػػع بػػػف الجػػػراح مراتػػػب الجػػػرح كالتعػػػديؿ عنػػػد اإلمػػػاـ  تقسػػػم: عاشـــرًا

 كبيانيا كما يمي: ،لمتَّجري  الثكث ،ثالث لمتَّعديؿ ،عديؿكالتَّ 
 مراتب التعديل: 

 بالثناء عميو. ،التكثيؽ الرفيع المرتبة األكلى:        

 )المطمؽ(. ،العادم التَّكثيؽالثانية:  المرتبة

 التَّكثيؽ المتكسط.الثالثة:  المرتبة

  ح:يجر تمراتب ال

 .اكمالرَّ  في ليسيرا رحالجَّ  عمى يدؿ بكصؼ الجرحاألكلى: المرتبة 

 .الرَّاكم في الشديد رحالجَّ  عمى يدؿ بكصؼ الجرح المرتبة الثانية:   

 .كالكذب كضعبال الجرح المرتبة الثالثة:        

 ،كلكنػػو تجنػػب األلفػػاظ الجارحػػة مػػا أمكػػف ،اسػػتعمؿ اإلمػػاـ ككيػػع ألفاظنػػا لمتَّجػػري  :حــادي عشــر
 سكل أىؿ البدع.  ،كالتـز األدب في النَّقد ،كانتقى عباراتو ككسا ألفاظو

ــاني مػػف األلفػػاظ التػػي اسػػتخدميا اإلمػػاـ ككيػػع بػػف الجػػراح كأراد بيػػا  ،""مخمػػط مصػػطم  عشــر: ث
 الختالط بالمعنى الصطالحي.
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اؼ الرَّاكم كالحكـ عميو بما يناسبو بالعتمػاد عمػى قػكؿ ناقػد كاحػد وأخيرًا: أك أىػؿ  ،ل يمكف إٍنصى
كحصر أقكاؿ النُّقاد فػي الػرَّاكم كالكقػكؼ  ،جاؿزماف كاحد؛ بؿ يتعيف الرجكع إلى كتب الر 

 عمى مدلكلتيا.
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 ت:اثانًيا: التَّوصي
أشػػػير إلػػػى أبػػػرز التَّكصػػػيات التػػػي شػػػعرت  ،كمػػػف بػػػاب تمػػػاـ الفائػػػدة إف شػػػاء ا تعػػػالى

 كىي: ،كالتي أكصي بيا الباحثيف كطمبة العمـ ،بأىميتيا مف خالؿ إعدادم لمبحث
ػاؿت أواًل: بػراز  ،كجيو طمبة الدّْراسات العميا إلى الدّْراسات الميتعمقة بمناىج األئمة في نقد الرّْجى كا 

 جيكدىـ في حفظ السُّنَّة النَّبكية كالذَّب عنيا.
عمػػػى ًاػػػرار  ،الىتمػػػاـ بػػػإفراد ميصػػػنفات خاصػػػة ييجمػػػع فييػػػا أقػػػكاؿ كػػػؿ ناقػػػد عمػػػى حػػػدة  ثانًيا:

ٍرح كالتٍَّعػًديؿخاصة  ،ميصنفات األئمة في ىذا الباب  ،النُّقَّاد الذيف ًاٍعتيًمدت أقكاليـ في الجى
 كلـ تيفرد أقكاليـ في مصنفات.

ػػػٍرح كالتٍَّعػػػًديؿ الصػػػادرة عػػػف النُّقَّػػػاد ثالثًا: مػػػع  ،العمػػػؿ عمػػػى إخػػػراج ميعجػػػـ أللفػػػاظ كعبػػػارات الجى
يػػر كتحر  ،كالجتيػػاد فػػي شػػرح معانييػػا كالكقػػكؼ عمػػى مػػدلكلتيا ،فيرسػػتيا بطريقػػة عمميػػة

 المصطمحات كالعبارات الخاصة بإماـ معيف.
ػػا كتعػػديالن عمػػى مػػر العصػػكر   رابًعا: ػػاؿ جرحن  ،العنايػػة بػػإخراج ميعجػػـ لمنُّقَّػػاد الػػذيف تكمَّمػػكا فػػي الرّْجى

 تككف بمثابة مرجعان لطمبة العمـ. ،مع ذكر ترجمة مكجزة كميفيدة لكيؿّْ ناقد
 عمػى الشَّػريؼ كالحػديث ،اإلسػالـ خدمة في دىـيك كجي  بعممائيـ المسمميف جميكر تعريؼ:خامًسا

 .الخصكص كجو
 كؿ لذلؾ.كتخصيص ميزانية مف الدُّ  ،المفقكدةالنُّقَّاد تب يب عف كي قً نٍ التى  سادًسا:

رحمػػػة أسػػػأؿ ا العمػػػي العظػػػيـ أف يػػػرحـ اإلمػػػاـ النَّاقػػػد ككيػػػع بػػػف الجػػػراح  ،كفػػػي الختػػػاـ
 الجزاء.  كيجزيو عنا كعف اإلسالـ كالمسمميف خير ،كاسعة

ػػا لكجيػػو الكػػريـ كيتقبمػػو منػػي انىو كتعػػالى أف يجعػػؿ ىػػذا العمػػؿ عمػػالن خالصن  ،كأسػػألو سيػػٍبحى
كىػػك  ،إنَّػػو كلػػي ذلػػؾ كالقػػادر عميػػو ،فػػي القػػكؿ كالعمػؿ يكييسػػدّْدىن يكفّْقىنى أف ييػػك  ،كأفَّ يغفػر لػػي زلتػػي
 حسبي كنعـ الككيؿ.

 آمني..وعلى سائر النَّبِيِّنيوصحبه وعلى آله  ،حممّد سيِّدناوصلَّى اهللُ وسلَّم على 
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 المصادر والمراجع
 .الكريـ القرلف

 )د.ط(. بيركت: دار صادر. األنساب. المٌباب في تيذيبعمي بف محٌمد. )د.ت(.   ،ابف األثير

السالـ تدمرم. تحقيؽ: عمر عبد الكامؿ في التاريخ. ـ(. 1997عمي بف محمد. ) ،ابف األثير
 . بيركت: دار الكتاب العربي.1ط

تحقيؽ: طاىر النياية في اريب الحديث كاألثر.  ـ(.1979المبارؾ بف محمد. ) ،ابف األثير
 . بيركت: المكتبة العممية.1أحمد الزاكل كمحمكد محمد الطناحي. ط

 .1تحقيؽ: محمد عكض مرعب. طتيذيب المغة. ـ(. 2001محمد بف أحمد. ) ،األزىرم
 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

. بيركت: عالـ 1. تحقيؽ: ككركيس عكاد. طتاريخ كاسطىػػ(.  1406أسمـ بف سيؿ. ) ،أسمـ
 الكتب.

صمى ا  األحكاـ الكسطى مف حديث النبيق(. 1416عبدالحؽ بف عبدالرحمف. ) ،اإلشبيمي
 رياض: مكتبة الرشد.تحقيؽ: حمدم السمفي. كصبحي السامرائي. )د. ط(. ال .عميو كسمـ

)د. ط(. )د.  اإلماـ عمٌي بف المديني كمنيجو في نقد الرجاؿ.إكراـ ا. )د.ت(.  ،إٍمداد الحؽٌ 
 ـ(: دار البشائر اإلسالمية.

خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ (.  ق1416صفي الديف اليمني أحمد بف عبد. ) ،األنصارم
 ة. بيركت: دار البشائر.مطبكعات اإلسالمي . حمب:5طفي أسماء الرجاؿ. 

 التاريخ األكسط )مطبكع خطأ باسـ التاريخ الصغير(.ـ(. 1977محمد بف إسماعيؿ. ) ،البخارم
 . حمب: دار الكعي.1تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. ط

. 1. طمحمد عبد المعيد خاف تحقيؽ: التاريخ الكبير.ـ(. 1977محمد بف إسماعيؿ. ) ،البخارم
 .عارؼ العثمانيةدائرة المحيدر لباد: 

محمد بف إسماعيؿ. )د.ت(. التاريخ الكبير بحكاشي محمد خميؿ. تحقيؽ: محمد عبد  ،البخارم
  .دائرة المعارؼ العثمانيةحيدر لباد: المعيد خاف. )د.ط(. 
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الجامع المسند الصحي  المختصر مف أمكر رسكؿ ىػػ(. 1422محمد بف إسماعيؿ. ) ،البخارم
. تحقيؽ: محمد زىير المشيكر بػ: صحي  البخارم ،ـ كسننو كأياموا صمى ا عميو كسم
 . )د.ـ(: دار طكؽ النجاة. 1بف ناصر الناصر. ط

. 1. تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. طالضعفاء الصغيرىػػ(. 1396محمد بف إسماعيؿ. ) ،البخارم
 حمب: دار الكعي.

. تحقيؽ: دارقطني ركاية الكرجي عنوسؤالت البرقاني لمىػػ(. 1404أحمد بف محمد. ) ،البرقاني
 . باكستاف: لىكر.1عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم. ط

. تحقيؽ: محفكظ مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخارـ(. 2009أحمد بف عمرك. ) ،البزار
. المدينة المنكرة: مكتبة 1كعادؿ بف سعد كصبرم عبد الخالؽ الشافعي. ط ،الرحمف زيف ا

 كالحكـ.العمكـ 

شيكخ عبد ا بف كىب القرشي الذيف ركل عنيـ ـ(. 2007خمؼ بف عبد الممؾ. ) ،ابف بشككاؿ
كسمع منيـ كذكر تجري  مف جرح منيـ كتعديمو مما كقع في كتاب أبي عبد ا محمد بف 

. 1. تحقيؽ: عامر حسف صبرم. طمع أخبار ابف كىب كفضمو كزىده كسبب كفاتو ،كضاح
 ائر اإلسالمية.بيركت: دار البش

  ،ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كلثار المصنفيفـ(. 1951إسماعيؿ بف محمد. ) ،يابانالب
 )د. ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربي.

تحقيؽ: ماىر ياسيف  النكت الكفية بما في شرح األلفية.ق(. 1428إبراىيـ بف عمر. ) ،البقاعي
 كف.. )د.ـ(: مكتبة الرشد ناشر 1الفحؿ. ط

إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد ـ(. 1999أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ. ) ،البيكصيرم
 . الرياض: دار الكطف.1تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ. ط العشرة.

 مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو.ىػػ(. 1403أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ. ) ،البيكصيرم
 دار العربية. . بيركت: 2طتحقيؽ: محمد المنتقى الكشناكم. 

تحقيؽ: عبدالمعطي أميف قمعجي.  السنف الصغير.ق(. 1410أحمد بف الحيسىيف. ) ،البييقيٌ 
 . كراتشي: جامعة الدراسات اإلسالمية.1ط

. 3تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا. ط السنف الكبرل.ـ(. 2003أحمد بف الحسيف. ) ،البييقي
 بيركت: دار الكتب العممية.
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تحقيؽ: عبد العمي عبد الحميد حامد  شعب اإليماف.ـ(. 2003أحمد بف الحسيف. ) ،البييقي
 . اليند: الدار السمفية.1كمختار أحمد الندكم. ط

تحقيؽ: عبدالمعطي أميف  معرفة السنف كاآلثار.ق(. 1412أحمد بف الحيسىيف. ) ،البييقيٌ 
 كعي. دمشؽ: دار ال ،. كراتشي: جامعة الدراسات اإلسالمية1قمعجي. ط

 ،. تحقيؽ: أحمد محمد شاكرسنف الترمذمـ(. 1975محمد بف عيسى بف سىٍكرة. ) ،الترمذم
براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ. ط ،كمحمد فؤاد عبد الباقي . مصر: 2كا 

 شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي.

تحقيؽ: صبحي  كبير.عمؿ الترمذم الىػػ(. 1409محمد بف عيسى بف سىٍكرة. ) ،الترمذم
 . بيركت: عالـ الكتب.1محمكد خميؿ الصعيدم. ط ،أبك المعاطي النكرم ،السامرائي

ضبطو كصححو جماعة مف العمماء  التعريفات.ق(. 1403عمي بف محمد. ) ،الجرجاني
 . بيركت: دار الكتب العممية.  1بإشراؼ الناشر. ط

ؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير. تحقيؽ: ق(. األباطي1422الحسيف بف إبراىيـ. ) ،الجكرقاني
 . الرياض: دار الصميعي لمنشر كالتكزيع.4عبدالرحمف بف عبدالجبار الفريكائي. ط

تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ أحكاؿ الرجاؿ. إبراىيـ بف يعقكب. )د. ت(.  ،الجكزجاني
 البىستكم. )د. ط(. باكستاف: حديث اكادمي.

. تحقيؽ: عبد ا الضعفاء كالمتركككفىػػػ(. 1406ف عمي. )عبد الرحمف ب ،ابف الجكزم
 . بيركت: دار الكتب العممية.1القاضي. ط

تحقيؽ: العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية. ـ(. 1981عبد الرحمف بف عمي. ) ،ابف الجكزم
 . فيصؿ لباد: إدارة العمـك األثرية.2إرشاد الحؽ األثرم ط

. تحقيؽ: محمد المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾـ(. 1992ف عمي. )عبد الرحمف ب ،ابف الجكزم
 . بيركت: دار الكتب العممية.1مصطفى عبد القادر عطا. ط ،عبد القادر عطا

. تحقيؽ: عبد الرحمف محمد المكضكعاتـ(. 1968عبد الرحمف بف عمي. ) ،ابف الجكزم
 . المدينة المنكرة: المكتبة السمفية.1عثماف. ط

شكر ا نعمة ا ق(. المراسيؿ. تحقيؽ: 1397) اتـ، عبد الرحمف بف محمد.ابف أبي ح
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1. طقكجاني
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. بيركت: دار إحياء 1. طالجرح كالتعديؿـ(. 1952عبد الرحمف بف محمد. ) ،ابف أبي حاتـ
 التراث العربي.

فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ تحقيؽ: العمؿ. ـ(. 2006عبد الرحمف بف محمد. ) ،ابف أبي حاتـ
. )د. ـ(: 1كعناية د. سعد بف عبد ا الحميد ك د. خالد بف عبد الرحمف الجريسي. ط

 مطابع الحميضي.

سؤالت مسعكد بف عمي السجزم )مع أسئمة البغدادييف ـ(. 1988محمد بف عبد ا. ) ،الحاكـ
. بغداد: دار الغرب 1ط . تحقيؽ: مكفؽ بف عبد ا بف عبد القادر.عف أحكاؿ الركاة(

 اإلسالمي.

. تحقيؽ: ربيع ىادم عمير المدخؿ إلى الصحي ىػػ(. 1404محمد بف عبد ا. ) ،الحاكـ
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1المدخمي. ط

. تحقيؽ: مصطفى عبد المستدرؾ عمى الصحيحيفـ(. 1990محمد بف عبد ا. ) ،الحاكـ
 ممية.. بغداد: دار الكتب الع1القادر عطا. ط

. 2. تحقيؽ: السيد معظـ حسيف. طمعرفة عمـك الحديثـ(. 1977محمد بف عبد ا. ) ،الحاكـ
 بيركت: دار الكتب العممية.

. اليند: 1. تحقيؽ: محمد عبد المعيد خاف. طالثقاتـ(. 1973محمد بف حباف. ) ،ابف حباف
 دائرة المعارؼ العثمانية.

. مجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيفالىػػ(. 1396محمد بف حباف. ) ،ابف حباف
 . حمب: دار الكعي.1تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. ط

. مشاىير عمماء األمصار كأعالـ فقياء األقطارـ(. 1991محمد بف حباف. ) ،ابف حباف
 . المنصكرة: دار الكفاء.1تحقيؽ: مرزكؽ عمى ابراىيـ. ط

. تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد في تمييز الصحابة اإلصابةىػػ(. 1415أحمد بف عمي. ) ،ابف حجر
 . بيركت: دار الكتب العممية.1المكجكد كعمى محمد معكض. ط

. تعريؼ اىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليسـ(. 1983أحمد بف عمي. ) ،ابف حجر
 . عماف: مكتبة المنار.1تحقيؽ: عاصـ بف عبدا القريكتي. ط

. سكريا: دار 1. تحقيؽ: محمد عكامة. طتقريب التيذيب. ـ(1986أحمد بف عمي. ) ،ابف حجر
 الرشيد.
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. التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرـ(. 1989أحمد بف عمي. ) ،ابف حجر
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط

. اليند: مطبعة دائرة المعارؼ 1. طتيذيب التيذيبىػػ(. 1326أحمد بف عمي. ) ،ابف حجر
 النظامية.

. تحقيؽ: محمد فؤاد فت  البارم شرح صحي  البخارمىػػ(. 1379أحمد بف عمي. ) ،ابف حجر
 عبد الباقي. )د. ط(. بيركت: دار المعرفة.

. 1. تحقيؽ: عبد الفتاح أبك ادة. طلساف الميزافـ(. 1986أحمد بف عمي. ) ،ابف حجر
 بيركت: دار البشائر اإلسالمية.

تحقيؽ: سعد  المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية. .ىػػ(1419أحمد بف عمي. ) ،ابف حجر
 . السعكدية: دار العاصمة.1بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم. ط

ق(.  نزىة النَّظر في تكضي  نيخبىة الًفكىر في 1422)أحمد بف عمي العسقالني.  ،ابف حجر
 ض: مطبعة سفير.. الريا1مصطم  أىؿ األثر. تحقيؽ: عبدا بف ضيؼ ا الرحيمي. ط

ق(. ىدم السارم )مقدمة فت  البارم(. )د.ط(. 1379)أحمد بف عمي العسقالني.  ،ابف حجر
 بيركت: دار المعرفة.

مَّى باآلثار. )د.ط(. بيركت: دار الفكر. ،ابف حـز  عمي بف أحمد. )د.ت(. الميحى

، ابف   .1. طمماءتحقيؽ: لجنة مف الع. جميرة أنساب العربق(. 1403عمي بف أحمد. )حـز
 بيركت: دار الكتب العممية.

تاريخ اإلسالـ السياسي كالديني كالثقافي  ـ(.1996حسف إبراىيـ حسف. ) ،حسف إبراىيـ
 . بيركت: دار الجيؿ.4ط كالجتماعي.

 . بيركت: دار صادر.2. طمعجـ البمدافـ(. 1995ياقكت بف عبد ا. ) ،الحمكم

ـ(. الجػامع فػي العمػؿ كمعرفػة الرجػاؿ 1988لشػيباني. )أبك عبد ا أحمد بػف محمػد ا ،ابف حنبؿ
 .. اليند: الدار السمفية1ركاية: المركذم كايره. تحقيؽ: كصي ا بف محمد عباس. ط

ـ(. العمػؿ كمعرفػة الرجػاؿ ركايػة ابنػػو 2001أبػك عبػد ا أحمػد بػف محمػد الشػيباني. ) ،ابػف حنبػؿ
 .الرياض: دار الخاني. 2عبد ا. تحقيؽ: كصي ا بف محمد عباس. ط
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أبػك عبػد ا أحمػد بػف محمػد الشػيباني. )د.ت(. مسػائؿ اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ ركايػة  ،ابػف حنبػؿ
 ابف أبي الفضؿ صال . )د.ط(. اليند: الدار العممية.

ـ(. مسػػػند أحمػػػد. تحقيػػػؽ: شػػػعيب 1998أبػػػك عبػػػد ا أحمػػػد بػػػف محمػػػد الشػػػيباني. ) ،ابػػػف حنبػػػؿ
. 1لخػػػػركف إشػػػػراؼ: د عبػػػػد ا بػػػػف عبػػػػد المحسػػػػف التركػػػػي. طك  ،عػػػػادؿ مرشػػػػد -األرنػػػػاؤكط 

 .بيركت: مؤسسة الرسالة

ق(. مػف سػؤالت أبػي بكػر أحمػد بػف 1425أبػك عبػد ا أحمػد بػف محمػد الشػيباني. ) ،ابف حنبؿ
محمػد بػػف ىػانئ األثػػـر أبػػا عبػدا أحمػػد بػف محمػػد بػػف حنبػؿ. تحقيػػؽ: عػامر حسػػف صػػبرم. 

 المية.  . بيركت: دار البشائر اإلس1ط

. 1. تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ. طتاريخ بغدادـ(. 2002أحمد بف عمي. ) ،الخطيب البغدادم
 بيركت: دار الغرب اإلسالمي.

ىػ(. تاريخ بغداد الطبعة العممية. تحقيؽ: مصطفى 1417) أحمد بف عمي. ،الخطيب البغدادم
 . بيركت: دار الكتب العممية.1عطا. ط

. تحقيؽ: الجامع ألخالؽ الراكم كلداب السامعـ(. 2000عمي. ) أحمد بف ،الخطيب البغدادم
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.2محمكد الطحاف. ط

كاية.أحمد بف عمي.  ،الخطيب البغدادمٌ  تحقيؽ: أبك عبدا السكرقي   الًكفايةي في ًعٍمـ الرّْ
براىيـ حمدم المدني. )د.ط(. المدينة المنكرة:  المكتبة العممية.  كا 

. القاىرة: أـ القرل لمطباعة 2ط السُّنَّة قبؿ التٌدكيف.ق(. 1408محمَّد عجاج. ) ،بالخطي
 كالنشر.

. تحقيؽ: اإلرشاد في معرفة عمماء الحديثىػػ(. 1409خميؿ بف عبد ا بف أحمد. ) ،الخميمي
 . الرياض: مكتبة الرشد.1محمد سعيد عمر إدريس. ط

 -لتاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة اـ(. 2006أحمد بف زىير. ) ،ابف أبي خيثمة
. القاىرة: الفاركؽ الحديثة لمطباعة 1تحقيؽ: صالح بف فتحي ىالؿ. طالسفر الثالث. 

 كالنشر.

تحقيؽ: تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف لبف حباف. ـ(. 1994عمي بف عمر. ) ،الدارقطني
 حديثة لمطباعة كالنشر.. القاىرة: الفاركؽ ال1. طخميؿ بف محمد العربي
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ـ(. سنف الدارقطني. تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كأحمد برىكـ. 2004عمي بف عمر. ) ،الدارقطني
 . بيركت: مؤسسة  الرسالة.1ط

. تحقيؽ: د. عبد الرحيـ محمد الضعفاء كالمتركككفىػػ(. 1403عمي بف عمر. ) ،الدارقطني
 ية.. المدينة المنكرة: الجامعة اإلسالم1القشقرم. ط

ـ(. العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية. تحقيؽ: محفكظ 1985عمي بف عمر. ) ،الدارقطني
 . الرياض: دار طيبة.1الرحمف زيف ا السمفي. ط

ـ(. المؤتىًمؼ كالمختىًمؼ. تحقيؽ: مكفؽ بف عبد ا بف عبد 1986عمي بف عمر.) ،الدارقطني
 . بيركت: دار الغرب اإلسالمي. 1القادر. ط

سؤالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في ـ(. 1983سميماف بف األشعث. ) ،ك داكدأب
. المدينة المنكرة: عمادة البحث 1تحقيؽ: محمد عمي قاسـ العمرم. طالجرح كالتعديؿ. 

 العممي بالجامعة اإلسالمية.

فتاح أبك ايدَّة  في الفكائد المستمدة مف تحقيقات العالمة الشيخ عبدال  أحمد. )د.ت(. ،الٌدركيش
 )د.ف(: دار اإلماـ أبي حنيفة. )د.ط(. عمـك مصطم  الحديث.

ركاية: أبي تاريخ أبي زرعة الدمشقي. أبك زرعة عبد الرحمف بف عمرك. )د.ت(.  ،الدمشقي
الميمكف بف راشد. تحقيؽ: شكر ا نعمة ا القكجاني. )د. ط(. دمشؽ: مجمع المغة 

 العربية.

فيات المشاىير كىاألعالـ. تحقيؽ: بشار 2003ف أحمد. )محمد ب ،الذىبي ـ(. تاريخ اإلسالـ كىكى
 . دار الغرب اإلسالمي.1عٌكاد معركؼ. ط

. بيركت: دار 1. تحقيؽ: زكريا عميرات. طتذكرة الحفاظـ(. 1998محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 الكتب العممية.

لبف الجكزم. تحقيؽ: ياسر (. تمخيص كتاب المكضكعات 1998الذىبي، محمد بف أحمد. )
 . الرياض: مكتبة الرشد.1إبراىيـ محمد. ط

. تحقيؽ: مصطفى أبك تنقي  التحقيؽ في أحاديث التعميؽـ(. 2000محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 . الرياض: دار الكطف.2الغيط عبد الحي عجيب. ط

جيكليف كثقات ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المـ(. 1967محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 .. مكة: مكتبة النيضة الحديثة2تحقيؽ: حماد بف محمد األنصارم. طفييـ ليف. 
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تحقيؽ:  ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ. ق(.1410محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 . بيركت: دار البشائر اإلسالمية.4عبدالفتاح أبك ادة. ط

. 3. تحقيؽ: د. شعيب األرناؤكط. طبالءسير أعالـ النـ(. 1985محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

. تحقيؽ: محمد السعيد بف بسيكني العبر في خبر مف ابر محمد بف أحمد. )د. ت(. ،الذىبي
 . بيركت: دار الكتب العممية.1زامكؿ. ط

. العمك لمعمي الغفار في إيضاح صحي  األخبار كسقيمياـ(. 1995محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 . الرياض: مكتبة أضكاء السمؼ.1تحقيؽ: أشرؼ بف عبد المقصكد. ط

. تحقيؽ: الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستةـ(. 1992محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 مؤسسة عمـك القرلف. -. جدة: دار القبمة لمثقافة اإلسالمية 1محمد عكامة. ط

. تحقيؽ: نكر الديف عتر. )د. ط(. عفاءالمغني في الضـ(. 1998محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 قطر: إحياء التراث اإلسالمي.

. تحقيؽ: محمد صال  عبد العزيز المقتنى في سرد الكنىىػػ(. 1408محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 . المدينة المنكرة: المجمس العممي بالجامعة اإلسالمية.1المراد. ط

تحقيؽ: عمي محمد في نقد الرجاؿ. ميزاف العتداؿ ـ(. 1963محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 . بيركت: دار المعرفة لمطباعة كالنشر.1البجاكم. ط

اعتنى بو: عبدالفتاح  المكقظة في عمـ مصطم  الحديث.ق(. 1412محمد بف أحمد. ) ،الذىبي
 .  حمب: مكتبة المطبكعات اإلسالمية.2أبك ايٌدة. ط

ىماـ عبد الرحيـ . تحقيؽ: رمذمشرح عمؿ التـ(. 1987عبد الرحمف بف أحمد. ) ،ابف رجب
 . الزرقاء: مكتبة المنار.1. طسعيد

ق(. فت  البارٌم شرح صحي  البخارم. تحقيؽ: 1417عبدالرَّحمف بف أحمد. ) ،ابف رجب
 . المدينة النبكية: مكتبة الغرباء األثرية.1مجمكعة مف المحققيف. ط

ية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف اليداية الكاف(. ق1350محمد بف قاسـ األنصارم. ) ،لٌرصاعا
 . بيركت: المكتبة العممية.1ط عرفة الكافية المعركؼ بػشرح حدكد ابف عرفة.
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)د. ط(. تاج العركس مف جكاىر القامكس. محمَّد مرتضى الحيسينٌي الٌزبيدم. )د.ت(.  ،الزبيدم
 الككيت: مطبعة حككمة.

 . بيركت: دار العمـ لممالييف.15ط .األعالـ ـ(.2002خير الديف بف محمكد. ) ،الزركمي
تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في تفسير الكشاؼ . ق(1414عبد ا بف يكسؼ. ) ،الزيمعي

 . الرياض: دار ابف خزيمة.1تحقيؽ:  عبد ا بف عبد الرحمف السعد. ط لمزمخشرم.

ع حاشيتو بغية نصب الراية ألحاديث اليداية مـ(. 1997عبد ا بف يكسؼ. ) ،الزيمعي
 . بيركت: مؤسسة الرياف.1. تحقيؽ: محمد عكامة. طاأللمعي في تخريج الزيمعي

. القاىرة: 1ط السُّنَّة كمكانتيا في التشريع اإلسالمي.ـ(. 1998مصطفى بف حسني. ) ،السباعي
 دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع كدار السالـ لمنشر كالتكزيع.

تحقيؽ:  اإلعالف بالتكبيخ لمف ذـ أىؿ التأريخ.ق(. 1407محمد بف عبدالرحمف. ) ،السخاكم
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1فرانز ركزنثاؿ. ترجمة: صال  أحمد العمي. ط

تحقيؽ: عمي فت  المغيث بشرح ألفية الحديث. ق(. 1424محمَّد بف عبدالرَّحمف. ) ،السخاكم
 . مصر: مكتبة السنة.1حسيف عمي. ط

المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث ـ(. 1985) محمد بف عبد الرحمف. ،السخاكم
 . بيركت: دار الكتب العربي.1. تحقيؽ: محمد عثماف الخشت. طالمشتيرة عمى األلسنة

. بيركت: 1. تحقيؽ: إحساف عباس. طالطبقات الكبرلـ(. 1968محمد بف سعد. ) ،ابف سعد
 دار صادر.

. 1كبرل. تحقيؽ: محمد عبدالقادر عطا. طق(. الطَّبقات ال1410محمد بف سعد. ) ،ابف سعد
 بيركت: دار الكتب العممية.

ـ(. منيج اإلماـ النسائي في الجرح كالتعديؿ. كجمع أقكالو في الرجاؿ. 2002سعد، قاسـ عمي. )
حياء التراث.1ط  . )د.ت(. دبي: دار البحكث كالدراسات اإلسالمية كا 

. تحقيؽ: د. سعد بف عبد ممي لمدارقطنيسؤالت السىػػ(. 1427محمد بف الحسيف. ) ،السممي
 . )د. ف(: )د. ـ(.1ا الحميد ك د. خالد بف عبد الرحمف الجريسي. ط

. تحقيؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعممي األنسابـ(. 1962عبد الكريـ بف محمد. ) ،السمعاني
 . حيدر لباد: دائرة المعارؼ العثمانية.1اليماني. ط
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. مكة المكرمة: 1طيحيى بف معيف ككتابو التاريخ. ق(. 1399أحمد محمد نكر. ) ،سيؼ
 جامعة الممؾ عبدالعزيز.

تحقيؽ: تدريب الرَّاكم في شرح تقريب النَّكًكم. ق(. 1424عبدالرَّحمف بف أبي بكر. ) ،السيكطي
 . الرياض: دار العاصمة.  1طارؽ عكض ا محٌمد. ط

. ئ المصنكعة في األحاديث المكضكعةالْللـ(. 1996عبد الرحمف بف أبي بكر. ) ،السيكطي
 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيؽ: صالح بف محمد بف عكيضة. ط

ـ(. تاريخ الخمفاء. تحقيؽ: حمدم الدمرداش. 2004) عبد الرحمف بف أبي بكر. ،السيكطي
 . مكتبة نزار الباز.1ط

. بيركت: دار 1ق(. طبقات الحفاظ. )د.ت(. ط1403) عبد الرحمف بف أبي بكر. ،السيكطي
 الكتب العممية.  

تعميؽ: محمد  البىاعثي الحثيثي شرح اخًتصىاًر عمكـً الحىًديث.ق(. 1417أحمد محمَّد. ) ،شاكر
كاشيو: عمٌي بف الحسف بف عمٌي بف عبدالحميد الحمبي  ناصر الدّْيف األلباني. حقَّقو كتىمَّـ حى

 . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.1األثرم. ط

. 1. تحقيؽ: صبحي السامرائي. طتاريخ أسماء الثقاتـ(. 1984عمر بف أحمد. ) ،ابف شاىيف
 الككيت: الدار السمفية.

تحقيؽ: عبد الرحيـ تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف. ـ(. 1989عمر بف أحمد. ) ،ابف شاىيف
 . بيركت: دار الكتب العممية.1محمد أحمد القشقرم. ط

. تحقيؽ: ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيوـ(. 1999د. )عمر بف أحم ،ابف شاىيف
 . الرياض: مكتبة أضكاء السمؼ.1. طحماد بف محمد األنصارم

ثيف. ـ(. 2008عبد ا. ) ،شعباف . القاىرة: دار السالـ 2طالتأصيؿ الشرعي لقكاعد الميحىدّْ
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

. 1. طعصاـ الديف الصبابطيتحقيؽ: يؿ األكطار. نـ(. 1993محمد بف عمي. ) ،الشككاني
 مصر: دار الحديث.

: أحمد األرناؤكط تحقيؽالكافي بالكفيات. ـ(. 2000. )صالح الديف خميؿ بف أيبؾ ،الصفدم
 .دار إحياء التراث. )د. ط(. بيركت: كتركي مصطفى
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يؽ: عبد . تحقمعرفة أنكاع عمـك الحديثـ(. 2002عبد الرحمف بف عمي. ) ،ابف الصالح
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ماىر ياسيف الفحؿ. ط -المطيؼ اليميـ 

نعاني. محمَّد بف إسماعيؿ تحقيؽ: تكضي  األفكار لمعاني تنقي  األنظار. ق(. 1417) .الصَّ
 . بيركت: دار الكتب العممية.1صالح عكيضة. ط

نعاني. محمَّد بف إسماعيؿ  .ط(. دار الحديث. . )د.ت(. سبؿ السالـ. )د.ت(. )دالصَّ

محمد شككر . تحقيؽ: الركض الداني )المعجـ الصغير(ـ( 1985سميماف بف أحمد. ) ،الطبراني
 المكتب اإلسالمي. ،عماف: دار عمار ،. بيركت1. طمحمكد الحاج أمرير

محمَّد بف عمٌي. )د.ت(.  الفخرم في اآلداب الٌسمطانية كالدكؿ اإلسالمية. )د.ط(.  ،ابف طباطبا
 : دار صادر.بيركت

ق(. الستذكار. تحقيؽ: سالـ محمد عطا. محمد 1421يكسؼ بف عبدا. ) ،ابف عبد البر
 . بيركت: دار الكتب العممية. بيركت.1عمي معكض. ط

التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد.  ىػػ(.1387يكسؼ بف عبد ا.  ) ،ابف عبد البر
. المغرب: كزارة عمـك 1مد عبد الكبير البكرم. طمح ،مصطفى بف أحمد العمكمتحقيؽ: 

 األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية.

. تحقيؽ: أبك األشباؿ  ،جامع بياف العمـ كفضموـ(. 1994يكسؼ بف عبد ا. ) ،ابف عبد البر
 . السعكدية: دار ابف الجكزم.1الزىيرم. ط

مكـ الحديث. )د. ط(. رفعت فكزم. )د.ت(. ابف أبي حاتـ الرازم كأثره في ع ،عبد المطمب
 القاىرة: مكتبة الخانجي.

ق(. تنقي  التحقيؽ في أحاديث التعميؽ. تحقيؽ: 1428محٌمد بف أحمد. ) ،ابف عبد اليادم
 . )د.ـ(: أضكاء السَّمؼ.1سامي جاد ا. كعبدالعزيز الخبانٌي. ط

. 1يد خاف. طتحقيؽ: محمد عبد المعاريب الحديث. ق(. 1384القاسـ بف ساٌلـ. ) ،أبك عيبيد
 حيدر لباد: مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية.

ػاًؿ. )د. ط(. دمشؽ: دار 1421نكر الديف. ) ،عتر ـي الرّْجى ٍرح كالتٍَّعًديؿ كعم ق(. أصكؿ الجى
 اليمامة.
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معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف ـ(. 1985أحمد بف عبد ا. ) ،العجمي
. المدينة 1. تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البستكم. طىـالضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبار 

 المنكرة: مكتبة الدار.

. تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد الكامؿ في ضعفاء الرجاؿـ(. 1997أحمد بف عدم. ) ،ابف عدم
 . بيركت: دار الكتب العممية.1عمي محمد معكض. ط-المكجكد

رفكعة عف األخبار الشنيعة تنزيو الشريعة المىػػ(. 1399عمي بف محمد. ) ،ابف عراؽ
. 1عبد ا محمد الصديؽ الغمارم. ط ،. تحقيؽ: عبد الكىاب عبد المطيؼالمكضكعة

 بيركت: دار الكتب العممية.

 شرح التبصرة كالتذكرة = شرح ألفية العراقي.ق(. 1423عبدالرحيـ بف الحسيف. ) ،العراقي
 : دار الكتب العممية.. بيركت1تحقيؽ: عبدالمطيؼ اليميـ كماىر ياسيف فحؿ. ط

في تخريج  ،المغني عف حمؿ األسفار في األسفارـ(. 2005) عبدالرحيـ بف الحسيف. ،العراقي
. 1. )د.ت(. طما في اإلحياء مف األخبار  . بيركت: دار ابف حـز

. بيركت: 1. تحقيؽ: عمرك بف ارامة. طتاريخ دمشؽ(. 1995عمي بف الحسف. ) ،ابف عساكر
 دار الفكر.

. تحقيؽ: د. عبد المعطي أميف قمعجي. الضعفاء الكبيرىػػ(. 1403محمد بف عمرك. ) ،يالعقيم
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط

تحقيؽ: رفعت فكزم عبدالمطمب كعمي  المختمطيف.ق(. 1417خميؿ بف كيكمدم. ) ،العالئي
 . القاىرة: مكتبة الخانجي.1عبدالباسط مزيد. ط

 النقد الصحي  لما اعترض مف أحاديث المصابي .ـ(. 1985خميؿ بف كيكمدم. ) ،العالئي
 . )د.ـ(: )د.ف(.1تحقيؽ:  عبد الرحمف محمد أحمد القشقرم. ط

. ـ(. شذرات الذىب في أخبار مف ذىب1986عبد الحي بف أحمد. ) ،ابف العماد الحنبمي
 . دمشؽ: دار ابف كثير.1تحقيؽ: محمكد األرناؤكط. ط

بمساعدة فريؽ  ق(. معجـ المغة العربية المعاصرة.1429) أحمد مختار عبد الحميد. ،عمر
 . )د.ت(: عالـ الكتب.1عمؿ. ط

. المدينة المنكرة: مكتبة 5. طبحكث في تاريخ السنة المشرفة أكـر ضياء. )د.ت(. ،العمرم
 العمكـ كالحكـ.
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ية (. المنيج المقترح لفىيـ المصطم  دراسة تأصيمية تأريخق1416حاتـ بف عارؼ. ) ،العكني
 . )د.ـ(: دار اليجرة لمنشر كالتكزيع.1طلمصطم  الحديث. 

. بيركت: دار 1. طعمدة القارم شرح صحي  البخارمىػػ(. 1412محمكد بف أحمد. ) ،العيني
 إحياء التراث العربي.

. مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثارق(. 1427العيني، محمكد بف أحمد. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط. سف إسماعيؿتحقيؽ: محمد حسف محمد ح

. 1. تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف. طمقاييس المغةـ(. 1979أحمد بف فارس. ) ،ابف فارس
 بيركت: دار الفكر. 

 .دار1.)د.ت(.طشفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ ـ(.2000.)محمد بف أحمد بف عمي الفاسي،
 الكتب العممية.

. 2. تحقيؽ: أكـر ضياء العمرم. طالمعرفة كالتاريخـ(. 1981سفياف. )يعقكب بف  ،الفسكم
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

. )د. 2ط تأكيؿ مختمؼ الحديث.ـ(. 1999أبك محمد عبد ا بف مسمـ الدينكرم. ) ،ابف قتيبة
 ـ(: كمنقحة المكتب السالمي مؤسسة اإلشراؽ.

ـ(. المعارؼ. تحقيؽ: ثركت عكاشة. 1992).أبك محمد عبد ا بف مسمـ الدينكرم ،ابف قتيبة
 . القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.2ط

تحقيؽ: حسيف  اإللماـ بأحاديث األحكاـ.ق(. 1423محمد بف عمي ابف دقيؽ العيد. ) ،القشيرم
.2إسماعيؿ الجمؿ. ط  . السعكدية: دار ابف حـز

. تحقيؽ: الحسيف ياـ في كتاب األحكاـبياف الكىـ كاإليـ(. 1990عمي بف محمد. ) ،ابف القطاف
 . الرياض: دار طيبة.1ليت سعيد. ط

. ط1423محمد صديؽ خاف. ) ،الًقنَّكجي .1ق(. أبجد العمـك  . دار ابف حـز

تذكرة الحفاظ )أطراؼ أحاديث كتاب المجركحيف ـ(. 1994محمد بف طاىر. ) ،ابف القيسراني
دار الصميعي لمنشر . الرياض: 1ط. تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي. لبف حباف(
 كالتكزيع.



 

226 

 

تحقيؽ: ذخيرة الحفاظ )مف الكامؿ لبف عدم(. ـ(. 1996محمد بف طاىر. ) ،ابف القيسراني
 . الرياض: دار السمؼ.1عبد الرحمف الفريكائي. ط

ٌي. ) ،الكتاني ٍبد الحى فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات ـ(. 1982محمد عى
 . بيركت: دار الغرب اإلسالمي. 2تحقيؽ:  إحساف عباس. ط ت.كالمسمسال

. 1تحقيؽ: عمي شيرم. طالبداية كالنياية. ـ(. 1988إسماعيؿ بف عمر بف كثير. ) ،ابف كثير
 )د. ت(: دار إحياء التراث العربي.

 تحقيؽ: عبدالفتاح الرفع كالتكميؿ في الجرح كالتعديؿ.ق(. 1407محمد بف عبدالحي. ) ،المكنكم
 . حمب: مكتب المطبكعات اإلسالمية.3أبك ادة. ط

اإلكماؿ في رفع الرتياب عف ـ(. 1990عمي بف ىبة ا بف جعفر بف ماككل. ) ،ابف ماككل
د محمد زينيـ  ،تحقيؽ: أحمد عمر ىاشـالمؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب. 

 . بيركت: دار الكتب العممية.1محمد عزب. ط

ىػ(. بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح 1413يكسؼ بف حسف الحنبمي. ) ،ٍبرىدابف المً 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1أك ذـ. تحقيؽ كتعميؽ: ركحية عبد الرحمف السكيفي. ط

تحقيؽ: كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ـ(. 1981عمي بف حساـ الديف. ) ،المتقي اليندم
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.5كة السقا. طبكرم حياني ك  صف

سؤالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف ىػػ(. 1404عمي بف عبد ا. ) ،ابف المديني
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.1. تحقيؽ: مكفؽ عبد ا عبد القادر. طالمديني

يؽ: بشار . تحقتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿـ(. 1980يكسؼ بف عبد الرحمف. ) ،المزم
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1عكاد معركؼ. ط

. تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم. الكنى كاألسماءـ(. 1984مسمـ بف الحجاج. ) ،مسمـ
 . المدينة المنكرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية1ط

العدؿ إلى  المسند الصحي  المختصر بنقؿ العدؿ عفـ(. 2005مسمـ بف الحجاج. ) ،مسمـ
. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ المشيكر بػ: صحي  مسمـ

 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1ط
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. التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿـ(. 1986عبد الرحمف بف يحيى.) ،المعممي
. بيركت: 2عبد الرزاؽ حمزة. ط -زىير الشاكيش  -تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني 

 المكتب اإلسالمي.

اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في  .)د.ت(.محمد بف عمي بف الحسف بف حمزة أبك المحاسف،
عبد المعطي أميف  . تحقيؽ:مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ سكل مف ذكر في تيذيب الكماؿ

 .سالميةمنشكرات جامعة الدراسات اإل كراتشي:-.)د.ط(.باكستافقمعجي

تحقيؽ: أحمد محمد تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(. ـ(. 1979يحيى بف معيف. ) ،ابف معيف
حياء التراث اإلسالمي.1نكر سيؼ. ط  . مكة: مركز البحث العممي كا 

تحقيؽ: أحمد تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي(. يحيى بف معيف. )د. ت(.  ،ابف معيف
 ار المأمكف لمتراث.. دمشؽ: د1محمد نكر سيؼ. ط

. تحقيؽ: سؤالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيفـ(. 1988يحيى بف معيف. ) ،ابف معيف
 . المدينة المنكرة: مكتبة الدار.1أحمد محمد نكر سيؼ. ط

معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عمي بف ـ(. 1985يحيى بف معيف. ) ،ابف معيف
شيبة كمحمد بف عبد ا بف نمير كايرىـ/ ركاية أحمد بف محمد المديني كأبي بكر بف أبي 

 . دمشؽ: مجمع المغة العربية.1. تحقيؽ: محمد كامؿ القصار. طبف القاسـ بف محرز

ركاية ابف  ،مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرّْجاؿ ق(.1400) يحيى. ،ابف معيف
 شؽ: دار المأمكف لمتراث.دم تحقيؽ: أحمد محٌمد نكر سيؼ. )د.ط(. طىيٍماف.

. تحقيؽ: عادؿ إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿـ(. 2001مغمطام بف قميج. ) ،مغمطام
 . القاىرة: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر. 1بف محمد. ط

البدر المينير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في ق(. 1425عمر بف عمي. ) ،ابف الميمقّْف
 . الرياض: دار اليجرة.1تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط عبدالحي. كلخركف. ط كبير.الٌشرح ال

. 1ط فيض القدير شرح الجامع الصغير.ق(. 1356عبدالرؤكؼ بف تاج العارفيف. ) ،المناكم
 مصر: المكتبة التجارية الكبرل.

. ) ،ابف منظكر  . بيركت: دار صادر.3طلسافي العرب. ق(. 1414محمد بف مكـر
تكضي  المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ. ـ(. 1993الديف. )ابف ناصر 

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1تحقيؽ: محمد نعيـ العرقسكسي. ط
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. بيركت: دار  2ـ(. الفيرست. تحقيؽ: إبراىيـ رمضاف. ط1997محمد بف إسحاؽ. ) ،ابف النديـ
 المعرفة.

. 1. تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. طالضعفاء كالمتركككفىػػ(. 1396أحمد بف شعيب. ) ،النسائي
 حمب: دار الكعي.

ق(. تسمية مف لـ يرك عنو اير رجؿ كاحد. تحقيؽ: محمكد 1369النسائي، أحمد بف شعيب. )
 حمب: دار الكعي.. 1إبراىيـ زايد. ط

 . )د. ط(. مصر: السعادة.حمية األكلياءـ(. 1974أحمد بف عبد ا. ) ،أبك نعيـ

. الدار البيضاء: 1. تحقيؽ: فاركؽ حمادة. طالضعفاءـ(. 1984أحمد بف عبد ا. ) ،ك نعيـأب
 دار الثقافة. 

. تحقيؽ: المسند المستخرج عمى صحي  اإلماـ مسمــ(. 1996أحمد بف عبد ا. ) ،أبك نعيـ
 . لبناف: دار الكتب العممية.1محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ الشافعي. ط

التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ ق(. 1405حيى بف شىرىؼ. )ي ،النَّككمٌ 
 . بيركت: دار الكتاب العربي.1تقديـ كتحقيؽ كتعميؽ: محمد عثماف الخشت. ط الحديث.

. خالصة األحكاـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسالــ(. 1997)يحيى بف شىرىؼ. ،النَّككمٌ 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1طتحقيؽ: حسيف إسماعيؿ الجمؿ. 

صحي  مسمـ بشرح النٌككم المعركؼ بالمنياج شرح صحي  يحيى بف شىرىؼ. )د.ت(.  ،النَّككمٌ 
 )د.ط(. القاىرة: المطبعة المصرية باألزىر. مسمـ بف الحجاج.

ـ(. األسامي كالكنى. تحقيؽ: يكسؼ بف محمد الدخيؿ. 1994أبك أحمد الحاكـ. ) ،النيسابكرم
 نة المنكرة: دار الغرباء األثرية.. المدي1ط

المعجـ في مشتبو  ق(.1411.)أبك الفضؿ عبيدا بف عبد ا بف أحمد بف يكسؼ اليركم،
 .الرياض: مكتبة الرشيد.1.ط: نظر محمد الفاريابيتحقيؽ .أسامي المحدثيف

لرحمف ـ(. كشؼ األستار عف زكائد البزار. تحقيؽ: حبيب ا1979عمي بف أبي بكر. ) ،الييثمي
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1األعظمي. ط

ـ(. مجمع الزكائد كمنبع الفكائد. تحقيؽ: حساـ الديف 1994عمي بف أبي بكر. ) ،الييثمي
 )د. ط(. القاىرة: مكتبة القدسي. القدسي.



 

229 

 

مىًؼ البغدادم. ) ،ككيع مَّدي ٍبفي خى ـ(. أخبار القضاة. تحقيؽ: صححو كعمؽ عميو كخٌرج 1947ميحى
 . )د. ـ(: المكتبة التجارية الكبرل.1: عبد العزيز مصطفى المرااي. طأحاديثو

تحقيؽ: تاريخ ابف يكنس المصرم. ىػػ(. 1421عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس. ) ،ابف يكنس
 . بيركت: دار الكتب العممية.1عادؿ نكييض. ط





 

 
 
 

 لفيارس العمميةا
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 الفيارس العممية
 أواًل: ِفْيرست اآليات القرآنية

 

 الصفحة رقميا طرف اآلية
 سكرة البقرة
ـي رىبّْ أىًرًني كىٍيؼى تيٍحًيي المىٍكتىى...﴾ ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي  22 260 ﴿كىاً 

 سكرة لؿ عمراف
 24 135 ﴿كىالًَّذيفى ًإذىا فىعىميكا فىاًحشىةن أىٍك ظىمىميكا أىٍنفيسىييـٍ ...﴾

 سكرة النساء
ـٍ أىٍمره ًمفى األى  اءىىي ذىا جى ٍكًؼ أىذىاعيكا ًبًو...﴾﴿كىاً   27 83 ٍمًف أىًك الخى

 سكرة المائدة
 30 3 ﴿ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى لىمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ً...﴾

 سكرة الحجر
﴾ اًفظيكفى نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً   36 9 ﴿ ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

 سكرة النمؿ
مىيَّ ﴾﴿رىبّْ أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى  تػػػػػىؾى الًَّتي أىٍنعىٍمػػػػتى عى  ج 19 ًنٍعمى

 سكرة الجاثية
كا السَّيّْئىاًت... ﴾ ًسبى الًَّذيفى اٍجتىرىحي ـٍ حى  19 21 ﴿أى

 سكرة الحجرات
ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو ...﴾ اءىكي  22 6 ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى لىمىنيكا ًإٍف جى

 سكرة الطالؽ
...﴾﴿كىأىٍشًيديكا ذىكىٍم عى  ـٍ  27 2 ٍدؿو ًمٍنكي

 سكرة النشقاؽ
 31 19 ﴿لىتىٍركىبيفَّ طىبىقنا عىٍف طىبىؽو﴾
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 ثار.واآل ثانيًا: ِفْيرست ا حاديث النَّبوية

الحكم عمى  الراوي ا عمى طرف الحديث ـ
 الصفحة الحديثإسناد 

ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي   .1 ثنا فىمى ـٍ ثىالى ديكي ًإذىا اٍستىٍأذىفى أىحى
 ٍع...فىٍميىٍرجً 

أبك مكسى 
 األشعرم

 23 متفؽ عميو.

اًل ه.  .2 ٍبدى المًَّو رىجيؿه صى حفصة بنت  ًإفَّ عى
 عمر

 29 متفؽ عميو.

ك اٍلعىًشيرىًة...  .3  28 متفؽ عميو. عائشة اٍئذىنيكا لىوي ًبٍئسى أىخي

لىٍك ليىةن...  .4 عبد ا بف  بىمّْغيكا عىنّْي كى
 عمرك

 22 البخارم.

ـٍ قىٍرًني  .5 ٍيريكي ... ،خى عمراف بف  ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ
 حصيف

 28 متفؽ عميو.

ًة...  .6 ًؿ قىاًعدنا ًنٍصؼي الصَّالى ةي الرَّجي الى عبد ا بف  صى
 عمرك

 22 مسمـ.

ؿو ييٍذًنبي ذىٍنبنا  .7 ا ًمٍف رىجي ثيَـّ يىقيكـي  ،مى
...  فىيىتىطىيَّري

كعمي  ،أبك بكر
 ابف أبي طالب

 23 حسف

اليكفى يىكيكفي ًفي لًخًر   .8 اًف دىجَّ الزَّمى
...  كىذَّابيكفى

 28 مسمـ أبك ىريرة
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واة المدروسين  ثالثًا: ِفْيرست الرُّ
واة المعدلون  أواًل: الرُّ

 رقم الصفحة اسم الراوي ـ
 81 ثىٍكًر ٍبًف يىًزيدى   -1
عىًفيُّ   -2 اًبري ٍبفي يىًزيدى اٍلجي  58 جى
 100 الحسف بف صال   -3
مىٍيمىافى   -4 ٍفصي ٍبفي سي  71 األىسىًدمُّ  حى
ٍفص  -5  102 ًايىاث بف حى
ٍنظىمىةي ٍبفي أىًبي سيٍفيىافى ٍبًف عىٍبًد الرٍَّحمىفً   -6  49 حى
ًقيؿ الجرمي  -7 كشىب ٍبف عى  66 حى
 107 زياد بف عىبد ا بف الطفيؿ  -8
 68 سممة بف نبيط بف شريط األشجعي  -9

ٍيدىةى   -10 مىٍيمىافي ٍبفي بيرى  92 سي
 52 الد األحمرأبك خ ،سميماف بف حيّْاف  -11
مىٍيماف بف داكد بف الجاركد  -12  45 سي
 97 سميماف بف ميراف األسدم  -13
 43 العكاـ بف عباد  -14
 67 عيبىادىةي ٍبفي ميٍسًمـو اٍلفىزىاًرمُّ البىٍصرمُّ   -15
ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف خضير  -16  98 األنصارم عى
اربي  -17 مَّد بف زياد اٍلمحى  86 عبد الرٍَّحمىف بف ميحى
 98 مغراء الدكسي عبد الرحمف بف  -18
 84 عبد الرحيـ بف سميماف الكناني  -19
ٍربو اٍلميالًئيُّ   -20 بد السَّالـً ٍبفي حى  90 عى
ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىًبي عيٍثمىافى   -21  95 عى
ٍبًد المًَّو ٍبفي أىًبي نىًجي و   -22  95 يسار عى
 113 عبد ا بف بريدة  -23
ٍبًد اٍلكىًريـً اٍليىاًميُّ ا  -24  65 ٍلكيكًفيُّ اٍلعىالءي ٍبفي عى
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 رقم الصفحة اسم الراوي ـ
 75 عيمىر ٍبف حيسىيؿ  -25
اؽى السًَّبيعي  -26  47 ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى ٍبًف أىًبي ًإٍسحى
 55 الفىضؿي بفي ديكىٍيف الككفيُّ   -27
 56 اٍلفىٍضؿي ٍبفي ميكسىى السٍّْينىاًنيُّ   -28
 89 اٍلقىاًسـ بف ايٍصف  -29
يُّ   -30 اًلؾي ٍبفي أىنىًس األىٍصبىحى  76 مى
ٍعفىر ا  -31 مَّد بف جى  83 ٍلييذًليٌ ميحى
مَّدي ٍبفي قىٍيسو اأٍلىسىًدمُّ   -32  69 الكيكًفيُّ  ميحى
 51 ًمٍسعىري بفي ًكدىاـً بًف ظييىٍيرً   -33
 74 ًمٍسًكيفي ٍبفي ًدينىارو   -34
 54 النضر بف شميؿ المازني  -35
 74 ا الدستكائي عبد أبي بف ىشاـ  -36
 85 يحيى بف يماف العجمي  -37
ـى التٍُّستى   -38  50 ًرمُّ يىًزيدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي
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واة المجرَّحون.  ثانيًا: الرُّ
 رقم الصفحة الراوياسم  م
يَّاشو البىصرمُّ   -1  120 أىبىافي ٍبفي أىًبي عى
ـي ٍبفي نىاًفعو   -2  192 ًإٍبرىاًىي
اًعيؿي ٍبفي عىيَّاش الًحٍمًصيُّ   -3  148 ًإٍسمى
 189 بشر بف اياث  -4
مىًميُّ   -5 بىٍيًر السي ٍعفىري ٍبفي الزُّ  172 الدّْمىٍشًقيُّ جى
ٍيًبر   -6 كى  126 بف سعيد جي
سىفي ٍبفي ًدينىارو البىٍصًرمُّ   -7  165 اٍلحى
سىفي ٍبفي ًزيىادو المٍُّؤليًؤمُّ   -8  197 اٍلحى
ًميٌ   -9 سىفي بف عيمىارىةى اٍلبىجى  156 اٍلحى

 183 حفص بف سمـ  -10
ةي ٍبفي ميٍصعىبو   -11 اًرجى  171 خى
ٍردىافى المَّيثيٌ   -12 مىمىةي ٍبفي كى  145 سى
ٍبد  -13 ٍعفىر بف المَّو عى  161 جى
اًىدً   -14 ٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي ميجى  190 عى
ًميُّ ٍبفي عىاًصـً   -15  194 عى
ك  -16 اًلدو  ٍبفي  عىٍمري  178 اٍلكىاًسًطيُّ  خى
ًرمُّ اٍلعيقىٍيًميُّ   -17 زى اًلبي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو اٍلجى  168 اى
ًبٍيع بف قىٍيس  -18  132 األىسىًدمٌ  الرَّ
ـي ٍبفي   -19 ًئيُّ  كىٍيسىافى  ميٍسًم بّْيُّ اٍلميالى  125 الضَّ
ؿو   -20  192 ميعىمَّى ٍبفي ًىالى
 185 مقاتؿ بف سميماف  -21
 196 نكح بف أىبي مريـ  -22



 

236 

 

 رقم الصفحة الراوياسم  م
 186 كىٍىبي بفي كىٍىًب بًف كىًثٍيرو األىسىًدمُّ   -23
ًء الرَّاًزمُّ   -24  181 يىٍحيىى ٍبفي اٍلعىالى
 143 يىًزيدي ٍبفي أىًبي ًزيىادو القرشي  -25
 175 لمغيرةيماف بف ا  -26
اًد ميٍشكىافى األىٍيًميُّ   -27  141 ييٍكنيسي بفي يىًزٍيدى بًف أىًبي النّْجى
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