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باستثناء ما تمت اإلشارة أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، 
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  علمي أو بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى.
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غـــــــزة                                                                                                   - الجامعة اإلسالمیــــــــة

  لیــــــــــــاـــــات العــــادة الدراســعم

  ة أصـــــــــول الدیــــــــــــنـــــیــــــلــك

    هـمقسم الحدیث الشریف وعلو 
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  إعداد الطالبة
  أبو شرخ بن حسن مرمي بنت عبد احلليم
   

  

  إشراف الدكتور
  حفظه اهللا""      املظلومبن حممد  حممد بن ماهر                   

  

  ُقدَِّم هذا البحُث استكماًال ِلـُمتطلَّباِت الُحُصوِل على َدَرجِة الماجستیر في الحِدیِث الّشِریِف وُعُلوِمهِ 
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) كُرأَش ي أَننزِعأَو بي  رالَّت كتـــــمعن
أَنو يداللَى وعو لَيع ــــتمأَنْع 
 أَعملَ صالحا تَرضَاه وأَدخلْني

نيحالكَ الصادبي عف كتمحبِر ( 

 )١٩: آیة النمل(سورة 



 

 ج  

    

 ــداءاإلهـ
  جناته فسیح وأسكنه ثراه، اهللا بطیَّ  والديمفخرة حیاتي وتاج رأسي  إلى

   الحبایب أغلى ، وحنانها بلسم جراحي إلىنجاحي سر دعاؤها كان من إلى

 .الغالیة والدتي

   بخطوة، خطوة... لمالحُ  نحو يمع سار من إلى دربي، ورفیق زوجي إلى

  . تعالى اهللا بإذن... مًعا وسنبقى... مًعا بذرنا

 أبو عیسى. الفاضل:زوجي ...  جزاك اهللا خیًرا

 االعزاء وأبنائهم وعائالتهم )أبو حازم سعیدوثالثتهم أبو العبد، و  ،حاتم، حازم، باسم( يانإخو  إلى

  (أم حسام، أم سعید، أم عالء، أم أنس) وأزواجهم وأبنائهم األعزاء أخواتيإلى 

   األعزاءوعائالتهم وأبنائهم  وعماتيّ  أعمامي إلى

  وعائالتهم وأبنائهم األعزاء وخاالتي أخوالي إلى

  ومن فكرهم منارة تنیر لنا سیرة العلم والنجاح من ذهب حروفاً إلى من صاغوا لنا علمهم 
  طالب حماد أبو شعر،  .نافذ حسین حماد، أ. د. ، وأخص بالذكر أ. دوأساتذتي شیوخي

  د. أحمد إدریس عودة، د. أحمد محمد النقلة.

  جمعاء للبشریة السماء رسالة ویبلغون الدعوة لواء یحملون من ىإل

  املتواضع البحث هذا أُهدي مجيعا هؤالء إىل

  .متقبلًا خالصا جيعله أن ا أسأل



 

 د  

 
ٌ
 وتقدير

ٌ
  شكر

ناِء والمْجِد ...، أْهِل الثَّ تعالى ْمِد اهللاِ ـبعَد حَ  

جـل أل همـا قدمـر المظلـوم، و محمـد بـن مـاهالـدكتور لشیخي  وتقدیريشكِري  أسجل خالص  
فیس، وأعطاني من جهـده یوّجُه وُیسّدُد، ینصُح وُیرشُد، وبذل في ذلك من وقته النَّ  إنجاح هذا العمل،

  .خیر الجزاء وعن طلبة العلموعلمه ما ال یجازیه علیه إال اهللا عز وجل، فجزاه اهللا عني 

  ، كلٍّ من:مناقشةِ لجنِة ال عضَويستاَذّي الكریَمین ألشكر وأتقدم بالكما   

  . حفظه اهللا تعالى     رائد طالل شعت /الدكتورفضیلة 

  .اهللا تعالى احفظه     لیلى محمد اسلیم /وفضیلة الدكتور

ُل ُشْكري لجامعتي العریقة الغـراء ممثلـة برئیسـها الـد   اهللا  هحفظـ- كتور: كمـالین شـعثوُأَسجِّ
ین ممثلـــة بعمیـــدها فضـــیلة ة أصـــول الـــدِّ ، وأنقـــش شـــكري أیًضـــا فـــي فاتحـــة هـــذه الرســـالة لكلیـــ-تعـــالى

ــعمــاد الــدِّ  الــدكتور: ، تلــك الكلیــة التــي أفتخــر باالنتمــاء لهــا، والشــكر -حفظــه اهللا تعــالى- نطيین الشَّ
حفظــه -نصــارمنسـي رأفــت موصـول لقســم الحـدیث الشــریف وعلومــه ممـثًال برئیســه فضـیلة الــدكتور: 

هـــذا القســم الـــذي تنســـمت فیـــه هـــواء الحـــب والعطـــاء ، الكـــرام دریســـیة، وأعضـــاء هیئتـــه التَّ -اهللا تعــالى
فــي ترجمــة ، وال أنســى أن أقــدم عظــیم شــكري للــدكتور/ زكریــا الزمیلــي لمــا قدمــه مــن مســاعدة والعلــم

  الملخص باللغة اإلنجلیزیة، فجزاه اهللا خیرًا. 

 ولزوجـــــي الحبیـــــب بحســـــن طاعتـــــه، اهـــــءأطـــــال اهللا بقاتي والشـــــكر موصـــــول أیًضـــــا لوالـــــد  
 جـــــزءاً  تحمـــــل ثیـــــح الرســـــالة، هـــــذه كتابـــــة لـــــةیط لـــــي مســـــانداً  كـــــان الـــــذيو ،حمـــــللـــــذي صـــــبر وتا

وزوجتـــــه  ،أبــــو حــــاتمالحبیــــب  عمــــيلو  النجــــاح، هــــذا ثمــــرة اً یســــو  لنتقاســــم اةیــــالح أعبــــاء مــــن ًرایــــكب
ــــالیوزم وأخــــواتي يانوإلخــــو  ،الغالیــــة ــــى  ،يت ــــم یــــدخروا جهــــًدا فــــي مســــاعدتي وتشــــجیعي حت ــــذین ل ال

  .أتممت هذا البحث

وكل من ساهم في إخراج  صیحة،ولو بالنَّ  أعانني وأسدى إلّي معروفاً  من أشكر كلوأخیرًا   
   ور.هذا البحث إلى النُّ 

فجزى اهللا سبحانه وتعاىل أهل املعروف والفضل خري اجلزاء.



 

  

 مقدمة

١ 

m  
ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا،   نحمُدُه ونستعینهُ ونستغفرُه،إنَّ الحمَد هللا    

ه اهللا فـال مضـل لـه، ومـن یضـلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـریك لـه، من یهد
  ... أما بعد: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

 ،هوعِ ُضـــوْ مَ  فِ رَ َشـــبِ  فُ رُ ْشـــإنمـــا یَ  مُ ْلـــعِ الْ  إذ ،مـــن أشـــرف العلـــوم وأفضـــلهافـــإن علـــم الحـــدیث  
  رسوله صلى اهللا علیه وسلم. الكالم بعد كالم اهللا تعالى هو كالم فُ رَ شْ وأَ 
ــكَّ تَ  أنــه قــد اإلســالمیةِ  تعــالى علــى هــذه األمــةِ  اهللا فــإن مــن ِنَعــمِ     ــدِّ َف كتابــًا  نِ یِ ل بحفــظ هــذا ال

ِل النَِّعِم بدیلحریف والتَّ وسنًة؛ من التَّ  ْ َ  اّ ِْ َ    ـ   َ ُ ﴿سـبحانه:  لقولـه؛ ، وهذا من َأجَّ إِ    َ ُْ   َ  
ــ  ُِ   فاظــًا عــارفین، بــأن وفــق لهــا حُ  صــلى اهللا علیــه وســلم رســولهِ  ، َفَحِفــَظ ُســَنة]٩[الحجــر: ﴾نَ َ َ

هــــود لخــــدمتها، جُ ین، فتظــــافرت الْ ِلـــطِ بْ ال المُ َحــــتِ ین، َیْنفُــــوَن عنهـــا تحریــــف اْلَغــــالین، وانْ مِ وجهابـــذة عــــالِ 
    نایة بها، فجزاهم اهللا عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء. عِ والْ 
قیق اإلمام الكبیر ابن الُمَلِقن رحمه اهللا تعالى، فكان له دوٌر ة هذا العلم الدَّ ایَ َحَمَل رَ  وممن    

، التَّْعـِدیلرح و جَ ، وبیان أحوال رواة األحادیث من حیث الْ rب عن حدیث النبي فاع والذَّ كبیٌر في الدِّ 
ِحیحِ  الَجاِمعِ  ْرحِ ِلشَ  التَّوِضیحِ وتناثرت أقواله وعباراته في مصنفاته، وقد جمع كتابه  ار دَ وهو مَ  - الصَّ

  عددًا كبیرًا من هذه األقوال والعبارات. -بحثي في هذه الرسالة
 ِحفــظِ  فــي منــاهِجِهم ودراســةُ  العلمــاء، أولئــك علــومِ  إظهــارُ  العلــم طلبــة علــى واجًبــا كــان وقــد  

 فـيُه جُ هَ نْ ومَ  اْلُمَلقِّنِ  نُ ابْ  مامُ (اإلوالموسوم بــ:  الموضوع هذا على اختیاري وقع ولذا وعلوِمِها، السُّنَّةِ 
  .) یحِ حِ الصَّ  عِ امِ الجَ  حِ رْ شَ لِ  یحِ وضِ التَّ  ابهِ تَ كِ  لِ َال من خِ  التَّْعِدیلِ ح و اْلَجرْ 

   قدیر.  ءٍ نیا واآلخرة، إنَّه على كل شيفي الدُّ  اْلَقُبولَ  له بَ تُ كْ تعالى أن یَ ه انَ حَ بْ سُ  اهللاَ  ألُ أسْ    
  

  بواعث اختیاره:أوًال: أهمیة الموضوع و 
  ، منها:  ةٍ دَ عِ  تكمن أهمیة الموضوع، وبواعث اختیاره في نقاطٍ      

رسول  ُسنَّة ب عنلذَّ ل، والتَّْعِدیل اْلَجرحمكانة اإلمام ابن اْلُمَلقِّن بین األئمة النقاد ومدى اهتمامه ب -١
   اهللا صلى اهللا علیه وسلم.

ــرد لــم  -٢  اْلَجــرحكشــف عــن مــنهج اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن فــي ت –فــي حــدود علمــي – مســتقلة ةدراســتُف
  ابقة.راسات السَّ جاللته، كما سیتبین ذلك من خالل الدِّ  رغم والتَّْعِدیل

ـــه مـــن تشـــجیع أســـاتذتي الكـــرام فـــي قســـم الحـــدیث الشـــریف  -٣ ـــة الموضـــوع، ومـــا وجدت نظـــرًا ألهمی
  وافقه من رغبة عندي. وعلومه، وأخص بالذكر الدكتور الفاضل محمد بن ماهر المظلوم، وما

  .  والتَّْعِدیل اْلَجرحتقدیم خدمة لطلبة العلم في مجال دراسة مناهج العلماء في  -٤
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  ثانیًا: أهداف البحث: 
  ، منها: عدةٍ  یهدف البحث إلى تحقیق أهدافٍ      

 والتَّْعـِدیل ْلَجـرحاإظهار منزلة اإلمام ابن اْلُمَلقِّن بین النُّقَّاد، فـي علـوم الحـدیث بشـكٍل عـام، وعلـم  -١
  بشكٍل خاص.

  .والتَّْعِدیل اْلَجرحه في اإلمام ابن اْلُمَلقِّن، ومنهجِ  جهودِ  إبراز -٢
  ، وبیان المراد منها.                   والتَّْعِدیل اْلَجرحابن اْلُمَلقِّن في  جمع مصطلحات اإلمام -٣
، والمصـطلحات التـي ُیكثـر أو ابـن اْلُمَلقِّـنم عنـد اإلمـا والتَّْعِدیل اْلَجرحالوقوف على مصطلحات  -٤

   ُیقّل من استعمالها.
  سبة إلى مراتب الَجْرح والَتْعِدیل العامة عند النُّقَّاد.تصنیف هذه المصطلحات بالنِّ  -٥
  كلم فیهم عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن، ومقارنة قوله بقول غیره من النُّقَّاد.تَ أحوال الرواة المُ  معرفة -٦
سـاهل أو شـدد أو التَّ فـي حكمـه علـى الـرواة مـن حیـث التَّ بـین النُّقَّـاد اْلُمَلقِّـن  ابـنرتبـة اإلمـام  بیان -٧

  االعتدال.
  .الَجْرح والَتْعِدیلخصائص منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في  بیان -٨
  

  ابقة: راسات السَّ ثالثًا: الدِّ 
ضل، والبحث في العدید من قواعد بعد االستفسار عن طریق سؤال شیوخي وأساتذتي األفا  

راســات األكادیمیــة، والمتعلقــة بالجامعــات اإلســالمیة والعربیــة، وبعــد مراســلة المعلومــات الخاصــة بالدِّ 
یــاض، والبحــث عــن طریــق شــبكة المعلومــات  راســات والبحــوث اإلســالمیة بالرِّ مركــز الملــك فیصــل للدِّ 

  منها: على عددٍ  بابن اْلُمَلقِّن، وقفتُ  متعلقةٍ  ةٍ علمی دراساتٍ  دَّةِ وجود عِ  نَ یَّ بَ تَ  "االنترنت"
هـــ) ومنهجــه فــي كتابــه البــدر المنیــر مــع تحقیــق مائــة صــفحة ٨٠٤(اْلُمَلقِّــن ابــن رســالة دكتــوراة:  -١

ة، الجامعـة اإلســالمی رة،: محمــود أحمـد میـ، إشـرافباحـث: حسـین محسـن بــن علـي جـابر، للمنـه
 ). ه١٤٠١(السنة: 

تحقیـق ودراسـة للباحـث: مصـطفى ، وكتابـه المقنـع فـي علـوم الحـدیثَلقِّـن اْلمُ  ابـن رسـالة دكتـوراة: -٢
  .عبدالقادر الخضر

 ةعالم بفوائد عمـدمن خالل كتابه اإلاْلُمَلقِّن عند الحافظ ابن  األصولیةالقواعد رسالة ماجستیر:  -٣
  .ه)١٤٢٤، لسنة: (بخیت محمد الفزي الجهني مسلم، للباحث: وتوثیقاً ودراسة  جمعاً  حكامألا

 ین حفص سراج الدِّ  أبيخبار للحافظ ألخیار بما في الوسیط من األا ةتذكر رسالة ماجستیر:  -٤
فهــــد قابــــل ودراســــة للباحــــث: تحقیــــق  الصــــالة،الكتــــاب الــــى آخــــر كتــــاب  أول مــــن اْلُمَلقِّــــن، ابــــن
 .حمدياأل
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٣ 

حثین فـي ، فقد وزع تحقیقه على عدد من البـااْلُمَلقِّنتاب التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن ك -٥
جامعة أم القرى، ونشرت إحدى الرسائل، ولكن بقیة الرسائل لـم تطبـع حتـى اآلن حسـب علمـي، 

، وقد أخرج على شـكل كما وُحِقَق الكتاب أیضًا بدار الفالح، بإشراف خالد الرباط، وجمعة فتحي
  كتاب.
ُمَلقِّـن یمكن القـول: أنـه ال توجـد دراسـة مسـتقلة تكشـف عـن مـنهج اإلمـام ابـن الْ  ،مما سبقو   

التوضـــیح لشــرح الجــامع الصــحیح"، والــذي ســیكون موضـــوع عــدیل مــن خــالل كتابــه "رح والتَّ ي الَجــفــ
  دراستي، واهللا تعالى الموفق.

  
  رابعًا: منهج البحث وطبیعة العمل فیه:

المـنهج االسـتقرائي، فـي جمـع المـادة العلمیـة لموضـوع دراسـتي لمـنهج ابـن اْلُمَلقِّــن  تعتمـدا   
بـالمنهج الوصـفي لعـرض  تسـتعناو  ،الدراسـة منهج االنتقاء لنمـاذج تعتمدا ومن ثم، الفي نقد الرج

  بما یلي:  قمت، و والَتْعِدیل الَجْرحفي  الم منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّنمع
  البحث إلى فصول ومباحث ومطالب حسب الحاجة، ومتطلبات الدراسة. قسمت  -١
  بعدها مباشرة في متن الرسالة. اآلیة ورقم ،اآلیات القرآنیة بذكر اسم السورة تعزو  -٢
 بویة واآلثار من مصادرها األصلیة:األحادیث النَّ  تجْ رَّ خَ  -٣

 بالعزو إلیهما. اكتفیتفي الصحیحین أو أحدهما،  منهما كان ما  . أ

تـب وسـع فـي تخریجـه مـن كُ التَّ ب قمـت إن لم یكن الحدیث فـي الصـحیحین أو أحـدهما،  . ب
 السُّنَّة.

 ْلُمَلقِّن في نقد الرجال ودراستها، وذلك على النحو التالي:أقوال اإلمام ابن ا صنفت -٤
 ألفاظ ومصطلحات اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في نقد الرجال.  تجمع  . أ

 ًال.م فیهم جرحًا وتعدیلَّ كَ نماذج تطبیقیة من الرواة الذین تَ  تدرس   . ب
 أحكام ابن اْلُمَلقِّن بأحكام غیره من النُّقَّاد. قارنت   . ت
 هذه المصطلحات الصادرة منه.براد الم تنوبیَّ  درست   . ث
 أهم النتائج التي توصلت إلیها في الرواة المعدلین والمجرحین. رتُ هَ ظْ أَ   . ج

 على النحو التالي: كانللرواة، و  َترجمت -٥

ر اسـم الـراوي، وكنیتـه، مختصـرة للـرواة المتفـق علـیهم جرحـًا وتعـدیًال؛ وذلـك بـذكترجمة   . أ
جـد، وأرمـز لـذلك برمـوز تة إن وُ لكتب السِّ ووفاته، ومن أخرج لهم من أصحاب اونسبه، 

ـــذكر قریـــب، و فـــي التَّ  رحمـــه اهللا تعـــالى ابـــن حجـــر ـــذَّ  يقـــولاكتفیـــت ب  هبي وابـــن حجـــرال
 لإلشارة إلى أنه متفق على تعدیله أو تجریحه. ،فیه رحمهما اهللا تعالى
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٤ 

ختلف في مُ الْ واة من الرُ  الرَّاويعدیل إذا كان تَّ في الترجمة فیما یتعلق بالجرح وال تتوسع  . ب
 . الرَّاويالصة الحكم في َجْرِحهم أو َتْعِدیِلهم، وذلك للوصول إلى خُ 

  كالتالي: كان، و وثیقالتَّ    -٦
ورقـم الترجمـة، ، والصـفحة ،والجـزء ،والمؤلف، من المصادر والمراجع بذكر اسم المرجع وثقت

  جع.باقي بیانات المرجع في قائمة المصادر والمرا رِ كْ وذِ جد، إن وُ  أو الحدیث
 باألماكن والبلدان غیر المشهورة والمعروفة، من الكتب المختصة بذلك. فتعرَّ  -٧

 غریب األلفاظ من الكتب المختصة بذلك. نتبیَّ  -٨

 ببعض المصطلحات الحدیثیة عند الحاجة. َعرَّفت -٩

 ُم في ضبطها.هَّ الكلمات اْلُمْشِكَلة التي ُیَتو األسماء و  تضبط  - ١٠

  وعة.نَ تَ البحث بفهارس علمیة مُ  ذیَّلتُ   - ١١
  

  خامسًا: خطة البحث:
  ُمَقدِّمة، وثالثة فصول، وخاتمة، وفهارس، على النحو التالي:من: خطة البحث  تتكون     

ابقة، راسـات السَّـوبواعـث اختیـاره، وأهـداف البحـث، والدِّ  ،: أهمیـة الموضـوععلـىاشـتملت و  املقدمة:
  ومنهج البحث وطبیعة العمل فیه، وخطة البحث. 

  الفصل األول
 
َّ
ن  عريف باإلمامِ الت

ِّ
ق
َ
ل
ُ
م
ْ
 ه، وكِ و عصرِ ابن ال

َ
 يف علمِ ت

ٌ
  ابِه، ومتهيد

َّ
ح والت

ْ
ر
َ
دِيلاجل

ْ
  .ع

  على أربعة مباحث:  اشتملو 
  المبحث األول: عصر اإلمام ابن اْلُمَلقِّن. 

  على ثالثة مطالب: اشتملو  

  المطلب األول: الحیاة السیاسیة. 

  المطلب الثاني: الحیاة االجتماعیة. 

  طلب الثالث: الحیاة العلمیة. الم
  المبحث الثاني: ترجمة اإلمام ابن اْلُمَلقِّن. 

  على ستة مطالب: اشتملو 

  المطلب األول: اسمه ونسبه وكنیته ولقبه ومولده ونشأته.
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  المطلب الثاني: رحالته العلمیة. 

  المطلب الثالث: شیوخه وتالمیذه.

  الرابع: أقوال العلماء فیه. المطلب

  خامس: مصنفاته. المطلب ال

  المطلب السادس: وفاته.

  ع الصحیح".امِ ح الجَ رْ شَ ح لِ یِ وضِ المبحث الثالث: التعریف بكتاب "التَّ 

  على مطلبین: اشتملو 

  التوضیح لإلمام ابن اْلُمَلقِّن. المطلب األول: تعریف بكتاب

  أهمیة كتاب التوضیح.المطلب الثاني: 
  .لَتْعِدیلالَجْرح واالمبحث الرابع: تمهید في علم 

  على خمسة مطالب: اشتملو 

  .الَجْرح والَتْعِدیلالمطلب األول: تعریف علم 

  وأهمیته.الَجْرح والَتْعِدیل المطلب الثاني: نشأة علم 

  . الَجْرح والَتْعِدیلالمطلب الثالث: مشروعیة 

  .الَجْرح والَتْعِدیلالمطلب الرابع: طبقات النُّقَّاد في 

  .َجْرح والَتْعِدیلالالمطلب الخامس: مراتب 

  الفصل الثاني
 
ُّ
ن يف تعديل الر

ِّ
ق
َ
ل
ُ
م
ْ
  واةمنهج اإلمام ابن ال

  على أربعة مباحث: اشتملو 
  ومدلوالتها.ْعِدیل التَّ  المبحث األول: مصطلحات اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في

  مطالب: ةثالثعلى  اشتملو 

  المطلق.    الَتْعِدیلالمطلب األول: مصطلحات 

  سبي. النِّ الَتْعِدیل  مصطلحات المطلب الثاني:

  .توثیًقا المطلب الثالث: المصطلحات التي لم یجزم القول فیها
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  المبحث الثاني: الرواة الُمَعّدلون عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن. 

  لهم، مقارنة بین قوله وأقوال غیره من النُّقَّاد)(دراسة لبعض الرواة الذین عدَّ 
  عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن. ِدیلالَتعْ المبحث الثالث: مراتب 

  مطالب: أربعةعلى  اشتملو  

  .الَتْعِدیل"تكرار صفة "، أو "فضیلل التَّ عَ فْ أَ "وثیق بصیغة المطلب األول: تأكید التَّ  

  بط.بصفة واحدة تدل على الضَّ  التَّوثیقالمطلب الثاني:  

  بط.بصفة قریبة من الضَّ  التَّوثیقالمطلب الثالث:  

  رح.جَ من الْ  قریبٍ  بوصفٍ  التَّوثیقرابع: المطلب ال 
  المبحث الرابع: خصائص منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في التعدیل.

  ، ونتائجه.لرواة المعَّدلینالمبحث الخامس: جدول ا

  الفصل الثالث
 
َ
ن يف ج

ِّ
ق
َ
ل
ُ
م
ْ
 منهج اإلمام ابن ال

ْ
  ح الرواةر

  على أربعة مباحث:اشتمل و 

  رح ومدلوالتها:جَ ابن اْلُمَلقِّن في الْ  امالمبحث األول: مصطلحات اإلم

  مطلبین:على  اشتملو 

  طلق. مُ الْ  اْلَجرح المطلب األول: مصطلحات

  سبي.النِّ  اْلَجرح المطلب الثاني: مصطلحات
   اْلُمَلقِّن .رحون عند اإلمام ابن جَ مُ : الرواة الالثاني المبحث

  له وأقوال غیره من النُّقَّاد) مقارنة بین قو  َجرََّحُهم(دراسة لبعض الرواة الذین   
  عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن. اْلَجرح المبحث الثالث: مراتب

  على أربعة مطالب: اشتملو 

  .الرَّاويالخفیف في  اْلَجرحبوصف یدل على  اْلَجرحالمطلب األول: 

  .الرَّاويبوصف یدل على الجهالة في  اْلَجرحالمطلب الثاني: 

  .الرَّاويدید في الشَّ  اْلَجرحبوصف یدل على   اْلَجرح المطلب الثالث:
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  بالكذب والوضع. اْلَجرح: رابعالمطلب ال
  جریح.تَ المبحث الرابع: خصائص منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في الْ 

واة المجروحین   ، ونتائجه.المبحث الخامس: جدول الرُّ

  على أهم النتائج والتوصیات. اشتملتو : الخاتمة

  : العلمیة الفهارس

  اشتملت على التالي:و 
  فهرست اآلیات القرآنیة. - ١
 بویة واآلثار.فهرست األحادیث النَّ  - ٢
 .دروسینفهرست الرواة الم - ٣
 .المراجعقائمة المصادر و  - ٤
  .المحتویاتفهرست  - ٥

  



  

  

  

   

 الفصل األول
 التعريف باإلمام ابن اْلُمَلقِّن و عصره،

 وكتاِبه، وتمهيٌد في علِم اْلَجرِح واْلتَّْعديِل
 

 أربعة مباحث: على اشتملو 
 .اْلُمَلقِّن ابن اإلمام عصر: األول المبحث
 .اْلُمَلقِّن ابن اإلمام ترجمة: الثاني المبحث
 الجامع لشرح التوضیح" هبكتاب التعریف: الثالث المبحث
 ".الصحیح
 .واْلتَّْعدیلِ  اْلَجرحِ  علم في تمهید: الرابع المبحث

 



 ف باإلمام ابن الملقن وعصره وكتابه، وتمهید في علم الجرح والتعدیلالتعری

  

 الفصل األول

٩ 

  املبحث األول
لَقِّناإلمام ابن  عصرالْم  

    

امن الهجـري، وعـاش حتـى بدایـة لد اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في نهایة الرُّبـع األول مـن القـرن الثـَّوُ   
، والتــي خضــعت مــن أهــم مراحــل الدولــة المملوكیــة ُتعــدُّ اســع الهجــري، فــي فتــرة زمنیــة كانــت القــرن التَّ 

، فقـد كـان لهـا دور بـارز فـي التـأثیر علـى )١(ه)٩٢٣ –ه٦٤٨فیها مصر لحكم سالطین الممالیك (
وضـــح لنـــا ماهیـــة الوضـــع تُ  مـــوجزةً  رةً عطـــي صـــو لـــذا فـــال بـــد أّن نُ األفـــراد والمجتمعـــات بشـــكل كبیـــر، 

امن جملهــا القــرن الثَّــفــي مصــر فــي تلــك الفتــرة، والتــي تمّثــل فــي مُ  والعلمــي  واالجتمــاعي، ،یاســيالسِّ 
  الهجري.

  یاسیة: المطلب االول: الحیاة السِّ 
فـــي المــدة الواقعـــة بـــین  ر لإلمـــام ابــن اْلُمَلقِّـــن أن تكـــون حیاتــه خـــالل العصــر المملـــوكيدِّ قُــ  

ــــــوالت ،)٢()هــــــ٩٢٣ -ه٦٤٨( ــــــي قســـــمها بعـ ــــــض المـ ــــــن إلیؤرخـــــ ــــــى دولتـــــین همــــ ــــــا: دولــــ ة الممالیـــــك ـ
ــــن سنـــــم )٣(ریةـالبحـــ ــــم )٤(یةِســـكَ رْ جَ ه)، والْ ٧٨٤-ه٦٤٨ة (ـ والممالیـــك  ه)،٩٢٣ -ه٧٨٤ة (ـــــن سنـ

ـــــالت ـــــي تعنـــــ ـــــاْألَِرقَّ  يـــ ـــــوالعبی اءــ ـــــولكنه ،دــــــ ـــــطلا أُ ـــــ ـــــلــــى القت عـ ـــــذین جـــ ـــــاؤوا إلــــ ـــــى مصـــــ ـــــر علــــى یــــ د ـــ
 ه)، ٣٥٨ -ه ٣٢٣( )٦(یدّیینخِشــــــــــــاإلِ  ه)، و٢٩٢ –ه ٢٥٤( )٥(ونیینوُلــــــــــــ، مــــــــــــن الطُّ امهاـــــــــــــــــكحُ 

                                                           
 .) ٧١/ ٩ (البن العماد  الذهب شذرات، ) ٢١٦/ ٢ (البن حجر  الغمر إنباء) (١
 ). ٢٥٩) موجز التاریخ اإلسالمي للعسیري ( ص(٢
ه )، وكلمــة البحریــة ٧٨٤ -ه٦٤٨ت نحــو مائــة وثالثــین ســنة بــین ســنتي ( ) مؤسســها عــز الــدین أیبــك، وحكمــ(٣

أطلقت على طائفة من الممالیك قبل تأسیس دولتهم، وهي التي أسكنها سـیدها الملـك الصـالح نجـم الـدین األیـوبي 
 ).  ٢٢/ ١بقلعة الروضة، فعرفوا بالبحریة وصاحبهم االسم. موسوعة عصر سالطین الممالیك لمحمود سلیم ( 

) الممالیك الجراكسة أو الشراكسة، نسبة إلى مـوطنهم األصـلى الـذى أتـوا منـه وهـو بـالد الشـركس"القوقاز". انظـر: (٤
 ). ١٤/٤١١الموسوعة الموجزة لمجموعة من المؤلفین ( 

) تنسب هذه الدولة إلى مؤسسها أحمد بن طولون، الـذى ینحـدر مـن أسـرة كـان موطنهـا بخـارى، بـبالد التركسـتان،  (٥
، كـــان مقـــرهم مدینـــة القطـــائع العاصـــمة، والتـــي تقـــع ضـــمن مدینـــة القـــاهرة الحدیثـــة، ولـــي إمـــرة دمشـــق، والثغـــورو 

)،  ١٦٠والعواصـــم، ومصـــر مـــّدة، تـــوفي ســـنة ســـبعین ومـــائتین. انظـــر: كتـــاب الـــوالة وكتـــاب القضـــاة للكنـــدي (ص
 ).   ١٠-٧/ ٥المؤلفین (  )، الموسوعة الموجزة لمجموعة من٩٦٦٣/ رقم ٢١٤/ ٧١تاریخ دمشق البن عساكر (

) نسبة إلى َأبي َبْكر ُمَحمَّد بن ُطْغج بن ُجّف، الَفْرَغاِنّي، التُّْرِكـّي، مؤسـس الدولـة اإلخشـیدیة بمصـر والشـام، مـات (٦
. سنة أربع وثالثین وثلثمائة، وكان الملوك فى هـذه الـبالد یتخـذون مـن لفظـة اإلخشـید، أي ملـك الملـوك، لقًبـا لهـم

)، األعــالم ٣٠/ ٢٥)، تــاریخ اإلســالم للــذهبي (  ٦٤٧٣/ رقــم ٢٨٥/ ٥٣خ دمشــق البــن عســاكر ( انظــر: تــاری
 )، وغیرهم.١٧٤/ ٦للزركلي (
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ه)، وهؤالء الممالیك ینتمون إلى ٦٤٨ -ه ٥٦٧( )٢(یینبِ وُ ه)، واألیْ ٥٦٧ -ه ٣٥٨( )١(یینمِ اطِ فَ والْ 
الممالیــك الــذین جلــبهم األیوبیــون وســالطین الممالیــك مــن بعــدهم إلــى فقــد كانــت غالبیــة  أقــوام شــتى

فكــانوا  ،)٦(، وبــالد مــا وراء النهــر)٥(، وفــارس)٤(ازقَــوُ قُ ، وبــالد الْ )٣(مرْ ِقــمصــر تــأتي مــن شــبه جزیــرة الْ 
  .)٧(وربیة"األُ  ختلف البالدوس وأقلیة من مُ راك والرُّ تْ خلیًطا من األً 

م الــدِّین األیــوبي ْجــریــة لمــا تربــع علــى عــرش مصــر الصــالح نَ شــوء الممالیــك البحولقــد بــدأ نُ   
  وضة، وسماهم البحریة.في جزیرة الرَّ  ى لهم قلعةً نَ ، وبَ )٨(ه)٦٣٦(

    

                                                           
) هــم العبیدیــة نســبة إلــى مؤسســها عبیــد اهللا، وینســبون افتــراء إلــى فاطمــة الزهــراء بنــت رســول اهللا صــلى اهللا علیــه (١

وى أن المعـــز الفـــاطمي بعـــد أن وفـــد إلـــى مصـــر جمـــع وســـلم، والمؤرخـــون مختلفـــون فـــي صـــحة هـــذا النســـب، ویـــر 
النســابة وأقــنعهم بصــحة نســبه إلــى جعفــر الصــادق مــن نســل ســیدنا علــى كــرم اهللا وجهــه، ویــروى أن نثــر بیــنهم 

)، سـیر  ٨٢/ ٣الذهب وبسط أمامهم السیف وقال هذا حسبي وهذا نسبي. انظر: وفیات األعیان البن خلكـان ( 
 ). ٨/ ١)، موسوعة عصر سالطین الممالیك لمحمود سلیم (  ١١/٤١٨أعالم النبالء للذهبي ( 

  ) نسبة إلى أّیوب ْبن شاذي ْبن مروان ْبن یعقوب، األمیر نجم الّدین َأُبو الشُّْكر، الُكْردّي، الدُِّوینّي، والد الملوك، (٢
)، األعــالم  ٣٨٩/ ١٢(  والــد صــالح الــدین األیــوبي، وٕالیــه نســبة األیــوبیین كافــة. انظــر: تــاریخ اإلســالم للــذهبي

 ). ٣٨/ ٢للزركلي ( 
) القرم: شبه جزیرة بجنوب روسیا، تقع علـى سـاحل البحـر األسـود، یربطهـا بالیـابس بـرزخ بریكوب،سـقطت فـي یـد (٣

م) أصـبحت جمهویـة مسـتقلة داخـل أوكرانیـا. انظـر: الموسـوعة العربیـة ١٩٩١م)، وفـي سـنة (١٤٧٥التتار سـنة (
 ).٢٥٥٢/ ٥لماء والباحثین( المیسرة لمجموعة من الع

) القوقاز: مجموعة سالسل جبلیة بین أوربا وآسیا؛ فما یقع إلى الشمال منهـا یـدخل ضـمن أوربـا، ومـا یقـع جنوبهـا (٤
یدخل ضمن آسیا، وبالقوقاز الشـمالیة بـالد الجـركس، وتنقسـم أراضـي القوقـاز إلـى جمهوریـات جورجیـا وأذربیجـان 

 ).١٦/ ١١وجزة لمجموعة من المؤلفین (وأرمینیا. انظر: الموسوعة الم
 ) بالد إیران الموجودة حالًیا.(٥
) أطلق المسلمون اسم بالد ما وراء النهر على البالد المعروفة اآلن باسم آسیا الوسطى اإلسالمیة، وتضـم خمـس (٦

یاره، وهذه الجمهوریات جمهوریات إسالمیة، كانت خاضعة لالتحاد السوفییتى، ثم منَّ اهللا علیهم، فاستقلُّوا بعد انه
هي اآلن "أوزبكستان" و"طاجیسكتان" و"قازاخستان" و"تركمانستان" و"قرغیزیا". موجز عن الفتوحـات اإلسـالمیة د. 

 ). ٧طه عبد المقصود ( ص
)، مصر في العصـور الوسـطى لعلـي إبـراهیم ١٥-١٣) مقدمة دیوان شیخ اإلسالم ابن حجر لفردوس حسین (ص(٧

 ).١٧٠حسن (ص 
الســلطان الملــك الصــالح نجــم الــدین ابــن الســلطان الملــك الكامــل ناصــر الــدین أبــي المعــالي محمــد بــن الســلطان ) (٨

/ ١٠)، الـوافي بالوفیـات للصـفدي ( ٣٣٨/ ٤٧الملك العادل أبي بكر محمـد بـن أیـوب. تـاریخ اإلسـالم للـذهبي ( 
 ). ٣/ رقم ٣٥
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م الـدِّین أیـوب وهـو یقاتـل الصـلیبیین، فأخفـت زوجتـه ْجـوفي الصالح نَ ه) تُ ٦٤٧وفي عام (  
، فقـاد الممالیـك )٣(فـایْ یًمـا فـي كَ قِ الـذي كـان مُ  )٢(ان شاهورَ خبر وفاته، وأرسلت إلى ابنه تُ  )١(شجرة الدُّر

م أحـٌد بخبـر لَـعْ وفى، وال یَ تَـلمواصلة قتال الصلیبیین، وكانت تتولى إدارة شئون الملك باسم زوجها المُ 
  وفاته.

ــیِ بِ  الظَّــاِهروتمكــن الممالیــك بقیــادة    مــن إبــادة الصــلیبیین،  )٥(َأْقَطــاي، وفــارس الــدِّین )٤(سرْ َب
ــاه مــن بــالد الشِّــران َشــوَ ل تُــوذلــك قبــل وصــو  ي الحملــة الصــلیبیة ِهــیش بنفســه، وُینْ ام، لیتــولى قیــادة الجَّ

اسـع ملـك فرنسـا، ثـم أطلـق سـراحه بعـد أن طلـب التَّ  )٦(یسوِ لُـ مْ ِكهلِ مَ السابعة على مصر، وذلك بأسر 
  المهادنة، فدفع جزیة كبیرة، وانسحب إلى عكا.

بعـد أن اه ران َشـوَ تُـه) بقتـل ٦٤٨سـنة ( َأْقَطـايرس الدِّین ، وفاِبِیَبْرس الظَّاِهروقام كل من   
، ثـم تنازلـت لعـز الـدِّین َشـاه تُـَورانالـدُّر التـي عـادت تحكـم الـبالد بعـد وفـاه  جرةِ اختلف معهم، ومـع َشـ
  .)٧(َأْیَبك بعد أن تزوجته

                                                           
 ،لـدین وأم ولـده خلیـل، قتلـت سـنة خمـس وخمسـین وسـتمائة) شجرة الدر بنت عبـد اهللا جاریـة الملـك الصـالح نجـم ا(١

قد وجدت مسلوبة مقتولة خارج القلعة فحملت إلـى تربـة كانـت بنتهـا لنفسـها، انظـر: المختصـر فـي أخبـار البشـر و 
 ).٦١/ ١)، ذیل مرآة الزمان للیونیني (١٩٢/ ٣البن كثیر الدمشقي (

لكامـل محمـد، ثـامن سـالطین الدولـة األیوبیـة بمصـر، وآخــرهم، ) ابـن الملـك الصـالح نجـم الـدین أیـوب ابـن الملـك ا(٢
ه) انقرضت دولة بني أیوب بمصر، والتي كانت مدتها ٦٤٨وثالث من سّمي الملك المعظم منهم، وبمقتله سنة (

 ). ٢/٩٠)، األعالم للزركلي ( ١٢٧/ رقم ٣٠٦/ ١( سنة"، انظر: وفیات االعیان البن خلكان ٨٦نحو 
  : ویقال كیبا، وهي بلدة وقلعة عظیمة مشرفة على دجلة بین آمد وجزیرة ابـن عمـر مـن دیـار بكـر...) ِحْصُن َكْیفا(٣

 ).    ٢/٢٦٥وهي لصاحب آمد من ولد داود بن سقمان بن أرتق. معجم البلدان لیاقوت الحموي ( 
ألیـوبي، التركـي، صـاحب ) بیبرس السلطان الملك الظاهر ركن الدین أبو الفتوح البندقداري، الصالحي، النجمي، ا(٤

ه). انظـر: تـاریخ ٦٧٦ه ) ومـات بیبـرس سـنة (٦٥٨مصر والشام، تسـلطن بعـد قتـل اْلملـك المظفـر قطـز سـنة (
 ). ٣٣/ ٢( )، مورد اللطافة البن تغري بردي ٢٧٦/ رقم ٢١٦/ ٥٠اإلسالم للذهبي (

   =هـ). سیر أعالم النبالء للذهبي٦٥٢) أقطاي فارس الدین التركي الصالحي النجمي، كبیر األمراء، مات سنة ( (٥
 )٩٩/ ٤)، مرآة الجنان للیافعي (٢٠٤/ رقم ٢٩٨/ ٢٣( 

) لـویس التاسـع بـن لـویس الثـامن، أحـد ملـوك فرنســا فـى القـرن الثالـث عشـر المـیالدى، المعـروف بالقـدیس لــویس، (٦
علــى طــرف منهــا، وملــك أجــل ملــوك االفــرنج، وأعظمهــم قــدرًا، وأكثــرهم عســاكر، قصــد الــدیار المصــریة واســتولى 

دمیاط سنة سبع وأربعین وستمائة، ووقع أسیًرا في أیدي المسلمین مـدة فـي معركـة فاسـكور، ثـم أطلـق سـراحه بعـد 
)، الموســوعة المــوجزة لمجموعــة  ٨٥/ رقــم ٢٣١/ ١تســلیم دمیــاط إلــى المســلمین. فــوات الوفیــات لصــالح الــدین (

 ).  ٨٩١/ ١٠من المؤلفین (
)، موسـوعة عصـر ٩٤)، قیـام دولـة الممالیـك األولـى للعبـادي (ص٢/٢٣٧واالعتبـار للمقریـزي () انظر: المواعظ (٧

 ).١٨١-٧/١٧٧سالطین الممالیك لمحمود رزق سلیم ( 
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ائــة م ُزَهــاءَ ه) فحكمــوا الــبالد ٧٩٢ -ه ٦٤٨حریــة مــن ســنة (واســتمرت دولــة الممالیــك البَّ   
هم عن بالدهـم، رِ حْ ودَ  )١(تارول التَّ لُ أربع وأربعین سنة، قادوا خاللها حمالت كثیرة، واستطاعوا صد فُ و 

 )٢(ياجِ غرب، وكان آخر سالطینهم أمیر حَ مَ زیرة وٕالى بالد الْ جَ رات والْ فُ وذهم إلى شواطئ الْ فُ ووصل نُ 
لكـه عاًمـا، فتـولى تـدبیر مُ  د عشـرَ َحـمـره فـي ذلـك الوقـت أَ ه)، وكـان عُ ٧٨٣الذي ُأْعِلـن حاكمـًا سـنة (

 ،ياجِ الســـلطان َحـــ وقُقـــرْ بَ ي، ومـــا لبـــث بعـــد عـــام ونصـــف أن َخَلـــَع األمیـــُر ِســـكِ رْ جَ الْ  )٣(وققُـــرْ األمیـــر بَ 
  .)٤(یةجِ رْ بُ أو الْ   ةسَ راكِ وأعلن نفسه حاكًما، وكانت هذه بدایة دولة الممالیك الجَ 

ــ ةَســراكِ الجَ فقــد حكــم     -ه٧٩٢علــى إحــدى وثالثــین ومائــة عــام ( ام مــدة تزیــدمصــر، والشَّ
ــــه)، وتع٩٢٣ ـــك فاقب علـــى المُ ـــ ــــي هـــــــل ــــرة أكثـــــــذه الفتـــــ ــــن سبعـر مــــــ ر ــــــوعشـــرین ســـلطانًا، واستم ةٍ ــ
ــــالصِّ  ـــــــــ ـــحْ هم مُ ـراع بین ــــًما، وكدِ َت ــــان آخـــــ ــــصُ انْ رهم قَ ــــــــ ــــغُ الْ  وهـ ــــال )٥(يورِ ـــــــــ ــــذي قتـــ ــــه العثمانیلــــــ ــــون فـــــــ ي ـــــ
ركة ــــــــــــي معـــــــــــــا فـــــــــــــون أیضً ـــــــــه العثمانیـــــــــفقتل )٧(ايــــــــــــــان بَ ـــــــــومَ ه طُ ــــــــــ، فخلف)٦(قــــــــــابِ ج دَ رْ ــــــــــــة مَ ـــــمعرك

                                                           
هـــ)، وهــم ســكان بــراري، ومشــهورون بالشــر ٦٠٣) قبیلــة منغولیــة ظهــرت فــي منغولیــا فــي شــمال الصــین فــي عــام ((١

)، المغـول التتـار للصـالبي ٣٣٠ان. انظر: تاریخ الخلفـاء للسـیوطي(صوالغدر، وكان أول زعمائها هو جنكیز خ
 ).٢٨(ص 

الح أمیر َحاج بن االشرف شعبان بن األمیر الملك األمجد حسین بـن السـلطان الملـك الناصـر محمـد (٢ ) اْلملك الصَّ
َوُهَو آخر سالطین ابن السلطان الملك المنصور قالوون وهو الرابع والعشرون من ملوك الترك بالدیار المصریة، 

/ ١١الممالیــك االتــراك، َوُهــَو آخــر بنــي قــالوون خلعــه االتــابكي برقــوق. انظــر: النجــوم الزاهــرة البــن تغــري بــردي (
 ). ١٠٩)، تاریخ الدولة العلیة لمحمد فرید ( ص١/٤٠) موسوعة عصر الممالیك لمحمود سلیم (٢٠٦

بــن آنــص العثمــانى، الیلبغــاوى، الجاركســّى، القــائم بدولــة ) الســلطان الملــك الظــاهر أبــو ســعید ســیف الــدین برقــوق (٣
)، المنهــل ١١/٢٢١الجراكســة بالــدیار المصــریة، وهــو أول ملــوك الجراكســة. النجــوم الزاهــرة البــن تغــري بــردي (

 ).٢٨٥/ ٣الصافي له (
جبـــل المقطـــم، ألن غالبیـــة ســـالطینهم مـــن الممالیـــك الـــذین كـــانوا یقیمـــون فـــي بـــرج القلعـــة علـــى  ؛) ســـموا بالبرجیـــة(٤

من بالد الشركس القوقاز بجوار بحر قزوین وهم من الترك أیضا، وقد سقطت دولتهم على ید العثمانیین. انظر: 
 ).  ١/٢٥نظم دولة سالطین الممالیك لماجد عبد المنعم ( 

مصـر مـابین العـام ) الملك األشرف أبو النصر قانصـوه بـن عبـد اهللا الظـاهري، الغـوري، أحـد ملـوك الجراكسـة فـي (٥
)، ٦١/ ٤)، سـمط النجـوم العـوالي للعصـامي (٤١/ ١٠ه). انظر: شذرات الذهب البن العمـاد (٩٢٢ -ه٩٠٦(

 ).  ١٨٧/ ٥األعالم للزركلي (
ه)  بـین الممالیـك بقیـادة قانصـوة الغـوري، ٩٢٣) مرج دابق یقع شـمالي حلـب، حیـث دارت هنـاك المعركـة سـنة ( (٦

ر فیهـا العثمـانیین، وانهـزم عسـكر الغـوري، وفقـد الغـوري تحـت سـنابك الخیـل صـاألول، انتوالعثمانیین بقیـادة سـلیم 
 ). ١٦١/ ١٠)، شذرات الذهب البن العماد(٢٠٧/ ٩في مرج دابق. انظر: البدایة والنهایة البن كثیر(

الغـوري علــى ) طومـان بـاي أبــو النصـر، الملقـب بالملــك األشـرف، ابــن أخـي الغـوري، ونائبــه الـذي تركـه الســلطان (٧
مصر، فاختـاروه سـلطاًنا علـیهم، ووقـع بینـه وبـین السـلطان سـلیم حـروب یطـول ذكرهـا، ثـم سـّلم نفسـه طائعـا فقتـل 

)، األعـالم ١٦١/ ١٠هــ ) انظـر: شـذرات الـذهب البـن العمـاد (٩٢٣بباب زویلة، وبـه انقرضـت دولـة الجراكسـة (
 ).٢٣٣/ ٣للزركلي (
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ْیَداِنیَّة ـه)، ودخلوا القاهرة، وأزالـوا الممالیـك مـ٩٢٣سنة ( )١(الرَّ باسـیون عـن لطة، وتنـازل لهـم العَّ ن السُّ
لتصبح حاضرة الخالفة للعالم السالمي في  )٢(بولانْ تَ الخالفة، وتحولت أنظار العلم االسالمي إلى اسْ 

  .)٣(ذلك الوقت
ورغم هذه الفترة الملیئة باألحداث إال أن الُمْنِصف ال ُینكر ما قام به الممالیك من أعمـال     

مصـر والشـام، وأسـقطوا إمـارة  َوْحـَدهتـار، وأعـادوا مین وصدوا عنها هجمـات التَّ حفظوا بها دیار المسل
والجزء الـذي كـان باقًیـا مـن بیـت المقـدس، واسـتردوا مدینـة عكـا، وأنهـوا  )٥(سلُ ابْ رَ ، وٕامارة طَ )٤(َأْنَطاِكَیة

ــ بنــاء المســاجد  ى الــدِّین، وأكرمــوا العلمــاء، وأكثــروا مــنَمــوا عــن حِ ادُ رق، وذَ عصــر الصــلیبیین فــي الشَّ
  .)٦(ربیةالع الحَ والمدارس والمستشفیات والقِ 

  المطلب الثاني: الحیاة االجتماعیة: 
ــاتــرتبط مظــاهر الحیــاة االجتماعیــة بالوضــع السِّ    فمتــى اســتقر الوضــع  ؛یاســي ارتباًطــا وثیًق

عیة فـي قصد بالحیاة االجتمایُ السیاسي انعكس االستقرار على مظاهر ومواطن الحیاة االجتماعیة، و 
نس والــدِّین، وعالقــة كــل مــن هــذه ِجــر َطَبقــات المجتمــع فــي هــذا البلــد مــن حیــث الْ ْكــبلــد مــن الــبالد، ذِ 

الطََّبقات بعضها ببعض، ثم بحث نظام األسرة وحیاة أفرادها وما یتمتع به كـل مـنهم مـن الحریـة، ثـم 
زهـة، ووصـف المنـازل، ومـا وصف مجالس الخلفاء، واألعیاد والمواسم والوالئم والحفـالت، وأمـاكن الن
  .(٧)فیها من أثاث وطعام وشراب ولباس، وما إلى ذلك من مظاهر المجتمع

  بقات التالیة ذكرها، قبة من أبناء إحدى الطَّ حُ ذه الْ ـي هـصر فــش بمــن یعیــة مـــجمل انــكو   

                                                           
العثمــاني بقیــادة ســلیم األـــول، وجــیش الممالیــك بقیــادة طومــان بــاي، انتصــر ) دارت فیهــا آخــر معركــة بــین الجــیش (١

)، الموســــوعة المــــوجزة ٩/ ١٢وأعلنــــت مصــــر والیــــة عثمانیــــة. النجــــوم الزاهــــرة البــــن تغــــري بــــردي (فیهــــا العثمــــانیین، 
 ).١٤٩/ ١٣لمجموعة من المؤلفین (

ا القســطنطینیة، تقــع علــى ضــفتي نهــر البســفور، بــین ) الــروم تســمیها اســتنبول، یعنــي مدینــة الملــك، وكانــت تســمى قــدیمً (٢
ه). انظـر: الكامـل فـي التـاریخ البـن ٨٥٧البحر األسود وبحر مرمرة، وكانت عاصمة تركیا، فتحها محمـد الفـاتح سـنة (

/ ١) الموسـوعة العربیــة المیسـرة لمجموعـة مـن العلمـاء والبــاحثین ( ٢٣٤/ ٢)، األنـس الجلیـل للعلیمـي (٢٩٩/ ١األثیـر(
٢٦٤  .( 

 ).٧٣- ٧٠/ ٧) انظر: التاریخ اإلسالمي لمحمود شاكر ((٣
) مدینة یونانیة تقع إلى الغرب من حلب علـى نهـر العاصـي قریًبـا مـن مصـبه فـي البحـر المتوسـط، لهـا سـور عظـیم مـن (٤

 ).   ٢٥٧الصخر. انظر: تقویم البلدان البن كثیر (ص 
ة مشهورة على ساحل بحر الشام بـین الالذقیـة وعكـا. انظـر: معجـم البلـدان ) بضم الباء الموحدة والالم، والسین مهملة مدین(٥

 ).٨٨٢/ ٢)، مراصد االطالع البن شمائل (٧٩)، األعالق الخطیرة البن شداد (ص ٢١٦/ ١لیاقوت الحموي (
 ). ١/٣٠) انظر: مقدمة تغلیق التعلیق لسعید القزي ( (٦
 ).٢/٣٢٣ثقافي لحسن إبراهیم حسن ( ) انظر: تاریخ اإلسالم السیاسي والدِّیني وال٧(
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ائفـة قصـور، والطَّ نعًمـا فـي ظـل الترفًـا مُ مـایز بـین مـن كـان یعـیش مُ والتي یتضح من خاللهـا مـدى التَّ 
ــُكــمُ التــي َأْثَقَلــت الْ  ل هــذا ُمــحَ علــى تَ  درةً ا حتــى ضــاقت بهــا ذرًعــا، ومــا عــاد لهــا ُقــلَهــاهِ رائب كَ وس والضَّ

  قیل:الثَّ  لِ مْ حِ الْ 
  ولة.أهل الدَّ  القسم األول:
  ي النَّعمة.ولِ جار وأُ سار من التُّ أهل الیَّ  القسم الثاني:
  ة.قَ وَ ق بهم السَّ حَ لْ جار ویَ الحال من التُّ  توسطواعة وهم مُ البَّ  القسم الثالث:
  رث.حَ راعات والْ وهم أهل الزِّ  ؛الفالحون القسم الرابع:

  لقة.حَ اد الْ نَ جْ والكثیر من أَ  ،ملْ عِ الفقراء والفقهاء وطالب الْ  القسم الخامس:
    .)١(ةنَ كَ سْ مَ ات والْ اجَ ذوو الحَ  القسم السادس:

، كــالتي اشــتهرت فــي قصــص ألــف ةٍ َخــاذِ حفــالت بَ صــور بعــض الممالیــك وقــد ظهــرت فــي قُ     
یة تُتبع بدقة في المناسبات الرَّسمیة، التي یشترك فیها كِ لَ لیلة ولیلة، فكانت هذه الحفالت لها مراسم مَ 

ولة، في أیام مشهودة أثناء العام، مثل عیدي الفطـر واألضـحى ومواكـب لطان واألمراء ورجال الدَّ السُّ 
  .)٢(یوم الجمعة وغیر ذلك

  المطلب الثالث: الحالة العلمیة: 
 شـاملة، علمیة بنهضة فقد اتسمت الزمنیة، الحقبة هذه والهوان الذي أصاب الضعف برغم  

    والفقه وغیرها. واألصول والحدیث التفسیر في: اإلسالمیة الدراسات فیها ازدهرت

لقــد كانــت فقــد حــرص ســالطین الممالیــك علــى تشــجیع العلمــاء وتقــریبهم مــن مجالســهم، و     
مصــر زاخــرة بمراكــز العلــم علــى اخــتالف أنواعهــا، فقــد كثــر إنشــاء دور العلــم مــن مــدارس ومســاجد 

  .)٤)(٣(هب األربعة، وُشیدت زوایا للعبادة وللمتصوفةاللمذ
                                                           

 ). ٧٢) إغاثة األمة للمقریزي ( ص (١
 ).٦٠) انظر: نظم دولة سالطین الممالیك لماجد عبد المنعم ( ص(٢
) اختلفــت األقــوال فــي نســبة الصــوفیة: فقــد قیــل أنــه مشــتق مــن الصــفاء أو الصــفو، وقیــل: نســبة إلــى الصــفة التــي (٣

.. لكــن النســبة إلــى الصــفة ال تجــيء علــى الصــوفي، بــل علــى الصــفي، وقیــل   ینســب إلیهــا كثیــر مــن الصــحابة ..
نســـبة إلـــى الصـــف األول، ألنهـــم فـــي الصـــف األول بقلـــوبهم مـــن حیـــث المحاضـــرة والمناجـــاة، وهـــي مـــن أضـــعف 
األقوال، وأرجح األقوال وأقربها إلى العقل أن اللفظ مأخوذ ومشتق من الصوف ألن لباس الصوف كـان یكثـر فـي 

)،  ١١/٦د، لما كانوا علیه من مخالفة الناس من لـبس فـاخر الثیـاب"، انظـر: مجمـوع الفتـاوى البـن تیمیـة ( الزها
 ).  ٣٥التصوف إلحسان ظهیر ( ص

 ). ٣٢ -٣٠) حركة التألیف العلمي لجالل عطاري ( ص (٤
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ة الحركــة الفكریــة، والعلمیــة بمصــر فــي العصــر َلــجَ ومــن العوامــل التــي أســهمت فــي دفــع عَ   
ي، وما كان یحـدث فـي األنـدلس ولِ غُ مَ ار وخراب نتیجة الغزو الْ المملوكي هو ما أصاب بغداد من دم

فــر كثیـر مــن العلمـاء إلــى القــاهرة، ف ان،بَ ْســاألخــرى بیـد األَ  وَ ْلـقوط الممالیـك اإلســالمیة واحــدة تِ مـن ُســ
ي محمد بن أحمد بن أبي بكـر األنصـاري صـاحب بِ طُ رْ قُ حیث ازدهار الحركة العلمیة، ومن هؤالء: الْ 

  . )١(ي، وغیرهم كثراطِ نَ رْ غِ و حیَّان محمد بن یوسف الْ التفسیر، وأب

ه دَ وُ ولمـا اشـتد ُعـ ،ونشـأ وترعـرعاإلمام ابـن اْلُمَلقِّـن، د لِ في هذا العصر المليء باألحداث وُ ف  
، یرحـل مـن اسعزم على أن یشق له طریقًا وسط هذه األحداث، ویترك بصماته العلمیة في حیاة النَّ 

تعــالى بــین كبــار  اهللا رحمــه اد العلمــي الغزیــر، عــاشوایــات الكثیــرة، والــزَّ بالرِّ  بلــد آلخــر، ویرجــع ُمــزوًدا
تخرج عنه جماعة من كبار العلمـاء  ىعلمه لطالب العلم حتالعلماء في عصره یتلقى عنهم العلم، ویُ 

   الذین سأذكر جملة منهم بعد قلیل إن شاء اهللا تعالى.

  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           
  ). ٣٩) حركة التألیف العلمي لجالل عطاري ( ص (١
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  ملبحث الثاينا
  الْملَقِّن ترمجة اإلمام ابن

  

  المطلب األول: اسمه ونسبه وكنیته ولقبه ومولده ونشأته.
األندلسي  )٢(الوادي آشي، )١(عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا األنصارياسمه ونسبه: 

  .)٥(افعيالشَّ ، )٤(، ثم المصري)٣(يورِ رُ كْ التَّ  األصل،
ـــــــــــــه ـــــــــــــه ولقب ـــــــــــــاً  كـــــــــــــان :كنیت ـــــــــــــدِّ ب معروف ـــــــــــــابن حفـــــــــــــص، ال يین أبـــــــــــــســـــــــــــراج ال المعـــــــــــــروف ب

  .)٨(ويحْ ربما ُعرف بابن النَّ و  ،)٧)(٦(اْلُمَلِقن

هـ)، كما قرأته ٧٢٣خاوي: "ولد في ربیع األول سنة ثالث وعشرین في ثاني عشریه (قال السَّ  مولده:
     .)٩(بالقاهرة" –واألول أصح  -بخطه، وقیل: في یوم السبت رابع عشریه 

                                                           
 ). ٢٥٩/ رقم ٣٦٨/ ١( للسمعاني األنساب انظر: ي المدینة المنورة.) نسبة إلى األنصار رضي اهللا عنه ف(١
) نسبة إلى مدینة وادي آشي فـي األنـدلس، قـال یـاقوت الحمـوي: أش: بـالفتح والشـین مخففـة، وربمـا مـدت همزتـه، (٢

یها أنهار مدینة األشات باألندلس من كورة البیرة، وتعرف بوادي أش، والغالب على شجرها الشاهبلُّوط، وتنحدر إل
  مــن جبــال الــثلج، بینهــا وبــین غرناطــة أربعــون مــیال، وهــي بــین غرناطــة وبجانــة. معجــم البلــدان لیــاقوت الحمــوي 

 )١/١٩٨.( 
م: جنس من السودان، وهم بنـو عـم تكـرور، وكـل واحـدة مـن هـاتین ) نسبة إلى مدینة تكرور، قال ابن خلكان: كانِ (٣

كـــانم اســـم بلـــدة بنـــواحي غانـــة، وهـــي دار ملـــك الســـودان الـــذین بجنـــوب  القبیلتـــین ال تنســـب إلـــى أب وال أم، وٕانمـــا
الغـرب، فسـمي هــذا الجـنس باســم هـذه البلــدة، وتكـرور اســم لـألرض التــي هـم فیهــا، وسـمي جنســهم باسـم أرضــهم، 

 ).٧/١٥والجمیع من بني كوش بن حام بن نوح علیه السالم، واهللا أعلم. وفیات األعیان البن خلكان ( 
ى مصر التي رحل إلیها أبوه من بعد تكرور، وولد ابن الملقن هذا فیها، فمات أبوه وعمره سـنة، وأوصـى ) نسبة إل(٤

 ). ٥/٤٢به إلى الشیخ عیسى المغربي. انظر: إنباء الغمر البن حجر ( 
 ). ٤/٤) نسبة إلى المذهب الشافعي، وقد ألف فیه كتًبا وفي رجاله. انظر: طبقات الشافعیة البن قاضى شهبة ((٥
) نســبة إلــى الشــیخ عیســى المغربــي، الــذي كــان وصــًیا علیــه، وكــان خیــًرا صــالًحا یلقــن القــرآن العظــیم بجــامع ابــن (٦

طولون، فتـزوج بأمـه وتربـى فـي حجـره، بحیـث إنـه نسـب إلیـه حتـى صـار یعـرف بـابن الملقـن، وصـار علًمـا علیـه 
 ).١٢٩ن فهد (صإلى أن مات، فحصل له من جهته خیر كثیر. انظر: لحظ األلحاظ الب

)، البـــدر الطـــالع    ٥/٤١)، إنبـــاء الغمـــر بأبنـــاء العمـــر البـــن حجـــر ( ١٢٩) انظـــر: لحـــظ األلحـــاظ البـــن فهـــد (ص(٧
  )، طبقات الشافعیة البن قاضى شهبة  ٦/١٠٠)، الضوء الالمع للسخاوي ( ٢٥٥/ رقم ١/٤٨٥للشوكاني ( 

).  ٧/٢٩٧المـؤلفین لرضـا عمـر كحالـة ()، معجـم ١٤٥)، حسـن المحاضـرة  للسـیوطي (ص  ٧٣٩/ رقم٤/٤٣(
 وغیرها.

 ).١٢٩ا به. لحظ األلحاظ البن فهد (صألن أباه كان عالمً  ؛) عرف بذلك(٨
 )، وانظر: المصادر المذكورة في الحاشیة السابقة لهذه. ٦/١٠٠) الضوء الالمع للسخاوي ( (٩
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هـتم بـه وصـیه ا قدو ...  يبِ رِ غْ مَ ى به إلى الشیخ عیسى الْ : مات أبوه عنه وهو ابن سنة، فأوصنشأته
ابــــن  اس القــــرآن بجــــامعن النَّــــقِّــــلَ ، فنشــــأ فــــي كفالتــــه، وكــــان رجــــًال صــــالًحا یُ يِبــــرِ غْ مَ الْ الشــــیخ عیســــى 

ن، قِّـلَ ي بـابن المُ ِعـراج فـي رعایتـه حتـى صـار بمنزلـة ابنـه، ولـذا دُ وعـاش السِّـ ،، فتزوج بأمه)١(ونولُ طُ 
حتـى  ،والقیام على تعلیمـه وتأدیبـه ،قد أحسن تربیتهو الوالد حق ا بعد أبیه،  مَ عْ یسى له نِ وكان الشیخ ع

  بلغ هذه المنزلة العظیمة في میدان العلم.

مـدة األحكـام، وأراد فحفظـه، ثـم حفـظ بعـده عُ  الكـریم قد ابتدأ الشیخ عیسى بتحفیظه القرآنو   
قرئــه فــي یق والــده بــأن یُ دِ َصــ )٢(ةاَعــمَ لیــه ابــن جَ فأشــار ع رحمــه اهللا تعــالى قرئــه فــي مــذهب مالــكأن یُ 

ین أبـي ظَ ه علـى الحـافِ عَ مَ وحفظـه، ثـم أْسـ رحمـه اهللا تعـالى اج" للنـوويهَـنْ مِ فدرس "الْ  ،افعيالمذهب الشَّ 
  .)٤(يبِ لَ حَ طب الْ قُ والْ  ،)٣(اسد النَّ یِّ بن سَ االفتح 

ــ، وكفایتــه مُ اْلُمَلقِّــنتــأمین حیــاة طیبــة البــن  لِ ْجــومــن أَ    ــؤَن عي علــى طلــب الــرزق فــإن ة السَّ
وكـان ، ملـة صـالحةل علیـه جُ غِّـم، فكـان یَ َهـرْ أنفق علیه قریًبا من ستین ألـف دِ  ،)٥(بًعاله رُ  أوصیه أنش
  .)٦("وفر بقیة ماله للكتبه، ویُ رتَ جْ یكتفي بأُ 

   

                                                           
م ناجى ربـه علیـه بكلمـات، وابتـدأ فـي بنـاء ) هذا الجامع موضعه یعرف بجبل یشكر، وقیل: أّن موسى علیه الّسال(١

هــذا الجــامع األمیــر أبــو العبــاس أحمــد بــن طولــون بعــد بنــاء القطــائع، فــي ســنة ثــالث وســتین ومــائتین، و كــان 
الســبب فــي بنائــه أن أهــل مصــر شــكوا إلــى ابــن طولــون ضــیق مســجد الجــامع یعنــون مســجد عمــرو بــن العــاص 

)، المـواعظ ٢٦٤/ ٤ن مصر والقاهرة. معجم البلدان لیاقوت الحمـوي( فأمر بإنشاء مسجد الجامع، وهو اآلن بی
 ).٣٨/ ٤واالعتبار للمقریزي (

) ُمَحمَّد بن ِإْبَراِهیم بن سعد اهللا بن جَماَعـة بـن َعلـّي بـن جَماَعـة اْبـن َحـاِزم بـن َصـْخر، َقاِضـي اْلُقَضـاة بـدر الـّدین (٢
 ). ١٣١١/ رقم ١٣٩/ ٩الشافعیة للسبكي ( َأُبو عبد اهللا اْلِكَناِني اْلَحَمِوّي. طبقات 

) أبــو الفــتح محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن ســـید النــاس الیعمــري، األندلســي األصــل المصــري، مــات ســنة أربـــع (٣
 ). ٣٥٨/ ١)، حسن المحاضرة للسیوطي (٢٤٧/ ١وثالثین وسبعمائة، انظر: ذیل التقیید للفاسي (

بـن عبـد النـور بـن منیـر الحنفـي، مـات سـنة خمـس وثالثـین وسـبعمائة،  ) الحافظ قطب الدین أبو علي عبـد الكـریم (٤
 ).٣٥٨/ ١حسن المحاضرة للسیوطي (

) الربــع: الــدار بعینهــا حیــث كانــت، والجمــع ربــاع، وربــوع، وأربــاع، وأربــع. والربــع أیًضــا: المحلــة. مختــار الصــحاح (٥
 ).٢٢٩للجوهري (ص 

 ).١٢٩) لحظ األلحاظ البن فهد (ص(٦
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  المطلب الثاني: رحالته العلمیة. 
قــول ب اً لرحلــة فــي طلــب العلــم اقتــداءقــد ســن الصــحابة رضــوان اهللا علــیهم والتــابعون بعــدهم ا     

فأصـبح  ،)١(اْلَجنَّـِة" طُـُرقِ  ِمـنْ  َطِریقًـا ِبـهِ  اللَّـهُ  َسـهَّلَ  ِعْلًمـا، ِبـهِ  َیْلـَتِمُس  َطِریقًـا َسـَلكَ  : "َمنْ   rرسول اهللا
عن شـیوخه  ذباألخ بن اْلُمَلقِّن بالرحلة ولم یكتفأثرهم اإلمام ا ك من آداب طالب العلم، فلذا اقتفىذل
  ومن البلدان التي ارتحل إلیها: مصر، خارج رحالت علمیة بل كانت له ،القاهرةب

  :ریفدس الشَّ رحلته إلى القُ 
أخبر به عن نفسه، فقال: قد و  ،)٣(، وقرأ علیه، وأخذ عنه)٢(اْلَعَالِئيّ والتي التقى فیها بالحافظ    

، بالقـــدس اْلَعَالئِــيّ بـــن عبــد اهللا  يّ َكْیَكلــدِ  ین أبــو ســـعید خلیــل بــنمــا أخبرنــا بقیــة الحفـــاظ صــالح الــدِّ "
  .)٥(نقلته" ریفالشَّ  القدس إلى رحلتي ، وقال في موضع آخر: "في)٤("ریف، بقراءتي علیهالشَّ 

  .)٦(یل"صِ حْ التَّ  عامِ جَ  اْلَعَالِئيّ  على المقدس بیت في قرأ خاوي: "وقال السَّ   
الفقیــه، اإلمــام، العــالم، المحــدث،  فــي طبقــة الســماع، ووصــفه بالشــیخ، اْلَعَالِئــيّ وقـد أثبــت ذلــك   

وأجــاز لــه جمیــع مــا یجــوز عنــه روایتــه، وهــو ثابــت  ... ن، شــرف الفقهــاء والمحــدثینیقالحــافظ، المتــ
  .)٧("یلصِ حْ التَّ  عامِ جَ بخطه على نسخة "

  :صمْ ق وحِ شْ مَ دِ  رحلته إلى
ـــْمــ"حِ  أخبــر ابـــن اْلُمَلقِّـــن بـــذلك عـــن نفســـة، فقـــال:    ، )٨(رحلتـــي إلیهـــا"ام، رأیتهـــا فـــي ص مـــن الشَّ

ي: "ورد علینـا ِجـقـال الشـهاب ابـن حَ ؛ فاْلُمَلقِّـنالذین ترجموا البـن عظم مُ أشار إلى هذه الرحلة كذلك و 
  ؛ )١٠(علي ه ابنهتم یرتحل منفرًدا بل كان بصحب، ول)٩(في سنة سبعین طالًبا لسماع الحدیث" ِدَمْشق

                                                           
 القــرآن تــالوة علــى االجتمــاع فضــل بــاب، واالســتغفار والتوبــة والــدعاء الــذكر كتــاب فــي صــحیحه  ســلمم) أخرجــه (١

 ) من حدیث أبي هریرة به.  ٢٦٩٩/ رقم ٢٠٧٤/ ٤ ( الذكر وعلى
ـــْیخ َصـــَالح الـــّدین العالئـــي، اْلَحـــاِفظ َأُبـــو ســـعید، مـــات ســـنه ((٢ ه). طبقـــات الشـــافعیة ٧٦١) َخِلیـــل بـــن كیكلـــدي الشَّ

 ).٣٣٧/ ١٠دي (رْ ري بَ غْ )، النجوم الزاهرة البن تَ ١٣٥٦/ رقم٣٥/ ١٠(للسبكي 
 ).  ١٦/  ١) مقدمة تحفة المحتاج للحیاني ((٣
 ). ٣٢٣/ ١(  ) البدر المنیر(٤
 ). ٦٢٧/ ٢(  المرجع السابق) (٥
 ). ١٠١/ ٦) الضوء الالمع للسخاوي ( (٦
 ).   ١٤/  ١) انظر: مقدمة تحفة المحتاج للحیاني ((٧
 ). ٦٦١/ ١٧التوضیح البن الملقن (  )(٨
 ).  ٤٦/ ٤) طبقات الشافعیة البن قاضى شهبة ( (٩

یعـرف كأبیـه بـابن  ،أبـي حفـص القـاهري ،) علي بـن عمـر بـن علـي بـن أحمـد نـور الـدین أبـو الحسـن بـن السـراج(١٠
 ). ٢٦٧/ ٥ هـ) الضوء الالمع للسخاوي ( ٨٠٧الملقن(ت 
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١٩ 

  .  )١(هناك" وأسمعه وحماة ،ِدَمْشق لىإ أبیه مع ذلك قول ابن حجر في ترجمة ابنه: "رحلید یؤ 
  :رحلته إلى مكة ألداء الحج

ــ    ا وهــو بمكــة ســنة إحــدى وســتین هَــبَ تَ كَ  ازةً َجــ: "قــرأت بخطــه إِ ، قــائالً خاويالتــي أشــار إلیهــا السَّ
  .)٢(..." قال فیها هـ) تجاه الكعبة٧٦١وسبعمائة (

  

  المطلب الثالث: شیوخه وتالمیذه:
  أوًال: شیوخه:

 علـیهم لمـذتَ تَ فَ  عصـره؛ علمـاء كبـار مـن ممتـازةً  ةً وَ فْ َصـ اْلُمَلقِّـن ابـن لإلمـام وجل عز اهللا َض یَّ قَ     
 مـن علـم فـي رأًسـا مشـایخه أكثـر كـان قدو  وقه؛فَ وتَ  بوغهنُ  في األثر رَ بْ أكَ  لهم وكان عنهم، العلم وأخذ

 يكِ السُّبْ  واإلمام وقته؛ في العربیة شیخا -رحمهما اهللا تعالى- هشام وابن حیان فأبو أكثر؛ أو العلوم
ــ الفقهــاء أعیــان مــن ةاَعــمَ جَ  وابــن الــدِّین يِقــتَ  ، )٣(عصــره وغیــرهم محــدث اسالنَّــ یدِ َســ وابــن افعیین،الشَّ

  م:هِ اتِ یَ فِ ي وَ نِّ على سِ ًة إیاهم بَ تِ رَ مُ وسأذكر أشهر مشایخه 

  .  )٥(هـ)٧٣٤النَّاس (ت یِّدسَ  اْبنِ ،)٤(ِريُمَحمَّد بن ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد َأُبو اْلَفْتح اْلَیْعمُ  .١

 .  )٦(هـ)٧٣٥(ت عبد اْلَكِریم بن عبد النُّور بن ُمِنیر اْلحَلِبي، اْلمْصِريّ  .٢

َرَزاِريّ ِإْبَراِهیم بن َعلّي بن ُیوُسف بن ِسَنان  .٣   .)٨(ه)٧٤١(ت اْلُقْطِبيّ  ،)٧(الزَّ

  . )١٠(هـ)٧٤١، اْلمْصِرّي (ت)٩(اْلَفاِرِقيّ ُمَحمَّد بن َأْحمد بن َخاِلد  .٤
                                                           

 ). ٧٢/ ٩)، شذرات الذهب البن العماد (  ٣٠٨/ ٢) إنباء الغمر البن حجر( (١
 ). ١٠١/ ٦) الضوء الالمع للسخاوي ( (٢
 ). ١/١٦مقدمة تحفة المحتاج للحیاني ( انظر: ) (٣
) بفتح الیاء المعجمة باثنتین من تحتها وسكون العین المهملة وفـتح المـیم وفـي آخرهـا الـراء المهملـة،  هـذه النسـبة (٤

 ). ٥٣٢٥/ رقم ٥١٤/ ١٣ة. األنساب للسمعاني (إلى یعمر، وهو بطن من كنان
 ). ١٠٠/ ٦) الضوء الالمع للسخاوي ( (٥
  المصدر السابق.) (٦
 ). ١٦/ ٤) زرزرا من قرى مصر. الضوء الالمع للسخاوي ( (٧
 ). ١٢٦/ رقم ٥٣/ ١) الدرر الكامنة البن حجر ( (٨
قـاف، هـذه النسـبة إلـى میافـارقین... وهـي مدینـة كبیـرة عنـد ) بفتح الفاء والراء المكسورة بینهما األلف وفي آخرها ال(٩

آمــد مــن بــالد الجزیــرة، ولكثــرة حروفهــا وثقلهــا خففــوا هــذه النســبة وأســقطوا مــن أولهــا ذكــر میــا وقــالوا الفــارقّي. 
 ). ١٢٤/٢٩٦٨/ ١٠األنساب للسمعاني (

 ). ٨٤٦/ رقم ٤٣/ ٥) الدرر الكامنة البن حجر ( (١٠
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٢٠ 

  .   )١(هـ)٧٤١(ت الّشّماع، َأُبو عبد اهللا اْبن الدِّْمَیاِطيّ  َنْجم ْبن َغاِلي ْبنِ ُمَحمَّد  .٥

اج (ت الِمّزيّ عبد الرَّْحَمن اْلحَلِبي،  الّزكيّ ُیوُسف بن  .٦   .  )٢(هـ)٧٤٢َأُبو اْلحجَّ

   .)٤()ه٧٤٤(ت )٣(وليشتُ المُ  َأیُّْوبَ  بن َعِليّ  بن َأْحَمد .٧

ْیَرِفي ،الُمِعزِّي اهللاِ  َعْبدِ  بنِ  ديَأْحمد بن ُكْشُتغْ  .٨  . )٦(ه)٧٤٤(ت )٥(الصَّ

  .  )٨(هـ)٧٤٥اْلَحْنَبِلّي (ت ،)٧(الَمْعِدني َنْصر بنُ ُیوُسف بن ُمَحمَّد  .٩

 .   )١٠(هـ)٧٤٥(ت اَألْنَدُلِسيّ ، َأُبو َحیَّان )٩(الَغْرَناِطيُمَحمَّد بن ُیوُسف بن َعلّي  .١٠

  .  )١١(هـ)٧٤٧اْلَكاِتب (ت، السَّرَّاجاْبن  رُنَمیْ  ْبنِ  ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد .١١

    .)١٢(ه)٧٤٩برَهان الّدین الرَِّشیِدّي (ت .١٢

 .)١٣()هـ٧٤٩ت( الرََّحِبيّ  ،اْلِكَناِنيّ  َبْكر َأُبو ْبن َقاِسمِ  ْبنِ  َبْكر َأُبو .١٣

  .  )١٥(هـ)٨٥٤َأُبو اْلَفْتح (ت ،)١٤(ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد بن ِإْبَراِهیم اْلَمْیُدوِميّ  .١٤

                                                           
 ). ١٦٩٨/ رقم ٣٩٣/ ٥ن حجر ( ) الدرر الكامنة الب(١
 ). ٢٦٠٨/ رقم ٢٢٨/ ٦) المصدر نفسه ( (٢
) بضم المیم وسكون الشین المعجمة وضم التاء ثالث الحروف، هذه النسـبة إلـى قریـة مـن قـرى مصـر، یقـال لهـا: (٣

 ). ٣٨٠٤/ رقم ٢٧٣/ ١٢مشتول. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٥٣١/ رقم ٢٤٢/ ١) الدرر الكامنة البن حجر ( (٤
) بفتح الصاد المهملة، وسكون الیاء، آخر الحروف، وفتح الراء وفي آخرهـا الفـاء، هـذه نسـبة معروفـة لمـن یعامـل (٥

 ). ٢٥١٨/ رقم ٣٦١/ ٨الذهب. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٦٠٨/ رقم ٢٨٢/ ١) الدرر الكامنة البن حجر ( (٦
مفتوحة وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى معـدن، وهـي قریـة ) بفتح المیم والعین المهملة الساكنة والدال المهملة ال(٧

 ). ٣٨٥٧/ رقم ٣٤٤/ ١٢من زوزن ناحیة بنیسابور. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٢٦٥٥/ رقم ٢٥٠/ ٦) الدرر الكامنة البن حجر ( (٨
، هـذه النسـبة إلـى ) بفتح الغین المعجمة وسكون الراء المهملة وفتح النون بعدها األلف وفـي آخرهـا الطـاء المهملـة(٩

 ). ٢٨٨١/ رقم ٢٨/ ١٠غرناطة، وهي من بالد المغرب. األنساب للسمعاني (
 ). ٢١٧٩/ رقم ٥٨/ ٦) الدرر الكامنة البن حجر ( (١٠
 ). ٤٦٥/ رقم ٣٢/ ٢) الوفیات البن رافع ( (١١
 ). ١٠٠/ ٦) الضوء الالمع للسخاوي ( (١٢
 المصدر السابق.) (١٣
 ). ٦٠ن أعمال البهنساویة. مختصر فتح رب األرباب لعباس المدني ( ص) نسبة لمیدوم قریة بمصر م(١٤
 ). ١٧٦٤/ رقم ٤١٩/ ٥) الدرر الكامنة البن حجر ( (١٥
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٢١ 

  .     )٢(هـ)٧٥٦َأُبو اْلحسن الشَّاِفِعي (ت ،)١(بن عبد اْلَكاِفي بن َعلّي السُّْبِكيّ  َعليّ  .١٥

 .)٣(هـ)٧٥٧شرف الّدین اْلَمَناِوّي (ت ،ِإْبَراِهیم بن ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهیم .١٦

  .  )٦(هـ)٧٥٧(ت )٥(النََّشائي ،)٤(جيلِ دْ بن َأْحمد المُ  ُعَمر بنَأْحمد  .١٧

   .)٨(هـ)٧٦١(ت َسِعید َأُبو الدِّین َصالح ،)٧(اْلَعالِئيّ  َكْیَكْلِديِّ َخِلیل بن  .١٨

  .   )٩(ه)٧٦١عبد اهللا بن ُیوُسف بن عبد اهللا، َأُبو ُمَحمَّد النحوى اْلَمْشُهور(ت .١٩
  .   )١٠(هـ)٧٦٢(ت الحافظ ،اْلَحَنِفيّ ج بن عبد اهللا یْ لَ بن قُ  ُمْغلَطاي .٢٠
 . )١٢(ه)٧٦٥ي (تاْلحَلبِ  ،)١١(اْلعقیِليّ  َأْحمد بن ُمَحمَّد بن عمر .٢١
   .)١٣()٧٦٧(ت اْلِكَناِنيبن جَماَعة  عبد اْلَعِزیز بن ُمَحمَّد بن ِإْبَراِهیم .٢٢
  .)١٤(هـ)٧٧٢َأْحمد بن یحیى بن ِإْسَحاق الشَّْیَباِنّي الدَِّمْشِقي، اْبن َقاِضي زرع (ت .٢٣
 . )١٦(هـ)٧٧٢(ت )١٥(عبد الرَِّحیم بن اْلحسن بن على اْألَمِوي، األسنوي .٢٤

                                                           
 ).١٣٢) بالضم والسكون إلى سبك قریة بمصر. لب اللباب للسیوطي (ص (١
 ). ١٤٨/ رقم ٧٤/ ٤) الدرر الكامنة البن حجر ( (٢
 ). ٢٧/ رقم ١٦/ ١( المصدر السابق ) (٣
) بضم المیم وسكون الدال وكسر الالم وفي آخرها جیم هذه النسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناة بـن كنانـة بطـن (٤

 ). ١٨٣/ ٣كبیر من كنانة. اللباب البن األثیر ( 
/ ٩٨/ ١٣) بفــــتح النــــون والشــــین المنقوطــــة وهمــــز األلــــف، هــــذه النســــبة إلــــى عمــــل النشــــا. األنســــاب للســــمعاني ((٥

 .)٥٠٠٩رقم
 ). ٥٧٧/ رقم ٢٦٥/ ١) الدرر الكامنة البن حجر ( (٦
ـــة والـــالم ألـــف ... هـــذه النســـبة إلـــى ســـكة العـــالء ببخـــارا، وهـــي ســـكة مشـــهورة بها.األنســـاب (٧ ) بفـــتح العـــین المهمل

 ). ٢٨٤٥/ رقم ٤٢٠/ ٩للسمعاني (
 ). ١٠١/ ٦) الضوء الالمع للسخاوي ( (٨
 ). ٢٢٤٨/ رقم ٩٣/ ٣) الدرر الكامنة البن حجر ( (٩

 ). ٢٣١٠/ رقم ١١٤/ ٦) المصدر السابق ( (١٠
هذه النسـبة إلـى عقیـل بـن كعـب بـن ربیعـة.  -) بضم العین وفتح القاف وسكون الیاء آخر الحروف وبعدها الم (١١

 .) ٣٥٠/ ٢ اللباب البن األثیر (
 ). ٧٣٥/ رقم ٣٤٢/ ١) الدرر الكامنة البن حجر ( (١٢
 ). ٢٤٤٤ / رقم١٧٦/ ٣(  السابق) المصدر (١٣
 ). ٨٢٣/ رقم ٣٨٩/ ١) المصدر نفسه ( (١٤
 ).١٥) بفتح أوله والنون إلى أسنا بلد بصعید مصر األعلى. لب اللباب للسیوطي (ص (١٥
 ). ٢٣٨٦/ رقم ١٤٧/ ٣) الدرر الكامنة البن حجر ( (١٦
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٢٢ 

 .  )٢(هـ)٧٧٦(ت )١(َحمَّد بن ُمَحمَّد اْلُقْسَطَالِنيّ َأْحمد بن مُ  .٢٥

اِئغ النَّْحِوّي (ت .٢٦   .  )٣(هـ)٧٧٦ُمَحمَّد بن عبد الرَّْحَمن بن َعلّي الزمردي، اْبن الصَّ

  .  )٤(هـ)٧٧٨اْلُمَؤّذن (ت ،َأْحمد بن َسالم بن یاقوت اْلَمكِّيّ  .٢٧

اِلِحي (ت، ال)٥(اِإلْرِبِليّ مر بن َحْمَزة بن ُیوُنس اْلَعدوي  .٢٨  . )٦(هـ) ٧٨٢دَِّمْشِقي، الصَّ

  .)٨(هـ)٧٨٨(ت ْسَكْنَدَراِنيّ اْال ،)٧(اْلَقَرِويّ عبد اْلَوهَّاب بن ُمَحمَّد بن عبد الرَّْحَمن  .٢٩

اِلِحي (ت عبد الرَّْحَمن بن َأْحمد بن عبد اْلَهاِدي .٣٠     .)٩(هـ)٧٨٩الصَّ
  ثانًیا: تالمیذه:

ه، وكانت وسِ رُ بال الطلبة علیه، وتزاحمهم على دُ قْ سبًبا في إِ وعظمته  اْلُمَلقِّنة ابن رَ هْ كانت شُ     
ورغبـتهم فیمـا عنـده، ولهـذا كثـر  ،اس لـهالنَّـ بِّ ي ُحـاِعـوَ ابة صـدره وتواضـعه مـن دَ حَ ورَ  قهِ لُ خُ  )١٠(َدَماثة

ــتِ رَ تالمیــذه مُ  وســأذكر أشــهر، )١١(اآلخــذون عنــه مــن جمیــع المــذاهب والمشــارب ي نَّ علــى ِســ إیــاهم ةً َب
  هم:تِ ایَّ فِ وَ 

 .)١٣(هـ)٨٠٨(ت )١٢(اْلَبَقاء الدَِّمیِريّ  ِعیَسى، َأُبو بن ُموَسى بن ُمَحمَّد .١

                                                           
 ).٤٨) نسبة لقسطیلیة بلدة باألندلس. مختصر فتح رب األرباب لعباس المدني (ص (١
 ). ٧٥٨/ رقم ٣٥٥/ ١ر الكامنة البن حجر ( ) الدر (٢
 ). ١٣٤٧/ رقم ٢٤٨/ ٥(  المصدر السابق) (٣
 ). ٣٧٥/ رقم ١٥٦/ ١(  نفسه) المصدر (٤
) بكسر األلف وسكون الراء وكسر الباء الموحدة وفـي آخرهـا الـالم، هـذه النسـبة الـى اربـل وهـي قلعـة علـى مرحلـة (٥

 ). ٨٧رقم  /١٥٢/ ١من الموصل. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٣٨١/ رقم ١٨٩/ ٤) الدرر الكامنة البن حجر ( (٦
) بفتح القاف والراء وكسر الواو، ذكر أبو نصر ابن ماكوال أن هذه النسبة إلـى القیـروان البلـد المعـروف بـالمغرب. (٧

 ). ٣٢٢٠/ رقم ٣٩٤/ ١٠األنساب للسمعاني ( 
 ). ٢٥٥١/  رقم ٢٣٩/ ٣) الدرر الكامنة البن حجر ( (٨
 ). ٢٢٧٩/ رقم ١١٠/ ٣(  المصدر السابق) (٩

  لق. مقاییس اللغة البن فارس ) الدال والمیم والثاء أصل واحد یدل على لین وسهولة... والدماثة: سهولة الخُ (١٠
) ٢٩٩/ ٢ .( 

 ). ٢١) مقدمة تحفة المحتاج للحیاني ( ص (١١
ین مـن تحتهـا وفـي آخرهـا الـراء، هـذه النسـبة إلـى ) بفتح الـدال المهملـة وكسـر المـیم وسـكون الیـاء المنقوطـة بـاثنت(١٢

 ). ١٦٢٢/ رقم ٣٧٨/ ٥دمیرة، وهي قریة بأسفل أرض مصر. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٥٩/ ١٠) الضوء الالمع للسخاوي ( (١٣
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٢٣ 

   .)٢(هـ)٨١٠(ت )١( اْلَبَطاِئِحيّ حمد بن حسن بن محمد م .٢

  . )٤(هـ)٨١٣(ت )٣(يّ ودِ نُ مْ محمد بن علي بن محمد السَّ  .٣

 . )٥(هـ)٨٢٠(تاْلَمَناِوّي  ُمَحمَّد ْبن علي ْبن موَسى .٤

 . )٦(هـ)٨٢٢(ت ياسِ الفَ  الثََّناء َأُبو، َعليّ  بن َأْحمد نب اللَِّطیف عبد .٥

  . )٧(هـ)٨٢٦(تزْرَعة  َأُبوالعراقي،  اْلُحَسْین بن الرَِّحیم عبد بن َأْحمد .٦

  .)٩(هـ)٨٢٨(ت )٨(الشِّیَراِزيّ  القرشي، نصر بن اْلَكِریم عبد بن الرَِّحیم عبد .٧

  .)١٠(هـ)٨٢٩(ت اْألَْنَصاِريّ  الرَّْحَمن عبد بن عمر بن عمر .٨

  .)١١(هـ)٨٣٠ي (تجِ ویعرف بابن حَ  مشقي،ي بن موسى، الدِّ جِ عمر بن حَ  .٩

 . )١٣(هـ)٨٣٣(ت )١٢(اْلَعْلَقِميّ  َحَرِميّ حسن بن أحمد بن  .١٠

  . )١٤(هـ)٨٤١ي(تمِ جَ عَ ط ابن الْ بِ روف بسِ عْ ي المَ بِ لَ حَ ، الْ الطََّراُبُلِسيّ َخِلیل  بن ُمَحمَّد بن ِإْبَراِهیم .١١

    .)١٥(هـ)٨٤٣(ت اْلَقاِهِريّ ، وصيصُ خُ مس الْ د الشَّ محمد بن عمر بن محم .١٢

                                                           
هـذه  ) بفتح الباء المنقوطة بواحدة والطاء المهملة والیاء المنقوطة باثنتین من تحتها بعد األلف وفـي آخرهـا الحـاء،(١

النســبة الـــى البطـــائح، وهــي موضـــع بـــین واســط والبصـــرة، وهـــي عــدة قـــرى مجتمعـــة فــي وســـط المـــاء. األنســـاب 
 ). ٥٢٧/ رقم ٢٥٧/ ٢للسمعاني ( 

 ). ٢٧٧/ ١) الضوء الالمع للسخاوي ( (٢
 ). ١٤٠) نسبة إلى سمنود بلد بمصر على طریق دمیاط. لب اللباب للسیوطي ( ص(٣
 ). ٩/ ٩(  ) الضوء الالمع للسخاوي(٤
 ).  ١٨٦/ ١٠) المصدر السابق ( (٥
 ). ٣٢٢/ ٤) المصدر نفسه  ( (٦
 ). ٣٣٦/ ١(  المصدر نفسه) (٧
) بكسر الشین المعجمة والیاء الساكنة آخر الحروف والراء المفتوحـة بعـدها األلـف وفـي آخرهـا الـزاى، هـذه النسـبة (٨

 ). ٢٤١٤/ رقم ٢١٧/ ٨سمعاني ( إلى شیراز، وهي قصبة فارس ودار الملك بها. األنساب لل
 ). ١٨٠/ ٤) الضوء الالمع للسخاوي ( (٩

 ). ١١١/ ٦(  المصدر السابق) (١٠
 ). ٧٨/ ٦(  الضوء الالمع للسخاوي) (١١
) نســبة لعلقمــة بلــد بــالمغرب علــى ســاحل جزیــرة صــقلیة وهــي مقابلــة إفریقیــة. مختصــر فــتح رب األربــاب لعبــاس (١٢

 ).  ٤٢المدني ( ص
 ). ٩٢/ ٣لالمع للسخاوي ( ) الضوء ا(١٣
 ). ١٣٨/ ١) المصدر السابق ( (١٤
 ). ٢٥٤/ ٨) المصدر نفسه ( (١٥
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٢٤ 

   . )١(هـ)٨٤٤ار(تمَّ ، ویعرف بابن عَ اْلَقاِهِريّ ار بن محمد أبو یاسر مَّ محمد بن عَ  .١٣
  هـ) .٨٤٥ین اإلمام المؤرخ المشهور(ت، تقي الدِّ )٢(اْلَمْقِریِزيأحمد بن علي  .١٤
  .  )٤(هـ)٨٤٦(ت)٣(يفِ ُنو الشَّط ُعْثَمان اْلمجد بن اهللا عبد بن ِإْسَماِعیل .١٥
    . )٥(هـ)٨٤٧(ت اْلَقاِهِريّ  المَ اْلجَ  َأْحمد بن ُمَحمَّد بن ُیوُسف .١٦
   . )٦(هـ)٨٤٨یل الفقیه القاضي (تمَ محمد بن أحمد بن عمر بن كُ  .١٧
    . )٧(هـ)٨٤٩(ت يوخِ الطُّ  ،اْلِكَناِنيّ حمد بن عمر بن أبي بكر م .١٨
 .)٨(هـ)٨٥٠(ت يانَ وَ رَ الجَ  ،أحمد بن محمد بن عبد اهللا الحسني .١٩
  . )٩(هـ)٨٥١(تاْلُفَرات  ِباْبن فرَ عْ َویُ عبد الرحیم بن محمد أبو محمد العز الحنفي،  .٢٠
  .)١٠(هـ)٨٥٢الشهیر بابن حجر (ت ،اْلَعْسَقَالِني اْلِكَناِنيأحمد بن علي  .٢١
  .)١١(هـ)٨٥٤ي (تیرِ بَ اء الزُّ قَ بَ هاب أبو الْ أحمد بن حسین بن علي الشِّ  .٢٢
   . )١٣(هـ)٨٥٥(ت السَُّعوِديّ ،)١٢(يوتِ هُ مان البَّ محمد بن أحمد بن عث   .٢٣
   . )١٤(هـ)٨٥٦العالء أبو الفتح القرشي (ت ،علي بن أحمد بن إسماعیل .٢٤
 .  )١٥(هـ)٨٥٨(ت اْلَمْغِرِبيّ أبو محمد  ،قي، التَّ اْلَحِمید َعْبدِ ي بن علي بن نِ غَ عبد الْ  .٢٥
   .  )١٦(هـ)٨٥٩(تاْلِكَناِني  ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد بن شْعَبان .٢٦

                                                           
 ). ٢٣٢/ ٨) الضوء الالمع للسخاوي ( (١
 ). ٢١٩) نسبة لحارة الَمَقاِرَزة بَبْعَلَبك. ذیل لب اللباب للوفائي ( ص(٢
 ). ١٥٢طي ( ص) نسبة إلى شطنوف بالفتح وتشدید الطاء بلد بمصر. لب اللباب للسیو (٣
 ).  ٣٠١/ ٢) الضوء الالمع للسخاوي ( (٤
 ). ٣٢٨/ ١٠(  المصدر السابق) (٥
 ). ٢٩/ ٧) المصدر نفسه ( (٦
 ). ٢٤٠/ ٨(  المصدر نفسه) (٧
 ). ١٣٦/ ٢(  نفسه) المصدر (٨
 ). ٧٨/ ٧( المصدر نفسه ) (٩

 ). ٣٦/ ٢(  المصدر نفسه) (١٠
 ). ٢٨٩/ ١(  نفسه) الضوء (١١
 ). ٩بهوت بلدة بمصر من الغربیة. مختصر فتح رب األرباب لعباس المدني ( ص ) نسبة ل(١٢
 ). ٢/ ٧) الضوء الالمع للسخاوي ( (١٣
 ). ١٦١/ ٥) المصدر السابق ( (١٤
 ). ٢٥٣/ ٤) المصدر نفسه ( (١٥
 ). ٣٠٤/ ٣) المصدر نفسه ( (١٦
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٢٥ 

   . )٢(هـ)٨٦٣(ت )١(اْلَهَمَذاِنيّ  البركات َأُبو ،اْلِعَماد َمْحُمود بن َأْحمد بن ُمَحمَّد  .٢٧
  .)٤(هـ)٨٦٤(ت )٣(يجِ یِ اإلِ  اْلفضل اهللا َأُبو عبد بن ُمَحمَّد بن الرَّْحَمن عبد .٢٨
 .)٥(هـ)٨٦٥(تاْلَحَمِوّي ، يانِ نَ عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن الكِ  .٢٩
ــد .٣٠ ــ بــن ُمَحمَّ ــْنهاجي ،اْلَمْغِرِبــيّ أبــو عبــد اهللا  السَّــَالم عبــد بــن دُمَحمَّ ، ویعــرف بــالعز بــن عبــد )٦(الصُّ

   . )٧(هـ)٨٦٥السالم (ت
  

  فیه:العلماء أقوال  المطلب الرابع:
وعلـى  -تصـانیفه فـي علـوم شـتى  تن قد شاع صیته فـي زمانـه، وكثـر إن اإلمام ابن اْلُمَلقِّ   

علمه وأفاد، حتـى َنـوَّه علـى ذلـك الكبـار مـن العلمـاء، قـال باس ل النَّ غَ شْ أَ فَ  -رأسها علم الحدیث والفقه 
ظ له على جزء من تخـریج أحادیـث رَّ ي، وقَ كَ بْ اج السُّ لذهبي: "نوه بذكره التَّ محقق كتاب تذكرة الحفاظ ل

أطنــب فــي مدحــه، وكــذا علــى تخــریج أحادیــث المنهــاج، واســتكتب لــه علیــه الحــافظ عمــاد و ي، ِعــافِ الرَّ 
ة ســنین، دَ س ِعــرَّ اس قــدیًما، ودَ النَّــ لغَ ْشــأَ فَ صــیته،  دَ ُعــبــن كثیــر، وارتفــع قــدره واشــتهر ذكــره، وبَ  ینالــدِّ 

  .)٨(وتصدى لإلفتاء دهًرا"

ین العالئي كتـب لـه وقد وصفه جماعة من األئمة بالحافظ، من ذلك أن الحافظ صالح الدِّ   
رأ عليَّ هذا الكتاب الشیخ الفقیه اإلمام على كتابه "جامع التحصیل في روایة المراسیل" من تألیفه: "ق

ـــدِّین شـــرف الفقهـــاء والمحـــدثین فخـــر الفضـــالء" وكتـــب ، )٩(العـــالم المحـــدث الحـــافظ المـــتقن، ســـراج ال
ام" فیها: "وسمع الشیخ اإلمام الحافظ سراج مَّ الحافظ أبو الفضل العراقي طبقة في آخر كتابه "فوائد تَ 

  .)١٠(الدِّین"
  

                                                           
 ).٣/٣٩١الجبال. اللباب البن األثیر ( ) بفتح الهاء والمیم والذال المعجمة، نسبة إلى همذان وهي أشهر مدن(١
 ). ١٠٦/ ٧) الضوء الالمع للسخاوي ( (٢
 ). ٩٦/ ١) نسبة إلى إیج بلد بفارس. اللباب البن األثیر ( (٣
 ). ١٣٥/ ٤) الضوء الالمع للسخاوي ( (٤
 ). ٥١/ ٥(  المصدر السابق) (٥
ة وفــي آخرهــا الجــیم بعــد األلــف، هــذه النســبة إلــى ) بضــم الصــاد المهملــة وكســرها والنــون الســاكنة والهــاء المفتوحــ(٦

 ).٢٥٠٢/ رقم٣٣٦/ ٨صنهاجة، وصنهاجة وكنانة قبیلتان من حمیر، وهما من البربر. األنساب للسمعاني (
 ). ١٠٦/ ٩) الضوء الالمع للسخاوي ( (٧
 ). ٥/٢٠١تذكرة الحفاظ للذهبي ( حاشیة ) (٨
 ). ٢٠٢/ ٥) المصدر السابق ( (٩

 ).٢٠٢/ ٥حفاظ للذهبي () تذكرة ال(١٠
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٢٦ 

 ،وذكـــره السَّــیوطي فـــي طبقــات الحفـــاظ، )١(ذلك ابــن َتْغـــِري َبــْرِديوممــن وصـــفه بالحــافظ كـــ  
وقال: "اإلمام الفقیه الحـافظ ذو التصـانیف الكثیـرة ... أحـد شـیوخ الشـافعیة، وأئمـة الحـدیث ... وبـرع 

  .)٢(في الفقه والحدیث وصنف فیهما الكثیر"

د: "اإلمـام العالمـة ولحفظه وٕاتقانه وعلمه وصـفه جماعـة مـنهم بشـیخ اإلسـالم، قـال ابـن فهـ  
  .   )٣(ین"فِ نِّ صَ مُ الحافظ، شیخ اإلسالم، وعلم األئمة األعالم، عمدة المحدثین، وقدوة الْ 

وقال عن تألیفه وتصنیفه: "قد سار بجملة منهـا رواة األخبـار واشـتهر ذكرهـا فـي األقطـار،   
اس لفًظــا، النَّــ لــه فوائــد جمــة ویستحضــر غرائــب، وهــو مــن أعــذب –رحمــة اهللا تعــالى علیــه  -وكــان 

، كثیر المروءة واإلحسان والتواضع والكالم الحسن ، وأفكههم محاضرةً وأحسنهم خلًقا، وأجملهم صورةً 
   .  )٥(مع التعظیم الزائد لهم" بهم )٤(بركوالتَّ لكل إنسان، كثیر المحبة للفقراء 

تح علـى د العثماني: "أحد مشایخ اإلسالم، صـاحب المصـنفات التـي مـا فـفَ وقال قاضي صَ   
  .)٦(غیره بمثلها في هذه األوقات"

ووصفه الغماري: "بالشیخ اإلمام، علم األعالم، فخـر األنـام، أحـد مشـایخ اإلسـالم، عالمـة   
  .)٧(صنفین، علم المفیدین والمدرسین، سیف المناظرین، مفتى المسلمین"مُ العصر، بقیة الْ 

ذین انفــرد كــل مــنهم بفــن فــاق فیــه ؤســاء الــه بعضــهم مــع مــا ذكرنــاه عنــه، بأنــه مــن الرُّ دَ َعــوَ   
ــدِّین ِســْبط ابــن الْ  ي: "ُحفــاظ مصــر أربعــة ِمــجَ عَ أقرانــه علــى رأس القــرن الثــامن، قــال الحــافظ برهــان ال

وهــو أعلمهــم  )٩(وهــو أحفظهــم ألحادیــث األحكــام، والعراقــي )٨(وهــم مــن مشــایخي: اْلُبْلِقیِنــي ،أشــخاص
                                                           

 ).٢٧،٨٣/ ١) المنهل الصافي البن تغري بردي ((١
 ). ١١٤) طبقات الحفاظ للسیوطي ( ص (٢
 ). ١٩٧) لحظ األلحاظ البن فهد ( ص(٣
 بــالنبي، لكــن الــراجح أن التبــرك ال یكــون إالالكثیــرون منعــهو فأجــازه الــبعض،  ،) اختلــف العلمــاء فــي مســألة التبــرك(٤

ال یصــلح أن یشــاركه فیهــا غیــره، فــال یجــوز أن ه، و خصائصــ مــن هألنــ ؛وســلم وفــي حــال حیاتــهصــلى اهللا علیــه 
.  عــن المســاواة لــه صــلى اهللا علیــه وســلم فــي الفضــل والبركــةیقــاس علیــه أحــد مــن األئمــة لعــدم المقاربــة فضــًال 

 .)١٦٦ص( للصوفي التوحید مهمات في المفید)، ٩٥حاشیة كتاب التوحید للقحطاني (ص انظر:
 ). ٢٠٠) لحظ األلحاظ البن فهد ( ص(٥
 ). ٦/١٠٤) الضوء الالمع للسخاوي ( (٦
 ).١/٤٨٧ )، البدر الطالع للشوكاني (٦/١٠٤ ) الضوء الالمع للسخاوي ((٧
ه). ذیل التقییـد ٨٠٥) عمر بن رسالن بن نصیر الكناني، العسقالني، أبو حفص البلقیني الشافعي، مات سنة ( (٨

 ). ٧٣٧/ رقم ٣٦/ ٤)، طبقات الشافعیة البن قاضى شهبة (١٥٢٠رقم /٢/٢٣٨ألبي الطیب الفاسي (
هــ)  ذیـل التقییـد  ٨٠٦) عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن، أبو الفضل المعروف بابن العراقـي، مـات سـنة ((٩

 ). ٧٣٢/ رقم٢٩/ ٤)، طبقات الشافعیة البن قاضى شهبة (١٢٤٥/ رقم ١٠٦/ ٢ألبي الطیب الفاسي ( 
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ــْنَعةب مــن حیـــث هــي، وابــن اْلُمَلِقـــن وهــو أكثـــرهم فوائــد فـــي والهیثمــي وهـــو أحفظهــم لألحادیـــث  ، الصَّ
  .)١(الكتابة على الحدیث"

صــنیف، وعبارتــه فیهــا جلیــة جیــدة، وغرائبــه ي: "كــان فریــد وقتــه فــي التَّ ِبــلَ حَ رهــان الْ بُ وقــال الْ   
  .)٢(رًفا قط"حَ نْ فلم أره مُ  طویلةً  ، وكذا ُخلقه، مع التواضع واإلحسان، الزمته مدةً كثیرةٌ 

على رأس  حجر: "إن العراقي، واْلُبْلِقیِني، وابن اْلُمَلِقن، كانوا ُأعجوبة هذا العصر وقال ابن  
افعي، والثالـث: وسـع فـي معرفـة مـذهب الشَّـالقرن، األول: في معرفة الحدیث وفنونه، والثاني: فـي التَّ 

قبله بسنة، فأولهم ابن اآلخر بسنة ومات  لَ بْ د قَ لِ صانیف، وُقدِّر أن كل واحد من الثالثة وُ في كثرة التَّ 
  .)٣(اْلُمَلِقن ثم اْلُبْلِقیِني ثم العراقي"

ؤساء الذین انفـرد كـل مـنهم بفـن فـاق فیـه أقرانـه علـى رأس وقال ابن قاضى َشْهَبة: "من الرُّ   
ین افعي، والشـیخ زیـن الــدِّ ین اْلُبْلِقینِـي فـي الفقــه علـى مـذهب الشَّــالقـرن الثـامن، وهــم: الشـیخ سـراج الــدِّ 

ین ابــن اْلُمَلِقــن فــي كثــرة التصــانیف فــي فنــي الفقــه والحــدیث، قــي فــي الحــدیث، والشــیخ ســراج الــدِّ العرا
ة فـي فقـه المالكیـة وفـي سـائر فَـرَ ي في العربیة، والشیخ أبـو عبـد اهللا بـن عَ ارِ مَ غِ ین الْ والشیخ شمس الدِّ 

   .)٤(ین الشَِّیَراِزي في اللغة"العلوم بالمغرب، والشیخ مجد الدِّ 

نفین ... ودرس وأفتـى، َصـمـدة المُ فـي موضـع آخـر: "الشـیخ اإلمـام العـالم العالمـة، عُ  وقال  
وصنف التصانیف الكثیرة في أنواع العلـوم، واشـتهرت فـي حیاتـه وُنقلـت إلـى الـبالد، ونفـع اهللا تعـالى 

  .)٥(بها، وُأولى علومه الحدیث"

انـه علـى رأس القـرن الثـامن، ؤساء الذین انفرد كل منهم بفن فـاق فیـه أقر من عده من الرُّ وم  
  .)٦(المولى َطاْش ُكْبَرى َزاَده، فقال: "وابن اْلُمَلِقن في كثرة التصانیف في الفقه والحدیث"

: "تفقــه وبــرع، وصــنف وجمــع، وأفتــى ودرس وحــدث، وســارت )٧(وقــال الصــالح اَألْقَفْهِســي  
  .)٨(ًة"ایَ وَ ًة ورِ ایَ رَ ًقا ممن أخذ عنه دِ لْ مصنفاته في األقطار، وقد لقینا خَ 
                                                           

 ).٦/١٠٤ ) الضوء الالمع للسخاوي ((١
 ).٥/٢٠٢ ) تذكرة الحفاظ للذهبي ((٢
 ).١/٤٨٧ )، البدر الطالع للشوكاني (١٠٥/ ٦) الضوء الالمع للسخاوي ((٣
 ). ٤/٦٥ ) طبقات الشافعیة البن قاضى شهبة ((٤
 ).٤٤-٤٣/ ٤( المصدر السابق) (٥
 ).٦٠/ ١) مقدمة تحفة المحتاج للحیاني ((٦
ــد بــن َخِلیــل الصــفاء َأُبــو الــّدین حَصــَال ) (٧ ــد بــن ُمَحمَّ ــيّ  ثــمَّ  اْلمْصــِريّ  الــرَّْحَمن عبــد بــن ُمَحمَّ  ِإْحــَدى ســنة ، مــاتاْلَمكِّ

 ).١١٨٠/ رقم ٥٤٧ ( للسیوطي الحفاظ طبقات َوَثَمانِماَئة َوعْشرین
 ).١٠٥/ ٦) الضوء الالمع للسخاوي ((٨
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، قًـا، وأعظمهـم محاضـرةً لُ اس ألفاًظـا، وأحسـنهم خُ ب النَّـذَ ْعـ: "إنه كان من أَ )١(وقال اْلَمْقِریِزي  
  .)٢(صحبته سنین، وأخذت عنه كثیًرا من مرویاته ومصنفاته"

ه، وطار ذكـره، وسـارت یتُ ر صِ هَ تَ شْ ي: "إنه من األئمة في جمیع العلوم، وقد اِ انِ وكَ وقال الشَّ   
  .)٣(نیا"فاته في الدُّ مؤل

ح عنــــد أئمــــة الحــــدیث مــــن  )٤(یرزِ وَ ه ابــــن اْلــــدَ َعــــوَ    مــــن أئمــــة الحــــدیث، فقــــال: "هــــو اْلُمَصــــحَّ
  .)٥(وغیرهم" -ن یعني ابن اْلُمَلقِّ  –الش افعّیة، كالنَّووي، والذَّهبي، وابن كثیر، وابن النَّحوّي 

  المطلب الخامس: مصنفاته. 
ـــ تصـــانیفه، فقـــال بكثـــرة َلقِّـــناْلمُ  ابـــن اإلمـــام لقـــد اشـــتهر      ـــ: تعاصـــروا یوطي: "أربعـــةالسَّ  راجالسِّ

ــ ،اْلُبْلَقْیِنــيّ   ،اْلُبْلَقْیِنــيّ  ومداركــه بالفقــه أعلمهــم ،)٦(الهیثمــي والنــور العراقــي، ینوالــزِّ  ابــن اْلُمَلقِّــن، راجوالسِّ
  .)٧(الهیثمي" للمتون وأحفظهم ابن اْلُمَلقِّن، تصنیًفا وأكثرهم العراقي، ومتونه بالحدیث وأعلمهم

 بین ما مجلدة ثالثمائة بلغت إنها ال:قَ یُ  كان حتى التصانیف بكثرة وقال ابن حجر: "اشتهر     
  .)٨(وصغیر" كبیر

 العصـر أهـل أكثر كان حتى شاب وهو صنیفبالتَّ  منها: اشتغاله ذلك ألسباب عدة؛ ویرجع    
 ولــم ســنة ثمــانین عــاش فقــد العلمیــة؛ حیاتــه مشــاغله، وامتــداد وقلــة والتــألیف للعلــم تصــنیًفا، وتفرغــه

ـ عـامین، ومكتبتـه أو بعـام وفاتـه ُقبیـل إال التـألیف عـن یتوقـف  الكتــب آالف فیهـا جمـع التـي خمةالضَّ
 عنـه رَ َكـذَ  فقـد والكتابـة، القـراءة فـي وسـرعته العلمیـة، دائرتـه المعرفـة، وسـعة فـروع مختلف في القیمة
  .)٩(واحد" یوم في بريالطَّ  للمحب" األحكام" من مجلدین لعطا أنه يمَ جَ عَ الْ  ابن طبْ سِ  تلمیذه

                                                           
 البدر، )٢٢٧/ ١١( للسخاويالضوء الالمع . وثمانمائة وأربعین خمس، مات سنة القادر عبد بن علي بن أحمد) (١

 .) ٨١/ ١ ( للشوكاني الطالع

 ).١٠٥/ ٦) الضوء الالمع للسخاوي ((٢
 ).٤٨٧/ ١) البدر الطالع للشوكاني ((٣
محمــد بــن إبــراهیم بــن علــي بــن المرتضــى بــن المفضــل الحســني القاســمي، مــات ســنة أربعــین وثمانمائــة األعــالم  )(٤

 .)٣٠٠/ ٥ركلي (للز 

 ).٣٢٦/ ٢) الروض الباسم البن الوزیر ((٥
ه). ذیــل التقییــد ألبــي ٨٠٧) علــي بــن أبــي بكــر بــن ســلیمان، نــور الــدین الهیثمــي المصــري الشــافعي، مــات ســنة( (٦

  ). ٢٠٠/ ٥)، الضوء الالمع للسخاوي ( ١٥٠٠/ رقم٢٢٩/ ٢الطیب الفاسي (
 ). ٩٤٣/ ٢) تدریب الراوي للسیوطي ( (٧
 ). ٢١٨/ ٢إنباء الغمر البن حجر (  )(٨
 ). ٥٥)، انظر: مقدمة تحفة المحتاج للحیاني ( ص  ٤٣٨/ ١) حسن المحاضرة  للسیوطي ( (٩
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   :على حروف المعجم اإیاه ةً بَ تِ رَ مُ  ه،مصنفاتق والمطبوع من قَّ حَ المُ سأذكر هنا و 
   واللغات. واألماكن األسماء من اجهَ نْ المِ  في وقع ما الى شاراتاإل .١

 أقســام ثالثـة إلــى وقسـمه المنهــاج" علـى یســتدرك مـا إلــى المحتـاج "نهایــة لكتابـه مختصــر وهـو
 وعدد والمفرد، والمجموع والممدود، والمقصور المولدة، واأللفاظ والمعربة، العربیة لغاته تتناول
 أماكنهـــــا مـــــن وتحقیقهـــــا األمـــــاكن أســـــماء ثـــــم والمترادفـــــة، المشـــــتركة واألســـــماء اللفظـــــة لغـــــات

  .)١(وضبطها"
 عیـد، والقسـم أحمـد حسـین ق: كمالالتعریة، تحقی باب أخر الى الكتاب : من أولمنهالمحقق 

  األزهر. سیف، جامعة نظیف على المنعم الثاني من الكتاب، تحقیق: عبد
  .ائرظَ األشباه والنَّ  .٢

تحقیــق: حمــد بــن عبــد العزیــز الخضــیري،  ،هـــ)١٤١٧طبــع الكتــاب ســنة (وأصــوله،  الفقــه فــي
  . )٢( اء:والعلوم اإلسالمیة بكراتشي بباكستان، عدد األجز  ونشرته إدارة القرآن

 مدة األحكام:عالم بفوائد عُ اإلِ  .٣
طبـع الكتــاب ، )٢(الجمــاعیلي الواحـد عبــد بـن الغنــي عبـد الــدِّین لتقـي األحكــام لــعمدة شــرح وهـو

  .)١٠(المشیقح، نشرته: دار العاصمة، عدد األجزاء:  عبد العزیز تحقیق: ،ه)١٤١٧سنة (
  .إنجاز الوعد الوفي شرح جامع الترمذي .٤

 تحقیـــق أبـــي مالـــك جهـــاد المرشـــدي، سیصـــدر قریًبـــا إن شـــاء اهللالترمـــذي، وهـــو شـــرح لجـــامع ا
   تعالى.

 البدر المنیر في تخریج أحادیث الشرح الكبیر. .٥
 ،)٣(الــوجیز علــى الكبیــر شــرحه فــي الرافعــي أوردهــا التــي األحادیــث علــى وتعلیــق تخــریج وهــو

لیمان ویاسـر بـن وعبـد اهللا بـن سـ ،تحقیـق: مصـطفى أبـو الغـیط ،هـ)١٤٢٥طبع الكتاب سنة (
  .    )٩(كمال، نشرته: دار الهجرة، عدد األجزاء: 

  یخان.  لغة في أحادیث األحكام مما اتفق علیه الشَّ بُ الْ  .٦
 :تحقیــق ،هـــ)١٤١١طبــع الكتــاب ســنة (، وقــد )٤(اج إلــى أدلــة المنهــاجتَــحْ مختصــر لتحفــة المُ   

  ین نجیب، نشرته دار البشائر.محیي الدِّ 
                                                           

 ). ٢٩٥/ ١) مقدمة التوضیح لخالد الرباط ( (١
 ). ٢٩٦/ ١(  المصدر السابق) (٢
 ). ٣٠٠/ ١(  المصدر نفسه) (٣
 ). ٦( ص  ) مقدمة البلغة لمحي الدین(٤
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  .اجهَ نْ مِ ى أدلة الْ اج إلتَ حْ ة المُ فَ حْ تُ  .٧

عبـــــــد اهللا اللحیـــــــاني، نشـــــــرته: دار حـــــــراء، عـــــــدد : تحقیـــــــق ،ه)١٤٠٦طبـــــــع الكتـــــــاب ســـــــنة (
  .    )٢(األجزاء:

  .ذكرة في علوم الحدیثالتَّ   .٨

، )١(الكبیـر المقنـع كتابـه مـن اختصـرها كاإلشـارات، المؤلـف جعلهـا جـد ا، مختصـرة رسـالة وهي
  ار. ي حسن عبد الحمید، نشرته: دار عمَّ بتحقیق: عل ،ه)١٤٠٨( سنة طبع الكتابوقد 

  افعي.الشَّ  الفقهذكرة في التَّ  .٩

هــ)، تحقیـق: محمـد ١٤٢٧(سـنة  طبـع الكتـاب ، وقـد)٢(فصول على ورتبها علي، لولده جمعها
  حسن محمد حسن إسماعیل، نشرته: دار الكتب العلمیة.  

  .وضیح في شرح الجامع الصحیحالتَّ   .١٠

 یل عنه إن شاء اهللا تعالى.، وسیأتي التفصموضوع الدراسة

   .قائِ قَ حَ حدائق الْ  .١١
الســید یوســف أحمــد، نشــرته: دار الكتــب العلمیــة،  :ه)، تحقیــق١٤٣٠( الكتــاب فــي ســنةطبــع 

  .طبع باسم حدائق األولیاء)، وقد ٢(عدد األجزاء: 
  یر.نِ مُ الْ  اْلَبْدرخالصة  .١٢

حمــدي عبــد المجیــد  :تحقیــق ،هـــ)١٤٠٦وقــد طبــع الكتــاب ســنة (المنیــر،  للبــدر اختصــار وهــو
  ).١( :عدد األجزاءالسلفي، ونشرته: دار الرشد بالریاض، 

  نبیه.ز للنبیه حافظ أدلة التَّ یِ رِ بْ الصة اإلِ خُ  .١٣
فـي مجلــدتین، تقـدیم فضــیلة األسـتاذ الــدكتور: أحمــد  یقــع تحـت الطبــع فـي دار الفــالح بـالفیوم،

  بن معبد عبد الكریم.ا
  ي.اوِ حَ سرار الْ أاوي في تسهیل تَ الصة الفَ خُ  .١٤

  وقد وزع تحقیقه على:
من أول كتاب الطهارة الي نهایة فصل صفة الصالة، فاطمة محمـد الكلـثم، دكتـوراه، كلیـة  -أ

  ).هـ١٤٢٦(اآلداب للبنات بالدمام 
                                                           

 ). ٣٠٦/ ١التوضیح البن الملقن (  )(١
 ). ٣٠٧/ ١(  المصدر السابق) (٢
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٣١ 

مــن أول ســنن الصــالة إلــى نهایــة كتــاب االعتكــاف، عنــود بنــت محمــد بــن عبدالمحســن  -ب
  ).هـ١٤٢٧( مام،كلیة اآلداب للبنات بالد ه،الخضیري، دكتورا

من أول كتاب الحج إلـى نهایـة بـاب معاملـة العبـد، منـى بنـت إبـراهیم النصـار، دكتـوراة ،  -ج
  .)ه١٤٣٠( كلیة الشریعة في جامعة القصیم

، ماجسـتیر، كلیـة يمن باب الجعالة إلى نهایة باب الفـرائض، نـورة بنـت راشـد داود العـوهل -د
  .)هـ١٤٣١( اآلداب للبنات بالدمام

  :ِریِزيّ التِّبْ تصر شرح مخ .١٥

 ه)٦٢١ت(التبریـزي  أحمـد بـن مظفـر الـدِّین أمـین ألفـه الشـافعیة، فـروع فـي ِریِزيّ التِّبْ  مختصر
عـــدد دار الفـــالح،  نشـــرته: وائـــل محمـــد بكـــر زهـــران،تحقیـــق:  ،)١(مـــن الـــوجیز للغزالـــي لخصـــه

     ). ١األجزاء:(
   .یاءولِ طبقات األَ  .١٦

 إلـى الهجـري الثـاني القـرن منتصف منذ الصوفیة خلمشای فیه ترجم الصوفیة، طبقات في وهو
عــدد ي، ین شــریبه، نشــرته: مكتبــة الخــانجه)، تحقیــق: نــور الــدِّ ١٤١٥ســنة ( طبــعزمنــه، وقــد 

  .)١(جزاء: األ

  .اجهَ نْ اج في شرح المِ تَ حْ جالة المُ عُ  .١٧

ر ین هشـام بـن عبـد الكـریم البـدراني، نشـرته: داعـز الـدِّ  :تحقیق ،هـ)١٤٢١ُطبع الكتاب سنة (
 ،، وقــد طبــع باســم: "عجالــة المحتــاج إلــى توجیــه المنهــاج")٤( الكتــاب بــاألردن، عــدد األجــزاء:

  أعلم. تعالى واهللا .وهما واحد

  ب:هَ ذْ مَ ة الْ لَ مَ ب في طبقات حَ هَّ ذَ مُ د الْ قْ عِ الْ   .١٨

 ترجمـة، وألـف سـبعمائة فیـه ،)هــ٧٧٠( سـنة إلـى الشـافعي زمـن مـن الشـافعیة لعلماء فیه ترجم
 صــار حتــى هَبــذَّ وهَ  هرَ رَّ وَحــ فیــه وزاد والســبكي، كثیــر، وابــن األســنوي، طبقــات مــن هفیــ واســتفاد
بتحقیــــق: أیمــــن نصــــر األزهــــري، وســــید مهنــــى،  ،هـــــ)١٤١٧طبــــع الكتــــاب (، )٢(منهــــا" أحســــن

  ویحتاج إلى إعادة تحقیق. ،صفحة)٦٤٣ونشرته: دار الكتب العلمیة، ویقع في (

  

                                                           
 ).٣١٧/ ١) مقدمة التوضیح لخالد الرباط ((١
 ).٣٢١/ ١( المصدر السابق) (٢
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 اج:هَ نْ مِ اج إلى كتاب الْ تَ حْ دة المُ مْ عُ  .١٩

    وقد وزوع تحقیقه على:، )١(النووي لإلمام" الطالبین منهاج"لـ شرح وهو

ســــمیر إیمــــا  :دراســــة وتحقیـــق ،مـــن أول بــــاب صــــالة الجماعـــة إلــــى نهایــــة كتـــاب الصــــالة -أ
  ، المدینة المنورة.موفیتش بن طاهر

ـــى نهایـــة بـــاب صـــالة النفـــل -ب  خالـــد  حســـن  : دراســـة وتحقیـــق ،مـــن أول كتـــاب الصـــالة إل
  المدینة المنورة. ، لح بارباعصا

  .rول سُ ص الرَّ ائِ صَ ول في خَ ة السُّ ایَ غَ  .٢٠

 ،عبــد اهللا بحــر الــدین عبــد اهللا، ونشــرته: دار البشــائر :تحقیــق ،هـــ)١٤١٤طبــع الكتــاب ســنة (
  ).١عدد األجزاء: (

  غریب كتاب اهللا العزیز:  .٢١

ب، عـــدد ســـمیر طـــه مجـــدوب، نشـــرته: عـــالم الكتـــ :تحقیـــق ه)،١٤٠٨( الكتـــاب ســـنة طبـــع  
  وقد طبع باسم تفسیر غریب القرآن.)، ١: (األجزاء

  ها.دَ عْ ها وبَ لَ بْ ة قَ عَ مُ جُ ة الْ نَّ الكالم على سُ   .٢٢

مراجعــة  ،دار البشــائر ، نشــرته:األخ فــراس محمــد ولیــد أویســي :تحقیــق، رســالة صــغیرة يوهــ  
  .ین عترالدكتور نور الدِّ 

  .ع في علوم الحدیثنِ قْ مُ الْ  .٢٣

 نوًعـــا وســـتین خمســـة علـــى ورتبـــه علیـــه، وزاد الصـــالح ابـــن مقدمـــة ناْلُمَلقِّـــ ابـــن فیـــه اختصـــر
وقـد ، )٢()هـ٧٥٩( سنة في هـ)، وانتهى٧٤٩سنة ( تألیفه في ابتدأ الصالح، وكان ابن كترتیب

عـدد عبد اهللا بن یوسف الجدیع، ونشرته: دار فواز باإلحساء،  :تحقیق ،هـ)١٤١٣طبع سنة (
  ).٢(:األجزاء

  . ظ الذهبي على مستدرك أبي عبد اهللا الحاكمختصر استدراك الحافمُ  .٢٤

عبـد اهللا بـن حمـد اللحیـدان، وسـعد بـن عبـد اهللا آل  :هـ)، تحقیق١٤١١سنة ( الكتاب وقد طبع
  ).٨(: األجزاءحمید، ونشرته: دار العاصمة بالریاض، عدد 

  
                                                           

 ).٣٢٢/ ١) مقدمة التوضیح لخالد الرباط ((١
 )٣٢٧/ ١) المصدر السابق ((٢
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٣٣ 

  .م األربعینهُ فَّ ین على تَ عِ المُ  .٢٥

 ،تحقیـق: عبـد العـال مسـعد أبـو إسـالم ه)،١٤٢٦شرح فیه األربعین النوویـة، وقـد طبـع سـنة (
  ).١الحدیثة، عدد األجزاء: (الفاروق  :نشرته

  

  وفاته:  المطلب السادس:
مملــوء بالتِّرحــال والتَّحصــیل والتَّلقــي، ومــن ثــم التَّعلــیم والتَّصــنیف والكتابــة، مــات  رٍ ْمــوبعــد عُ     

األول، ســـنة أربـــع وثمانمائـــة اإلمـــام ابـــن اْلُمَلِقـــن فـــي لیلـــة الجمعـــة، الســـادس عشـــر مـــن شـــهر ربیـــع 
  .)١(ه) بالقاهرة، رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة٨٠٤(

  
  
  
  

   

                                                           
)، الضـــوء الالمــــع ٢٥٥/ رقــــم ٤٨٥/ ١وكاني ()، البــــدر الطـــالع للشـــ٤١/ ٥) انظـــر: إنبـــاء الغمــــر البـــن حجـــر ((١

)، حســـن المحاضـــرة للســـیوطي ٧٣٩/ رقـــم ٤٣/ ٤)، طبقـــات الشـــافعیة البـــن قاضـــى شـــهبة (١٠٠/ ٦للســـخاوي (
 ). وغیرها.  ٢٩٧/ ٧)، معجم المؤلفین لرضا عمر كحالة (١٤٥(ص 
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  املبحث الثالث
  "التوضيح لشرح اجلامع الصحيح"التعريف بكتاب 

  

  المطلب األول: التعریف بكتاب التوضیح:
وقـد  لكتاب الجـامع الصـحیح لإلمـام البخـاري، كتاب التوضیح لإلمام البن اْلُمَلقِّن هو شرحٌ   

 حتــى ه)٧٦٣( ســنة أواخــر مــن بدایــة ســنة، وعشــرین إحــدى مــن أكثــر الكتــاب هــذا تــألیف اســتغرق
  .الكتاب على فیها یعمل لم أوقات تخللها هـ )٧٨٥ سنة ( أوائل

 ذي أواخــر فـي المبـارك التـألیف هـذا فـي االبتـداء "وكـان: الكتـاب آخـر فـي اْلُمَلقِّـن ابـن قـال  
 وكانــت فیــه، فشــرعت وســبعین اثنتــین ســنة إلــى العــزم فتــر ثــم ة،وســبعمائ وســتین ثــالث ســنة الحجــة
 سـوى وسـبعمائة، وثمانین خمس سنة شهور من المحرم شهر من ثالث األحد یوم زوال قرب خاتمته
  .)١(والمنة" الحمد وهللا الریش، كوم ضواحي من ِبَبْهِبِیت وذلك غیره، في فكتبتُ  ذلك أثناء في فترات

  

  تاب التوضیح:المطلب الثاني: أهمیة ك
مــن كتــب المتقــدمین والمتــأخرین مــن علمــاء المســلمین إال ولــه فوائــد، ولكــن  مــا مــن كتــابٍ   

یتفاوت كتاب على كتاب على حسـب موضـوعه واختصاصـه، ومـا یتعلـق بـه، ومـا اشـتمل علیـه مـن 
اصـًة والفوائـد منهـا، خ النُُّصـوصالعلوم، وما اعتمد علیه من المصادر والمراجع، وما حفظه لنا مـن 

إذا كانت لم تصل إلینا، ومدى نقل المتـأخرین عـن مؤلفـه منـه واالعتمـاد علیـه، وكـذلك مكانـة مؤلفـه 
  :تاب التوضیح أهمیة بارزة تكمن فيولكالعلمیة، وغیر ذلك، 

  : موضوع الكتاب أوًال:

وهــو صــحیح  -، بــل ألصــح كتــاب فیهــا،  rلقــد كــان موضــوعه شــرح لحــدیث رســول اهللا  
بــوة نة النَّ ، وكمــا ُیقــال شــرف العلــم بشــرف المعلــوم، والمعلــوم هنــا هــو السُّــ- تعــالى البخــاري رحمــه اهللا

  من خالل شرح أصح كتاب فیها.
  ما اشتمل علیه الكتاب من العلوم:ثانًیا: 

اشـتمل هـذا الكتـاب علـى أكثــر العلـوم الشـرعیة: مـن حــدیث، وفقـه، وأصـول فقـه، وعقیــدة،    
  تلفة، وغیر ذلك، فهو موسوعة علمیة متنوعة.وتفسیر، وقراءات، ولغة من نواح مخ

                                                           
 ).٣٤١/ ١) مقدمة التوضیح لخالد الرباط ((١
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  :)١(مصادر الكتاب ومراجعه، وما حفظه لنا منهاثالثًا: 

 اعتمد صاحبه فیه على أهم المصادر والمراجع التي سبقته، مثل: شرح البخاري لْلُمَهَلب،   
بن السََّكن، وكذا شرح ُمُغْلَطاي، وابن التِّین، وغیرها من الشروح، وجامع اْلَقَزاز، والصحاح ال

والدالئل للسَّْرَقْسِطي، واَألَماِلي البن َمْنَده، ومسند أحمد بن َمِنیٍع، وغیرها الكثیر لم أذكره لإلیجاز، 
وهذه التي ذكرتها وغیرها مما لم أذكر، كثیًرا منها بمقام المفقود أو لم یصل إلینا، ولذا یكون من 

  وص والنقول والفوائد العلمیة التي ُفقدت أهمیة هذا الكتاب أنه حفظ لنا الكثیر من النص
أصولها، من مثل هذه الكتب، التي لو لم ُتحفظ هذه األشیاء منها في هذا الكتاب لما عرفناها، ولما 

  استفدنا منها.

 فیهـــا یقـــع لـــم ألنـــه النبـــوة؛ تباشـــیر هـــي الصـــالحة الرؤیـــا: المهلـــب قـــال"ومثـــال ذلـــك قولـــه:   
 وقـال ، وقـال أیًضـا: )٣("المسـتویة األرض: أیًضـا الدسـكرة: القـزاز جامع وفي یًضا:أوقال  ،)٢("ضغث

 وهــو الحفــاظ، األعــالم مــن وغیــره أحمــد وعنــه األئمــة، مــن وغیــره مالًكــا ســمع علــي، اســمه: منــده ابــن
   وهناك الكثیر من األمثلة ولیس المكان هنا لحصرها. .)٤("سنة صاحب ثقة،

   د ابن اْلُمَلِقن:عتبر مصدرًا أساسًیا لمن ألف بعیُ رابًعا: 

إن هـذا الكتـاب یعتبـر أصـًال لكثیـر مـن الشـروح وغیرهـا، المعاصـرة أو التالیـة لـه، فـال تجـد   
شـارًحا مــن شـراح الحــدیث إال وقــد اسـتفاد منــه، وٕان لـم یصــرح، ومــن أشـهر مــن اسـتفاد منــه صــاحب 

رح باسـمه عنـد أشهر شرح لصـحیح البخـاري، اإلمـام ابـن حجـر فـي كتابـه "فـتح البـاري"، إذ كـان یصـ
، وأحیاًنـا یقـول: قیـل عـن الـبعض أو -نویقصـد ابـن اْلُمَلقِّـ-یقـول شـیخنا  اًنـا أخـرى، وأحیاًناالنقل أحی
، وممــن اســتفاد منــه كثیــًرا أیًضــا، العینــي فــي كتابــه "عمــدة -ن أیًضــا ویقصــد ابــن اْلُمَلقِّــ -نحــو هــذا 

  القاري"، وغیرهم لم أذكرهم لالختصار.

وقــال  ،)٥(..."العمــدة شــرح فــي اْلُمَلقِّــن بــنا شــیخنا عنــه نقلــه" ن حجــر:ومثــال ذلــك، قــول ابــ  
   .)٦(..."الملقن بنا الدین سراج شیخنا عنه نقلهأیًضا: "

                                                           
 ).٣٠٩-١٢٨/ ٣٦في الشرح () انظر: فهرس المصنفات المذكور (١
 .) ٢٤٦/ ٢ ) التوضیح ((٢
 ). ٣٨٥/ ٢ ( المصدر السابق) (٣
 .)٦٥٢/ ٢( لمصدر نفسه) ا(٤
 .) ٣٠٠/ ٢ فتح الباري البن حجر ( )(٥
 ). ٤١٨/ ٢ ( المصدر السابق) (٦
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 بــن موســى عــن مجاهــد تفســیر وصــل الطبــري أن الملقــن ابــن شــیخنا تبعــهوقــال العینــي: "  
  . وهناك الكثیر من األمثلة ولیس الموضع هنا لحصرها.)١("هارون

   مكانة الكتاب من مكانة مؤلفه:ًسا: خام

لقد نال المؤلف المكانة العظیمة فـي العلـم، كمـا بـین العلمـاء مـن أقرانـه أو تالمذتـه أو مـن   
، وذلــك كمــا بینــت فــي مطلــب ثنــاء العلمــاء علیــه، فتبــین لنــا أنــه أحــد شــیوخ اإلســالم وحفــاظهم َتَالُهــمْ 

ف، فمـا بالـك بمـا یصـدر عنـه، فإنـه عظـیم كـذلك. الـذین برعـوا فـي علـوم مختلفـة، إذا كـان هـذا المؤلـ
  واهللا أعلى وأعلم. 

   

                                                           
 ). ٦٥/ ٢٣ (للعیني ) عمدة القاري (١
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  املبحث الرابع
  اجلرح والتعديلمتهيد يف علم 

  المطلب األول: تعریف ِعْلُم الَجِرِح والتَّْعِدْیِل لغًة واصطالًحا:
  علم الجرح لغًة واصطالًحا: تعریف أوًال: 

  الجرح لغًة:  -أ

راء والحـــاء أصـــالن: أحـــدهما الكســـب، والثـــاني َشـــّق الِجْلـــد. "الجـــیم والـــ :)١(قـــال ابـــن فـــارس  
ـّ َِ  تِ ﴿: Uفاألوَّل قولهم: اجترح إذا عمل وَكسَب. قـال اهللا  ِ ـَ  اْ َ َُ ـ ا ا    ْم َ ِ ـَ  ا  

َ
 ﴾أ

وأما اآلَخر فقولهم: جرَحُه بحدیدٍة جْرحًا، واالسم الُجْرح. ویقال: ُجرح الشاهد إذا ، ]٢١الجاثیة [اآلیة:
، وقال بعض فقهاء اللغة: "الُجرح بالضم یكون باألبدان بالحدید ونحوه، والَجرح بالفتح یكون "ُرّد قوُله

  .)٢("باللسان في المعاني واألعراض
ِن بشقٍّ أو َقْطع، واستعیر فـي األمـور المعنویـة بمعنـى التـأثیر فـي والجرح: "التأثیر في الَبدَ   
و َیْقـدح فیهمـا. فیقـال: َجـَرَح الحـاكُم الشـاهَد إذا عثـر ِمْنـه علـى مـا ین، بوصف ُیَناقضهما أالُخُلق والدِّ 

  .)٣(َتْسقط به عدالته من كذٍب وغیره، وقد اسُتجرح الشَّاهُد"
، أي فَســــدت وَقــــلَّ )٤(""كثُــــرت هــــذه األحادیــــث واْســــتْجرَحت :ومنــــه حــــدیث بعــــض التــــابعین  

ن فیـــه ورّد قولــه، أراد أّن األحادیـــث َكثُـــرْت حتـــى ِصــَحاُحها، وهـــو اْســـَتْفعل مـــن َجــَرح الشَّـــاهَد إذا َطَعـــ
  .)٥( أْحَوَجت أهَل العلم بها إلى َجْرح بعض ُرواتها وَرّد رَوایته

  الجرح اصطالًحا: -ب
  قــــال ابــــن األثیــــر: "وصــــٌف متــــى التحــــق بــــالراوي والشــــاهد ســــقط االعتبــــار بقولهمــــا، وبطــــل   

  متنا في العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا الجرح : "كذلك أئ)٧(قال الخطیب البغداديو  .)٦(العمل به"
                                                           

  ).١/٤٥١) انظر: معجم مقاییس اللغة البن فارس ( ١(
  ). ٦/٣٣٧انظر: تاج العروس للزبیدي (  )٢(
  ).٤/١٤١) تهذیب اللغة لألزهري ( ٣(
) منســـوًبا إلـــي عبـــد اهللا بـــن عـــون ٤/٤٧٨) جـــاء هـــذا األثـــر فـــي غریـــب الحـــدیث ألبـــي عبیـــد القاســـم بـــن ســـّالم ( ٤(

  وصحیحها قلیل. البصري، قال أبو عبید: وقال ابن عون: "اسَتْجَرَحْت هذه األحادیث وَكُثَرت" یعني أنها كثیرة،
  ). ١/٢٥٥) انظر: النهایة البن األثیر ( ٥(
  ). ١/١٢٦) جامع األصول البن األثیر ( ٦(

ودمشـق والكوفـة والـري،  ) أبو بكر أحمد بن َعِلّي بن ثابت البغدادي، رحـل ِإلَـى البصـرة ونیسـابور وأصـبهان ومكـة(٧
 ). ١٨/٢٧٠نبالء للذهبي ( )، سیر أعالم ال ١٢/١٠١انظر: البدایة والنهایة البن كثیر( 
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  .)١(فیظنه من أهل العدالة، فیحتج بخبره" َیْخُبُرهفیمن لیس بعدل، لئال یتغطى أمره على من ال 
: "الجرح وصٌف متى التحق بالراوي والشاهد سقط االعتبار بقوله وبطل )٢(وقال ابن األثیر    

دَّ : "وْصــف متــى اْلتحــق بــالراوي أو الشــاهد رَ ف الجــرح بأّنــهومــن المعاصــرین مــن عــرّ  . )٣(العمل به"
أو: "هــو  ، )٥(بعدالتــه أو ضــبطه" لُ ِخــ، وقیــل: "هــو الطعــن فــي الــراوي بمــا یُ )٤(ا"مّعفهروایتهمــا أو َضــ

  .)٦("هادِّ وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما یقتضي تلیین روایته أو تضعیفها أو رَ 
مـن درجـة االحتجـاج  هُ ْلـزِ نْ وصف متى التحـق بـالراوي یُ "تجریح: ما سبق یتبن بأّن المو قلت:     

   ."إلى مرتبة االعتبار، أو الرد والترك بحسب داللة اللفظة وُحْكِم صاحبها
  :واصطالًحا لغةً  التعدیلعلم تعریف ثانًیا: 

  التعدیل لغًة:  -أ
المتضــادین: قــال ابــن فــارس: "العــین والــدال والــالم أصــالن صــحیحان، لكنهمــا متقــابالن ك  

  أحدهما یدل على استواء، واآلخر یدل على اعوجاج.
_ الَعــْدل مـن النَّــاس: "الَمْرضـّي المســتِوي الّطریقـة. یقــال: هـذا َعــْدٌل،  _ وهــو المـراد فـاألول   

: والَعـْدل ،وهما َعْدٌل... وتقول: هما َعـْدالِن أیًضـا، وهـم ُعـدوٌل، وٕان فالًنـا لَعـْدٌل بـیِّن الَعـْدل والُعُدولـة
  .)٧(الُحْكم باالستواء ...

: )٨(ِريّ اْلَمــازَ وتعـدیل الرجــل هــو الُحْكــم بأنَّــه َعــْدل، كمـا أنَّ التفســیق هــو الُحْكــم بفســقه، قــال   
ِبیدي: "والتّْفسیُق: ضدُّ الّتْعـدیل، ُیقـال: فّسـَقه الحـاِكُم، أي: ، )٩(""التعدیل أن یقول َعْدٌل ِرًضى وقال الزَّ

  .)١٠("حَكَم بِفْسِقه
                                                           

 ). ٣٩ص( الكفایة ألبي بكر الخطیب  )(١
) المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكریم ، أبو السعادات مجد الدین الشیباني الجزري، المشهور بـابن األثیـر، (٢

هـــ). ٦٠٦ة ( مــن مشــاهیر العلمــاء وأكــابر النــبالء، كــان فاضــًال، بارًعــا فــي الترســل، رئیًســا مشــار إلیــه، تــوفي ســن
 ). ٢٧٢/ ٥)، واألعالم للزركلي (  ٢٧٤/ ٢انظر: بغیة الوعاة للسیوطي ( 

 ). ١/١٢٦) جامع األصول البن األثیر ( (٣
 ). ١٧٠( ص تحقیق الرحیلينزهة النظر انظر: حاشیة  )(٤
 ). ٧)، وأصول الجرح والتعدیل لنور الدین عتر ( ص ٣/٨٢) المنهج الحدیث لمحمد السماحي ( (٥
 ). ٢١(ص اللطیف یز بن محمد العبدالعز  ) ضوابط الجرح والتعدیل لعبد(٦
 ). ٤/٢٤٦) معجم مقاییس اللغة البن فارس ( (٧
   للذهبي تاریخ اإلسالم .) محمد بن علي بن عمر بن محمد، أبو عبد اهللا التمیمي، الفقیه، المازري المحدث(٨

 ). ٣٠٢/ رقم ٤٢٥/ ٣٦ (
 ) ٥٩٣-٥٩٢صاع ( ) شرح حدود ابن عرفة للرّ (٩

 ). ٣٠٥-٢٦/٣٠٤) تاج العروس للزبیدي ( (١٠



 ف باإلمام ابن الملقن وعصره وكتابه، وتمهید في علم الجرح والتعدیلالتعری

  

 الفصل األول

٣٩ 

  التعدیل اصطالًحا:  -ب

خــذ ر قولهمــا، وأُ ِبــتُ عْ اِ  _ _ أي بــالراوي والشــاهد قــال ابــن األثیــر: "وصــف متــى التحــق بهمــا  
  .)١(به

  

  علم الجرح والتعدیل اصطالًحا:ثالثًا: 

رحمـه  الـرَّاِزيّ  بـن أبـي حـاتمعبـد الـرحمن لعلَّ أول من وقع في كالمه تعریف لهذا العلـم هـو     
أبو بكر الخطیب بسنده إلى محمد بن الَفْضل الَعبَّاسي الَبْلخي، قال: "كنا عند  يرو كما ی، اهللا تعالى

یل، فـــدخل علیـــه یوســـف بـــن دِ ْعـــرح والتَّ َجـــعبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي حـــاتم وهـــو إذن یقـــرأ علینـــا كتـــاب الْ 
، فقــال لــه: یــا أبــا محمــد مــا هــذا الــذي تقــرؤه علــى النــاس؟ فقــال: كتــاٌب صــنفته فــي الجــرح )٢(الحســین

ــالتَّ و  ــالتَّ ، فقــال: ومــا الجــرح و یلدِ ْع ــْن كــاَن مــنهم ثقــًة أوُر أحــواَل أهــِهــظْ ؟ فقــال: أُ یلدِ ْع ــم َم غیــر  ِل العل
      .)٣(ثقة"

هـو: "النظـُر فـي حـاِل النَّـاقلین، والبحـُث عـن یل دِ ْعـرح والتَّ جَ الْ فید أنَّ وفي كالم الخطیب ما یُ     
ال ُعـــِدَل عنـــه والـــُتِمَس معرفـــة الحكـــم مـــن جهـــة َعدالـــة الـــرَّاِوین، فمـــن ثبتـــت عدالتـــه جـــازت روایتـــه، وإ 

       .)٤(غیره"
ــم یُ یلدِ ْعــرح والتَّ َجــالْ فعلــم    فیــه عــن جــرح الــرواة وتعــدیلهم بألفــاظ مخصوصــة، وعــن  ثُ َحــبْ : "عل

فیـــه عـــن حـــال الـــراوي فـــي نفســـه، وفـــي  ثُ َحـــبْ یُ فَ "علم میـــزان الرجـــال، وهـــو:   .)٥(مراتب تلك األلفاظ"
  .)٦(ذه"مرویاته، وشیوخه، وتالمی

أو: "هو علم یتعلق ببیان مرتبة الرواة من حیث تضعیفهم أو توثیقهم بتعـابیر فنیـة متعـارف   
  .)٧(علیها عند العلماء، وهي دقیقة الصیاغة ومحددة الداللة مما له أهمیة في نقد إسناد الحدیث"

ال أحــو إظهــار وهــو: " ، وجــامٌع مــانعٌ ومختصــرٌ  تعریــف ابــن أبــي حــاتم هــو تعریــف واضــحٌ و     
  أهل العلم من كان منهم ثقة ومن كان غیر ثقة". 

                                                           
 ). ١/١٢٦) جامع األصول البن األثیر ( (١
تـاریخ بغــداد ألبــي  .) یوسـف بــن الحسـین بــن علــي، أبـو یعقــوب الــرازي، مـن مشــایخ الصــوفیة. كـان كثیــر األســفار(٢

 ). ٧٦٣٨/ رقم  ٣١٦/ ١٤بكر الخطیب (
 ). ٣٨ص) الكفایة ألبي بكر الخطیب ( (٣
 ). ٢/٢٠٠) الجامع ألخالق الراوي ألبي بكر الخطیب ( (٤
 ). ٥٨٢/ ١كشف الظنون لحاجي خلیفة (  )(٥
 ). ١٨٤-١٨٣) لمحات من تاریخ السنة لعبد الفّتاح أبو غّدة ( ص(٦
 ). ٩١) بحوث في تاریخ السنة المشرفة ألكرم ضیاء العمري ( ص(٧
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  عدیل، وأهمیته.: نشأة علم الجرح والتَّ نيلثاالمطلب ا
  عدیل:أوًال: نشأة علم الجرح والتَّ 

َواَیــِة، وَ كــًرا بــالتَّ بَ یل مُ دِ ْعــرح والتَّ َجــنشــأ علــم الْ     ة األولــى لهــذا َنــبِ اللَّ  عَ َضــوَ زامن مــع نشــأة علــم الرِّ
  الذي كان یتثبت من صحة األخبار بنفسه، تعلیًما ألصحابه وألمته من بعدهم.  rاللَّهِ العلم َرُسوُل 

ـــَحاَبة ُ  أویـــل، فســـیر والتَّ وعرفـــوا التَّ  ،نزیـــلفهـــم الـــذین شـــهدوا الـــوحي والتَّ  ،بعظـــم األمانـــة tوشـــعر الصَّ
 وحكــم وأمــر ونهــى،ع ومــا َســنَّ وشــرَّ  ،Uمــا بلغهــم عــن ربــه  rبلیغ، فحفظــوا عــن النَِّبــي وُكلِّفــوا بــالتَّ 

ــ ا إِْن ﴿ : Uووعــوه وأتقنــوه، ونقلــوه بكــل أمانــٍة وتثبــٍت، اســتجابة ألمــر اهللا  ــَ  آََ ُ   ِ ــ  ا    َ   
َ
ــ    َ 

ْن  ُِ  ُ  ا  َ ًْ   ِ ََ   ٍَ  َ ُ ْ ـ ُِ  ا َ َ َ ـ  َ َ  ْـُ ْ   َـ دِِ  َ 
َ
َ  ٍ َ َ  َ  ُ  ا أ    ﴾ َ  َءُ ْ   َ ِ ٌ   ِ َ

: "َبلُِّغـوا َعنِّـي َولَـْو آَیـًة، َوَحـدُِّثوا َعـْن َبنِـي ِإْسـَراِئیَل َوَال َحـَرَج، َوَمـْن r]، وألمـر نبیـه  ٦[ الحجرات آیـة:
ًدا َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر"   .)١(َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

وایات في حیاته  yوقاموا    ا ال ، وكان ذلك على نطـاٍق ضـیٍق جـدً rبالتثبت من صحة الرِّ
لهم في ذلـك أسـوة فـي و ، لذلك روى، وغایتهم االطمئنان القلبيعن صحة ما یُ   rیعدو سؤالهم النَِّبيَّ 

َو َْ   ُْ ِ ْ  ﴿ :  uسیرة أبي األنبیاء إبراهیم
َ
ِ  ا َ ْ َ   َ َل أ ْ ُ  َ ْ  َ  ِ رِ

َ
 ذْ  َ َل إِ َْ ا ِ ُ  َرّبِ أ

 ْ َ    ِ  َ ْ َ ِ  ْ ِ ومن نماذج هذا التثبت: ما َرَواُه َعْبُد اللَِّه ْبُن  ]،٢٦٠[البقرة آیة:  ﴾ ِ   َ َل  ََ  َو َ
ـَالِة"،  rَقاَل: ُحدِّْثُت َأنَّ َرُسوَل اللَّـِه  ،َرِضَي اللَُّه َعْنُهما َعْمٍرو قَـاَل: "َصـَالُة الرَُّجـِل َقاِعـًدا ِنْصـُف الصَّ

ا َفَوَضْعُت َیِدي َعَلى َرْأِسِه؛ َفقَـاَل: "َمـا لَـَك َیـا َعْبـَد اللَّـِه ْبـَن َعْمـرو؟"، َقاَل: َفَأَتْیُتُه َفَوَجْدُتُه ُیَصلِّي َجاِلسً 
ــَالِة"، َوَأْنــَت ُتَصــلِّ  ي ُقْلــُت: "ُحــدِّْثُت، َیــا َرُســوَل اللَّــِه! َأنَّــَك ُقْلــَت: "َصــَالُة الرَُّجــِل َقاِعــًدا َعَلــى ِنْصــِف الصَّ

 r، وغیـر ذلـك مـن نمـاذج عدیـدة كانـت فـي حیاتـه )٢(َلْسُت َكَأَحـٍد ِمـْنُكْم" َقاِعًدا!"، َقاَل: "َأَجْل، َوَلِكنِّي
    فضًال عما كان منها بعد وفاته.

بــوة، وهــي د فــي عصــر النُّ ِجــوهــذا إن دلَّ علــى شــيء؛ فإنَّمــا یــدّل علــى أنَّ النَّْقــد للحــدیث وُ   
لنشـأة النَّْقـد والَجـْرح والتَّْعـِدیل، وأخـذ ر األساس للبناء الذي جـاء بعـدها، وهـذا ُیعـدُّ تأصـیًال بَ تَ عْ مرحلة تُ 

مـن مبالغـة فـي  ، rخاصـة بعـد وفـاة النَّبِـيّ  ،وتعددت صـوره ،شكًال آخر  yالنَّْقد في حیاة الصحابة
ــَحاَبةحـري عنـد النَّ ودقـة فـي التَّ  ،التثبـت َواَیـة، كـذا اسـتدراك الصَّ بعضــهم   yقـل، إلــى اإلقـالل مـن الرِّ

                                                           
)،  ٣٤٦١/ رقـم٤/١٧٠دیث األنبیاء، باب: ما ذكر عن بني إسـرائیل () أخرجه البخارّي في صحیحه، كتاب: أحا(١

 مرفوًعا.  tعبـــد اهللا بن عمرو  حدیثمن 
) أخرجــه مســلم فــي صــحیحه، ِكتَــاب: صــالة المســافرین وقصــرها، بــاب: صــالة النافلــة قائًمــا وقاعــًدا، وفعــل بعــض ٢(

  به.  tبد اهللا بن عمرو عحدیث ) من  ١٢٠/ رقم ٥٠٧/ ١الركعة قائًما وبعضها قاعًدا ( 
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لحات الخاصــــة بــــالَجْرح والتَّْعــــِدیل، ولكــــن تركــــزت اهتمامــــات علــــى بعــــض، وظهــــور بعــــض المصــــط
َحاَبة  ، فظهرت أسالیب متنوعة )١(عف فیهملعدم وجود الضَّ  ؛دنَ آنذاك على نقد المتن دون السَّ  yالصَّ

  حري من دقة نقلها، منها: ثبت من صحتها، والتَّ في نقد المتون، والتَّ 
ــب الشــاهد   ــاَل: "كُ tَســِعیٍد اْلُخــْدِريِّ : ومثــال ذلــك: مــا َرَواُه َأبــو طل ــٍس ِمــْن ، َق ــُت ِفــي َمْجِل ْن

اْألَْنَصاِر، ِإْذ َجاَء َأُبو ُموَسـى َكَأنَّـُه َمـْذُعوٌر، َفقَـاَل: اْسـَتْأَذْنُت َعلَـى ُعَمـَر َثَالثًـا، َفلَـْم ُیـْؤَذْن ِلـي  َمَجاِلس
ــا ــُت: اْســَتْأَذْنُت َثَالًث ــَك؟ ُقْل ــاَل: َمــا َمَنَع ــُت، َفَق ــُت، َوقَــاَل َرُســوُل اللَّــِه  َفَرَجْع ــي َفَرَجْع ــْم ُیــْؤَذْن ِل : "ِإَذا rَفَل

؟ َفَقــاَل rُه ِمــْن النَّبِـيِّ اْسـَتْأَذَن َفلَـْم ُیــْؤَذْن َلـُه َفْلَیْرِجــْع"، َفقَـاَل: َواللَّــِه َلتُِقـیَمنَّ َعَلْیـِه ِبَبیَِّنــٍة، َأِمـْنُكْم َأَحــٌد َسـِمعَ 
َیُقوُم َمَعَك ِإالَّ َأْصَغُر اْلَقْوِم، َفُكْنُت َأْصَغَر اْلَقْوِم َفُقْمُت َمَعُه، َفَأْخَبْرُت ُعَمَر َأنَّ  ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب: َواللَِّه َال 

    .)٢(َقاَل َذِلَك" rالنَِّبيَّ 
،  t، ومثال ذلك: ما َرَواُه َعِليٌّ بن أبـي طالـباالستحالف - أیًضا –ومن هذه األسالیب   

َحـِدیثًا َنَفَعنِـي اللَّـُه ِمْنـُه ِبَمـا َشـاَء َأْن َیْنَفَعنِـي ِبـِه،   rًال ِإَذا َسـِمْعُت ِمـْن َرُسـوِل اللَّـهِ َقاَل: "ِإنِّـي ُكْنـُت َرُجـ
ــــــٍر  ــــــو َبْك ــــــدَّثَِني َأُب ــــــُه َح ــــــي َصــــــدَّْقُتُه، َوإِنَّ ــــــَف ِل ــــــِإَذا َحَل ــــــَتْحَلْفُتُه َف ــــــْن َأْصــــــَحاِبِه اْس   َوإَِذا َحــــــدَّثَِني َرُجــــــٌل ِم

َیقُـوُل: "َمـا ِمـْن َرُجـٍل ُیـْذِنُب َذْنًبـا، ثُـمَّ َیقُـوُم َفَیَتَطهَّـُر، ثُـمَّ  r ٍر، قَـاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اللَّـهِ َوَصَدَق َأُبو َبكْ 
 ﴿ ، ثُـمَّ قَـَرَأ َهــِذِه اْآلَیـَة: )٣(ُیَصـلِّي، ثُـمَّ َیْسـَتْغِفُر اللَّـَه ِإالَّ َغَفــَر اللَّـُه َلـهُ 

َ
ِ ــَ  إَِذا َ َ  ُــ ا  َ ِ َ ــً  أ ْو َوا  

وا َ َ    ِ ُ  ا   ُ َب إِ   اُ  َو َْ   ُ ُ َ ُ ْ  َذَ ُ وا اَ   َ ْ َ ْ َ ُ وا ِ ُ ُ  ِِ ْ  َوَ ْ  َ ْ  ِ ْ 
َ
ُ  ا   َ  َ   َ 

ُ  نَ  ـَحاَبةُ  ]١٣٥[آل عمـران: ﴾ َ َ  ُ ا َوُ ْ  َ ْ  َ   y، وغیـر ذلـك مـن األسـالیب التـي اسـتعملها الصَّ
  في نقد المتون.

ریـق اس بعـدهم فـي الطَّ ریق لمن جاء بعدهم فصـار النَّـقد مهَّدوا الطَّ  yالقول بأنَّهم ویمكن   
الموضــوعیة، والنَّْقـد، وتــم وضــع حــد  نِّ الممهـد، لــذا زادت ثقــتهم واطمئنـانهم وتعلمــوا أدًبــا جمــیًال فـي َفــ

                                                           
  ).١٨٤) انظر: التأصیل الشرعي لعبد اهللا شعبان ( ص ١(
ـــا،( ٢( ـــاب: االْســـِتْئَذاِن، بـــاب: التســـلیم واالْســـِتْئَذاِن ثالًث )،  ٦٢٤٥/ رقـــم ٥٤/ ٨) أخرجـــه البخـــارّي فـــي صـــحیحه، ِكَت

أبـي  كالهما من حـدیث)،  ٣٣قم / ر ١٦٩٤/ ٣وأخرجه مسلم في صحیحه، ِكَتاب: اآلَداِب، باب: االْسِتْئَذاِن ( 
   سعید الخدري به.

)، ٤٠٦/ رقم ٢٥٧/ ٢ما جاء في الصالة عند التوبة (  :أبواب الصالة، باب :) أخرجه التِّرمِذّي في سننه، كتاب٣(
/ ١٥٩/ ٩مــا یفعــل مــن بلــي بــذنب، ومــا یقــول ( :عمــل الیــوم واللیلــة، بــاب :، كتــابالكبــرى والنســائي فــي ســننه

مــا جــاء فــي أن الصــالة كفــارة  :إقامــة الصــالة، والســنة فیهــا، بــاب :بــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب)، وا١٠١٧٥رقــم
ـــم ٤٤٦/ ١( )، ثالثـــتهم مـــن طریـــق أســـماء بـــن الحكـــم الفـــزاري، عـــن علـــي رضـــي اهللا عنـــه. قـــال  ١٣٩٥/ رق

 .   الترمذي: حدیُث عليِّ حدیٌث َحَسنُّ
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لتَّْعــِدیل، ومـن ثـم فقــد علـى مــنهج النَّْقـد وقواعـد الَجـْرح وا هافلـم تُقبـل األقــوال إال بعـد عرضـ ،للمتقـولین
  .)١(شكلت ُأسًسا للتعامل مع السُّنَّة

فـي سـنِة خمـٍس وثالثـیَن هجریـة، فعظُـم ذلـك علـى أهـل  tثم كان مقتل عثمان بـن عفـان   
َحاَبِة وغیرهم، وانفتح باب الفتنــــــــة ، وكانــــت سـنة أربعـین مـن الهجــــــرة، وهــــي الحــــــد )٢(الخیر من الصَّ

ــنَّة وخُ الفاصــل بــ ها مــن الكــذب والوضــع، وبــین اللجــوء إلیــه واتخــاذه وســیلة لخدمــة وِصــلُ ین صــفاء السُّ
  .)٣( األغراض السیاسیة واالنقسامات الداخلیة

َحاَبُة والتابعون جهوًدا كبیـرةً دِ أْ وَ ولمواجهة هذا الخطر الجسیم وَ    فـي َنْقـِد  ه في مهده بذل الصَّ
وایات وتمییز الصحیح منها، تمث   لت فیما یلي:الرِّ

 شدد في طلبه: التزام اإلْسَناد والتَّ  - ١

َحاَبُة والتابعون اإلْسَناد وتشـّددوا فـي طلبـه مـن رُ  بعـد فتنـة مقتـل  َواِة األخبـار، خاصـةً التزم الصَّ
ْسَناِد، َفَلمَّا َوَقَعتْ tعثمان بن عفان   ، َقاَل اإلمام محمد بن ِسیِرین: "َلْم َیُكوُنوا َیْسَأُلوَن َعْن اْإلِ

ْهـِل اْلِبــَدِع اْلِفْتَنـُة قَـاُلوا: َســمُّوا َلَنـا ِرَجــاَلُكْم، َفُیْنَظـر ِإلَـى َأْهــِل السُّـنَِّة َفُیْؤَخــُذ َحـِدیُثُهْم، َوُیْنَظـُر ِإَلــى أَ 
ــَال ُیْؤَخــُذ َحــِدیُثُهْم" . ومنــذ ذلــك الحــین بــدأ التركیــز علــى نقــد األســانید والكشــف عــن أحــوال )٤(َف

  .َجـاِلهارِ 

وایات: مضاعفة الن - ٢  شاط العلمي في التثبُّت من الرِّ

ــَحاَبةُ  وایــات ونقــدها، y  ضــاعف الصَّ والتــابعون مــن نشــاطهم العلمــي بغــرض التثبُّــت مــن الرِّ
فظهــرت نشــاطات علمیــة، منهــا: الرحلــة فــي طلــب الحــدیث، وانتشــارها خاصــة بعــد الفتوحــات 

ــَحاَبِة َعــقْ واتســاع رُ  فــي طلــب الحــدیث، وكــذا رحــل  yة الدولــة اإلســالمیة، فرحــل عــدد مــن الصَّ
  التابعون في طلب الحدیث، وكان لهذه الرحالت صور وأشكال عدَّة.

مع الحافظین والضابطین، تثبیتًا لهـا،  rة أحادیث النَِّبّي رَ اكَ ذَ ومن النشاطات العلمیة أیًضا: مُ 
َحاَبة   وما أوصوا به تالمیذهم.  yوتثبتًا من صحتها، وهذا ما كان علیه الصَّ

  

                                                           
  ). ٢٣٥ص  ) التأصیل الشرعي لقواعد المحدثین لعبد اهللا شعبان (١(
  ). ٧/١٠٦) انظر: اإلصابة البن حجر ( ٢(
  ). ٧٩) انظر: السُّنَّة ومكانتها في التشریع للسباعي ( ص ٣(
َواة بما ٤( َواَیِة ال تكون إال عن الثقات، وأن جرح الرُّ ) مقّدمة صحیح مسلم، باب: بیان أنَّ اإلْسَناد من الدَّین، وأن الرِّ

  .) ١/١٥هو فیهم جائز بل واجب ( 
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َواة وتتبع الكذابین والوضاعین:بیا - ٣   ن أحوال الرُّ

َحاَبةِ  ، أمثال: عمر بن الخطاب، وعلّي بن أبي طالب، وعبـد  yتكلَّم في الرَِّجاِل عدد من الصَّ
  أجمعین.  tاهللا بن عباس، وعبد اهللا بن َسالم،  وعائشة 

عبي، ومحمـد بـن سـیرین، الشَّـب، وعـامر اِبعین، أمثال: سعید بن الُمسـیِّ لَّم فیهم عدد من التَّ كَ تَ وَ 
ــ صــحابة  همْعف فــي متبــوعهم، إْذ إنَّ َأكثــرَ وغیــرهم، ولكــنهم قلیــل بالنســبة لمــن َبعــَدهم لقّلــة الضَّ

ـــَحاَبةِ  مــن المتبـــوعین أكثــرهم ثقــات، وال یكـــاد یوجــد فـــي القــرن األول الـــذي  ُعــُدول، وغیــر الصَّ
َحاَبُة والتَّاِبعون ضعیف إّال الواحد    .)١(بعد الواحدانقرض فیه الصَّ

وعلى هذا، فإنَّ البحث في الرَّاوي والمروي واِإلْسَناِد، نشـأ فـي أواخـر منتصـف القـرن األول   
ـَحاَبُة والتـَّاِبعون  الهجري، ثم سار أتباع التَّابعین ومن بعدهم على هذا النهج، والتزمـوا بمـا وضـع الصَّ

وایــات ســنًدا و  متًنــا، حتــى إذا كــان منتصــف القــرن الثــاني مــن قواعــد وقــوانین علمیــة وعملیــة لنقــد الرِّ
ذلك التدوین الذي ُبدئ رسمًیا في عهد الخلیفة الراشـد عمـر بـن  - الهجري نشط تدوین السُّنَّة النبویة

بــوي مــن الضــیاع، وحرًصــا علــى ســالمته مــن خوًفــا علــى الحــدیث النَّ  ؛وبــأمر منــه  tعبــد العزیــز
لسنن واآلثار، فـدخل علـم النَّْقـد مرحلـة جدیـدة متقّدمـة وظهر التصنیف الُمرّتب ل - )٢(الكذب والوضع

حیث تداول علماء أتباع التَّاِبعین أغلب مصطلحات الحدیث ودارت علـى ألسـنتهم، فـي التعبیـر عـن 
َواة قَ  وایة المختلفة، وعن مراتب الرُّ عـن الصـحیح، والضـعیف،  - مـثًال  – وًال ورد ا؛ فتكلَّمـواُبـأحوال الرِّ

اذ، والمضـطرب، والباطـل، ومـا نكـر، والشَّـوقـوف، والمرسـل، والمنقطـع، والمتصـل، والمُ والمرفـوع، والم
حمـــل، وألفـــاظ الَجـــْرح والتَّْعـــِدیل رق التَّ لقـــین، وحكمـــه، وغیـــر ذلـــك مـــن ُطـــدلیس، والتَّ ال أصـــل لـــه، والتَّـــ
  ومراتبها، وغیرهما.

ع التـَّاِبعین، علـى یـد بل بلغ األمر إلى درجة التقعید والتنظیر، وذلك في أواخر عصر أتبـا  
  .)٣(، بما سطره في كتابه "الرِّسالة"، من قواعد في علوم الحدیثرحمه اهللا تعالى افعياإلمام الشَّ 

ــنَّة النبویــة، والقــرن الــذي شــهدت  ثُــمَّ كــان القــرن الثالــث   الهجــري العصــر الــذهبي لتــدوین السُّ
ا القرن، كانوا أئمـة العلـم والـدِّین، وقـدوة فـي فیه علوم كثیرة تحوًال كبیًرا، على ید علماء عاشوا في هذ

  ذلك لألجیال من بعدهم. 

ــنَّة عصــر مســند اإلمــام أحمــد، والكتــب الســتة، ومنهــا    :فهــذا العصــر هــو عصــر أصــول السُّ
الصحیحان؛ بل عصر أصول السُّنَّة، من: مسانید، وجوامع، وسنن، وعلل، وتـواریخ، وأجـزاء، وغیـر 

                                                           
  ). ٣٢٠) انظر: اإلعالن بالتَّوبیخ للسخاوي ( ص١(
  ). ٣٢٩ – ٣٢٨) انظر: السُّنَّة قبل الّتدوین لمحمد عجاج الخطیب ( ص ٢(
  ).  ٤٨ -٤٥) انظر: المنهج المقترح للشریف حاتم العوني ( ص ٣(
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! دٌ صلیة في السُّنَّة، ومن المصنَّفات التي ال یحویها حصر، وال یبلغها َعـذلك من وجوه التصنِّیف األ
حـالین فیـه، ممـن حـواهم هـذا فهي تكاد تكون بعدد األلوف المؤلفة، من طلبة الحـدیث، وحفاظـه، والرَّ 

القــرن؛ بــل تفــوق عــددهم، ألنَّــه ال یخلــو أن یكــون لجمــع مــنهم أكثــر مــن مؤلــف، بــل ُربَّمــا عشــرات 
نةالمؤلفات   . )١(؛ بل ما انقضى هذا القرن، إّال والسُّنَّة جمیعها مدوَّ

 كاألئمـة: أو باستقصـاءٍ  لَّم في الرَِّجـاِل جرًحـا وتعـدیًال بكثـرةٍ وقد ُوجد في هذا العصر من َتكَ   
سـنًدا ومتًنـا  ووجـد مـن َتكلَّـم فـي الحـدیثیحیى بن معین، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وخلـق سـواهم، 

ه وجمعه له، مثل: الحافظ ابن ُنَمْیر الُكـوفّي، والحـافظ یعقـوب بـن َشـْیبة، والحـافظ یعقـوب أثناء تدوین
   بن سفیان الَفَسوي.

وفي هذا العصر اتَّضحت معالم هذا العلم، بما ُذكر من مسـائله فـي كتـب الرَِّجــاِل، أو فـي   
، حتــى ظهــرت )٢(ائلهكتــب الحــدیث، أو فــي كتــب مســتقلة ذات موضــوع واحــد، وكثــر الُكتَّــاُب فــي مســ

كتابات تنظیرّیة وتقعیدّیة  لعلوم الحدیث بما فیها علم النَّْقد وعلم الَجْرح والتَّْعـِدیل، ومـن ذلـك: ُمَقدِّمـة 
صــحیح مســلم التــي كتبهــا اإلمــام مســلم بــن الحجــاج، كُمقدِّمــة لكتابــه الصــحیح، وعــرض فیهــا بعــض 

داود إلــى أهــل مكــة فــي وصــف ســننه" التــي  قضــایا علــوم الحــدیث بقــوٍة ووضــوح، وكــذلك "رســالة أبــي
كتبهـــا اإلمـــام أبـــو داود الّسجْســـَتاني، وعـــرض فیهـــا منهجـــه فـــي كتابـــه "الســـنن"، ومســـائل مـــن علـــوم 
الحدیث، وكتاب "العلل الصغیر" الذي كتبه اإلمام التِّرمِذّي، وسماه بـ"العلل"، وُعرف بعد ذلك بـكتاب 

الصــطالحات المهمــة الُمشــكلة، وعــن بعــض قواعــد علــوم "العلــل الصــغیر"، وَتَكلَّــم فیــه عــن بعــض ا
وافد واُألصول، وهكذا تعدَّدت التآلیف، وتنوعت التصانیف)٣(الحدیث، بكالم نفیس   .)٤(، وكثرت الرَّ

  ثانًیا: أهمیة علم الجرح والتعدیل:

مییــز للروایــات، لهـذا العلــم أهمیــة عظیمــة، فهـو مــن أهــم علــوم الحــدیث، حیـث بــه یكــون التَّ   
والضـعفاء مـن  اذبونعـرف الكـنن مـن البـدع والخرافـات، ویُ حفـظ السُّـحكم علیها وعلى رواتها، فبه تُ وال

"أمـا تخشـى علـى  :یز به الصحیح من الضعیف والموضوع، فقد قیل لعبد اهللا بـن المبـاركمَ یُ الرواة، فَ 
ـــم أن یجـــيء المبتـــدع فیزیـــد فـــي الحـــدیث مـــا لـــیس منـــه؟ قـــال: "ال أخشـــى هـــذا بعـــیش الج ـــذة العل هاب

قـال اإلمـام مسـلم فـي مقدمـة فقـد  ،وتعظـیمهم لـه ،فقد بانت أهمیته من أقوال أهل العلم فیه ،)٥(النقاد"
ا َمـلوا لِ ئِ األخبار، وأفتوا بذلك حین سُ  صحیحه: "إنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معایب الرواة، وناقلي

                                                           
  ).   ٥٢ -٥١) انظر: المنهج المقترح للشریف حاتم العوني ( ص١(
  ). ٣٤ -٣٣ستمدة لماجد الدرویش ( ص) انظر: الفوائد الم٢(
  ).  ٥٩ -٥٨) انظر: المنهج الُمقترح للشریف حاتم العوني ( ٣(
  ). ٣٧) انظر: الفوائد المستمدة لماجد الدرویش ( ص٤(

 ). ٦٠/ ١) التمهید البن عبد البر ( (٥
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٤٥ 

تحـریم، أو أمـر أو نهـي، أو ترغیـب ین إنما تأتي بتحلیـل أو له من عظیم الخطر، إذ األخبار في الدِّ 
ه، ولـم فَـرِ م علـى الروایـة عنـه مـن عَ دَ ْقـأو ترهیب، فإذا كان الراوي لیس بمعدن للصـدق واألمانـة، ثـم أَ 

ؤمن علـى ه، كان آثًما بفعله ذلك، غاًشا لعوام المسـلمین، إذ ال ُیـتَ فَ رِ عْ ل مَ هُ ن ما فیه لغیره، ممن جَ یِّ بَ یُ 
ثرهـا أكاذیـب ال أصـل ، أو یسـتعمل بعضـها، ولعلهـا أو أكیسـتعملها بعض من سـمع تلـك األخبـار أن

لهــا، مــع أن األخبــار الصــحاح مــن روایــة الثقــات وأهــل القناعــة، أكثــر مــن أن یضــطر إلــى نقــل مــن 
  .)١(ع"نِ قْ لیس بثقة وال مُ 

 واســتنباطها وجمعهــا ننالسُّــ بضــبط الحــدیث أصــحاب عنایــة وقــال أبــو بكــر الخطیــب: "لــوال  
  . )٢(أحكامها" وتعطلت، ریعةالشَّ  لبطلت، طرقها في والنظر معادنها من

ین، ففتشوا عنه، فحفظوا وألفوا فقد تكلموا في الرواة جرًحا وتعدیًال وقالوا إن االسناد من الدِّ   
المصــنفات المتنوعــة التــي مــا زالــت وال تــزال علًمــا یســتفید منــه المتــأخرون فــي التصــحیح والتضــعیف 

  عدیل.والجرح والتَّ 
  

  عدیل:المطلب الثالث: مشروعیة الجرح والتَّ 
ــنَّة النبویــة    لقــد ثبتــت مشــروعیة نقــد الرَِّجــال والكــالم فــیهم جرًحــا وتعــدیًال بــالقرآن الكــریم والسُّ

  واإلجماع، وفیما یلي بیان بعض األدلة على ذلك:
  من القرآن الكریم:  -١

ِ ﴿  قـال اهللا تعـالى: - ِ َ  آََ ُ  ا إ َ   ا     
َ
ْن  ُِ ـ ُ  ا  َ ًْ ـ   َ   

َ
ُ ـ ا أ َ ـ ٍ َ َ  َ   ْن َ  َءُ ْ   َ ِ ٌ   ِ َ

 َ  ِ ٍ  َ ُ ْ  ُِ  ا َ َ َ   َ َ  ُْ ْ   َ دِ َ   َ   ].٦[الحجرات آیة:  ﴾ ِ َ

وهُ إَِ  ا   ُ ـ﴿ وقال تعالى:  - َذاُ  ا  ِ ِ َو َْ  َرد 
َ
وِ اَ  ِْف أ

َ
ْ ِ  أ

َ
ْ ٌ  ِ َ  ا 

َ
 ِل  َ   َذا َ  َءُ ْ  أ

    َ  ُ ُ ُ ْ  َورَْ َ ْ ُ  ا ِ َ  َ ْ ِ َ   َْ  َ ْ ُِ   َُ  ِ  ُْ ْ  َو َْ َ   َ َ  َِ ُ  ا   َ   ْ ُْ  ِ ِ  ْ
َ
وِ  ا 

ُ
َ ْ ـُ ُ  أ

َ  َن إِ    َ ِ ً       ].٨٣[النساء آیة:  ﴾ ا    ْ

 ِ ﴿ وقال تعالى:  -
َ
ُ ْ  َوأ ْ ِ ُ وا َذَوْي َ ْ ٍل ِ  ْ

َ
َ  َدةَ  ِ َوأ   ].٢[الطالق آیة: ﴾  ُ  ا ا   

وقــد ذكــر اإلمــام مســلم بعــض هــذه اآلیــات فــي "مقدمــة الصــحیح"، ثــم قــال: "خبــر الفاســِق   
ساقٌط غیر مقبول، وأنَّ شهادَة غیر الَعدَِّل مردودة، والخبر وٕان فارق معناه معنى الشهادة فـي بعـض 

                                                           
 ). ٢١/ ١( التمهید البن عبد البر ) (١
 ). ٥) الكفایة ألبي بكر الخطیب ( ص(٢
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ن خبـر الفاسـق غیـر مقبـول عنـد أهـل العلـم، كمـا أن الوجوه، فقد یجتمعان في أعظم معانیهما، إذ كا
  .(١) "شهادته مردودة عند جمیعهم

  بویة المشرفة: نة النَّ من السُّ  -٢

، قـال: (َبلُِّغـوا َعنِّـي َولَـْو آَیـًة، َوَحـدُِّثوا َعـْن rأنَّ النبـي  عن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اللَُّه َعْنُهمـا  -
ًدا َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر)َبِني ِإْسَراِئیَل وَ    .)٢(َال َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

ــاُلوَن َكــذَّاُبوَن، َیــْأُتوَنُكْم ِمــْن r: َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه tعــن َأَبــي ُهَرْیــَرَة   - َمــاِن َدجَّ : (َیُكــوُن ِفــي آِخــِر الزَّ
  .)٣(ْنُتْم َوَال آَباُؤُكْم، َفِإیَّاُكْم َوإِیَّاُهْم َال ُیِضلُّوَنُكْم َوَال َیْفِتُنوَنُكْم)اْألََحاِدیِث ِبَما َلْم َتْسَمُعوا أَ 

: "َخْیُرُكْم َقْرِني، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم، rَقاَل: َقاَل النَِّبيُّ   tوعن ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْینٍ   -
:"ِإنَّ َبْعــَدُكْم َقْوًمــا   rَبعــُد َقــْرَنْیِن، َأْو َثَالثَــة"، َقــاَل النَِّبــيُّ   r َأْدِري َأَذَكــَر النَِّبــيُّ َقــاَل ِعْمــَراُن: "َال 

  .)٤(َیُخوُنوَن َوَال ُیْؤَتَمُنوَن َوَیْشَهُدوَن َوَال ُیْسَتْشَهُدوَن َوَیْنِذُروَن َوَال َیُفوَن َوَیْظَهُر ِفیِهْم السَِّمُن"

، rالكـریم  النَّبِـيّ ة عامـة، وسـأذكر مـا جـاء مـن جـرح أو تعـدیل علـى لسـان قلت: وهذه أدلـ  
َبْیِر َأنَّ َعاِئَشةَ  مثال الجرح:ف َقاَلْت: اْسَتْأَذَن َرُجـٌل َعلَـى  ،َأْخَبَرْتهُ  َرِضَي اللَُّه َعْنَها ما َرَواُه ُعْرَوُة ْبُن الزُّ

، َفَلمَّا َدَخَل َأَالَن َلُه اْلَكـَالَم، ُقْلـُت: "ُخو اْلَعِشیَرِة، َأْو اْبُن اْلَعِشیَرةِ اْئَذُنوا َلُه ِبْئَس أَ "َفَقاَل:  ،rَرُسوِل اللَّه ِ 
َتَرَكـُه النَّـاُس َیا َرُسوَل اللَِّه، ُقْلَت الَِّذي ُقْلَت، ُثمَّ َأَلْنَت َلُه اْلَكـَالَم، قَـاَل: َأْي َعاِئَشـُة، ِإنَّ َشـرَّ النَّـاِس َمـْن 

  .)٥(اُس اتَِّقاَء ُفْحِشِه"َأْو َوَدَعُه النَّ 

بــئس "للرجــل:  r: "ففــي قــول النَِّبــّي - ُمعِقًبــا علــى هــذا الحــدیث -قــال أبــو بكــر الخطیــب   
وجــب العلــم ؛ دلیــل علــى أنَّ إخبــار الُمخبــر بمــا یكــون فــي الرجــل مــن العیــب علــى مــا یُ "رجــل العشــیرة
بما  rوٕانَّما أراد  ،rلما أطلقه النَِّبّي  ةً صیحة للسائل؛ لیس بغیبة، إذ لو كان ذلك غیبوالدِّین من النَّ 

عـن اس الحالة المذمومة منه، وهي الفحش فیجتنبوهـا، ال أنَّـه أراد الطَّ ذكر فیه، واهللا أعلم أن یبّین للنَّ 
ـْلـعلیـه، والثَّ  ناعة، إنَّمـا أطلقـوا الَجـْرح فـیمن لـیس بعـدل؛ لـئال ب لـه، وكـذلك أئمتنـا فـي العلـم بهـذه الصِّ

                                                           
   ).  ٨/ ١لمقدمة ( ) ا١(
  .)٤٠(ص ) سبق تخریجه٢(
  )، من طریق مسلم بن یسار عن أبي هریرة رضي اهللا عنه.  ٧/ رقم ١٢/ ١) أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه ( ٣(
/ رقــم ١٧١/ ٣ال یشــهد علــى شــهادة جــور إذا أشــهد (  :الشــهادات، بــاب :) أخرجــه البخــارّي فــي صــحیحه، كتــاب٤(

)،  ٢٥٣٥/ رقـــم ١٩٦٤/ ٤كتـــاب فضـــائل الصـــحابة، بـــاب خیـــر القـــرون (  )، ومســـلم فـــي صـــحیحه، ٢٦٥١
  .، بهtعمران بن حصین  كالهما من حدیث

/ ٨( لـم یكـن النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم فاحًشـا وال متفحًشـا :األدب، بـاب :) أخرجه البخارّي في صحیحه، كتاب٥(
/ ٢٠٠٢/ ٤مداراة من یتقى فحشه (  )، ومسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب٦٠٣٢/ رقم١٣
   عائشة رضي اهللا عنها.من حدیث )، كالهما  ٢٥٩١رقم 



 ف باإلمام ابن الملقن وعصره وكتابه، وتمهید في علم الجرح والتعدیلالتعری

  

 الفصل األول

٤٧ 

على من ال ُیَخُبُره، فیظنه من أهل العدالة فیحتج بخبره، واإلخبـار عـن حقیقـة األمـر إذا  یتغطى أمره
  .)١(كان على الوجه الذي ذكرناه ال یكون غیبة"

 َقاَل َلَها: "ِإنَّ َعْبدَ  rَرِضَي اللَُّه َعْنهما َأنَّ النَِّبّي  ما َرَواُه اْبِن ُعَمرَ َعْن ُأْخِتِه َحْفَصةَ ومثال التعدیل: 
  .)٢(اللَِّه َرُجٌل َصاِلٌح"

  من اإلجماع:  -٣

قال أبو بكر الخطیب: "َأجمع أهُل العلم على َأنَّه ال ُیقبـل إالَّ خبـر العـدل كمـا َأنَّـه ال تُقبـل   
ــا ثبــت ذلــك وجــب متــى َلــم ُتْعــَرْف َعدالــة الُمخِبــر والَشــاهد أْن ُیســأل عنهمــا، أو  إالَّ شــهادة العــدل، وَلمَّ

الهمـا أهــل المعرفــة بهمـا إذ ال ســبیل إلـى العلــم بمــا همـا علیــه إالَّ بـالرجوع إلــى قــول ُیسـتخبر عــن أحو 
  .)٣(من كان بهما عارًفا في تزكیتهما فدَّل على أنَّه ال بد منه"

ولــه إّال مــن العاقــل الصــدوق بْ وقــال أیًضــا: "أهــل العلــم أجمعــوا علــى أنَّ الخبــر ال یجــب قَ   
  .)٤(دلیل على جواز الَجْرح لمن لم یكن صدوًقا في روایته" المأمون على ما ُیخبر به، وفي ذلك

وایــــات وقـــال اإلمــــام مســــلم فــــي: "الواِجـــب علــــى ُكــــلِّ أحــــد َعـــَرَف التَّ    مییــــز َبــــْیَن صــــحیح الرِّ
ة َمخارجـه، َوالسِّـتَ  اَرَة َوَسقیمها، َوِثقات النَّاقلین َلَها مَن الُمتَّهمین، أْن ال َیْرِوَي منها إالَّ مـا َعـَرَف ِصـحَّ

  .)٥(في َناقلیه، وأْن َیتَّقي منها ما كان َعْن أهل التَُّهِم والُمعاندِیَن، من أهل الِبَدِع"

ولكن لما كان الَجْرح أمًرا صعًبا، فإنَّ فیه حّق اهللا مع حـّق اآلدمـي، وُربَّمـا ُیـورُث مـع قطـع   
ـبین النَّـ نیا، من المنافرة والمقترر في اآلخرة ضرًرا في الدُّ ظر عن الضَّ النَّ  رورة اس، وٕانَّمـا ُجـّوز للضَّ
  رعیة، لذلك وضع العلماء شروًطا لمشروعیته، وهي:الشَّ 

  ال یجوز الَجْرح بما فوق الحاجة. -١

  وال یجوز االكتفاء على نقل الَجْرح فقط فیمن ُوجد فیه الَجْرح والتَّْعِدیل كالهما من النُّقَّاد. -٢

                                                           
  ). ١/١٥٨) الكفایة ألبي بكر الخطیب ( ١(
مناقـب عبـد اهللا بـن عمـر بـن  :أصـحاب النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم، بـاب :) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب٢(

)، ومسـلم فـي صـحیحه، كتـاب فضـائل الصـحابة رضـي اهللا  ٣٧٤٠/ رقـم ٢٥/ ٥الخطاب رضي اهللا عنهمـا ( 
)، كالهمــا مــن  ٢٤٧٨/ رقــم ١٩٢٧/ ٤تعــالى عــنهم، بــاب مــن فضــائل عبــد اهللا بــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا ( 

 عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما.  حدیث
    ). ١/١٤١) الكفایة ألبي بكر الخطیب ( ٣(
  ). ١/١٥٧(  المصدر السابق) ٤(
  ). ١/٨ ) المقدمة (٥(
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حتــاج إلــیهم فــي جرحــه، ومنعــوا مــن جــرح العلمــاء الــذین ال یُ حتــاج إلــى وال یجــوز جــرُح مــن ال یُ  -٣
  .)١(روایة األحادیث بال ضرورة شرعیة

َواة أن یراعـي غایـة المطابقـة الدِّ  -٤ قة في الَجْرح وفي التَّْعِدیل، حیث إنَّه یجب علـى الُمـتكلم فـي الـرُّ
تـه الحقیقیـة، وال ینـزل بـه عنهـا، بین حكمه وحال الـرَّاوي، فـال ّیرفـُع فـي التَّْعـِدیل الـرَّاوي عـن مرتب

ـ ل دْ خففـه، وذلـك لواجـب العَّـعف الـذي هـو فیـه، وال یُ وال ینزل في الَجـْرح بـالرَّاوي عـن حقیقـة الضَّ
َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنـوا ُكوُنـوا َقـوَّاِمیَن ِهللا  ﴿:Uفي آیات كثیرة منها: قول اهللا U الذي فرضه اهللا 

َیْجِرَمنَُّكْم َشَنَآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقـَرُب ِللتَّْقـَوى َواتَّقُـوا اَهللا ِإنَّ  ُشَهَداَء ِبالِقْسِط َوَال 
  .)٢( ]٣[المائدة آیة:  ﴾ اَهللا َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلونَ 

والــورُع والصــدُق  أهلیــة الكــالم فــي الَجــْرح والتَّْعــِدیل: ُیشــترط فــي الجــارح والُمعــدِّل: العلــُم والتقــوى -٥
والتجنــب عــن التعصــب، ومعرفــة أســباب الَجــْرح والتزكیــة، ومــن لــیس كــذلك ال ُیقبــل منــه الَجــْرح       

  .)٣(وال التزكیة

ع لضـرورة حفـظ رِّ روط إالَّ ألنَّ الكالم فـي النَّْقـد، والَجـْرح والتَّْعـِدیل، قـد ُشـوما كانت هذه الشُّ   
هب والفضـة قـال اإلمـام یحیـى بـن سـعید القطـان: "األمانـة فـي الـذَّ بوي، وهـي أمانـة ثقیلـة، الحدیث النَّ 

  .)٤(أیسر من األمانة في الحدیث، إنَّما هي تأدیة، إنَّما هي أمانة"
  

  عدیل:ح والتَّ رْ جَ قاد في الْ المطلب الرابع: طبقات النُّ 
  أوًال: الطََّبقة لغًة واصطالًحا:

  الطََّبقة لغًة: -١

ي مــادة طبــق: "الطَّــاُء َواْلَبــاُء َواْلَقــاُف َأْصــٌل َصــِحیٌح َواِحــٌد، َوُهــَو فــ )٥(قــال اإلمــام ابــن فــارس  
َعلَـى  َیُدلُّ َعَلى َوْضِع َشْيٍء َمْبُسوٍط َعَلى ِمْثِلِه َحتَّى ُیَغطَِّیـُه، ِمـْن َذِلـَك الطََّبـُق، َتقُـوُل: َأْطَبْقـُت الشَّـْيءَ 

ــدْ  ــٌق ِللثَّــاِني؛ َوَق ُل َطَب ــاْألَوَّ ــْيِء، َف ــَأنَّ َأْقــَواَلُهْم  الشَّ ــَذا، َك ــى َك ــاُس َعَل ــَق النَّ ــْوُلُهْم: َأْطَب ــَذا َق ــْن َه َتَطــاَبَق. َوِم
  َتَساَوْت َحتَّى َلْو ُصیَِّر َأَحُدُهَما ِطْبًقا ِلْآلَخِر َلَصَلَح. َوالطََّبُق: اْلَحاُل".

  

                                                           
  ). ١١) هذه الشروط الثالثة ذكرها اإلمام اللكنوي في كتابه الرفع والتكمیل ( ص١(
  ). ٢١) هذا الشرط أضافه الدكتور نور الدین عتر في كتابه أصول الجرح والتعدیل ( ص٢(
  ). ١٩)، أصول الَجْرح والتَّْعِدیل لنور الدین عتر ( ص ١٦للكنوي ( صل) انظر: الرفع والتكمیل ٣(
  ).  ٢/٣٠١) الجامع ألخالق الراوي ألبي بكر الخطیب ( ٤(
  ). ٣/٤٣٩) معجم مقاییس اللغة البن فارس ( ٥(
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لهم، وقیـل: هـو الجماعـة والطََّبُق: اُألّمة بعد اُألّمة، والجماعة من الناس َیْعِدلون جماعًة مث  
من الجراد والناس، وجاءنا َطَبٌق من الناس، وِطْبٌق: َأي كثیـر، وقـول العبـاس _رضـي اهللا عنـه_ فـي 

؛ فِإنـه َأراد ِإذا مضـى قَـْرن َظهَـر قَـْرن آخـر، وإِنَّمـا قیـل للقَـْرن )١(: "إذا َمضى عاَلٌم َبدا َطَبٌق" rالنَِّبّي 
َیْنقرِضون، ویْأتي َطَبق لَألرض آخر، وكـذلك طبقـات النـاس كـل َطَبقـة  َطَبٌق: َألنهم َطَبق لَألرض ثم

َطَبقت زمانها، والطََّبقات: الَمناِزل والَمراِتب، والطََّبقة: الحال، یقال: كان فالن من الدنیا على َطَبقات 
: أي حـاًال عـن  ]١٩[االنشـقاق آیـة:  ﴾ َلتَـْرَكُبنَّ َطَبًقـا َعـْن َطَبـقٍ ﴿ َشتَّى: أي حاالت، وفي التنزیـل: 

  .)٢(حال یوم القیامة
  الطََّبقة اصطالًحا:  -٢

ــنِّ واإلْســَناِد، أو فــي اإلْســَناِد فقــط؛ بــأنَّ    تعریــف الطََّبقــة عنــد الُمَحــدِّثین: "قــوٌم َتَقــاربوا فــي السِّ
  .)٣(یكون شیوخ هذا ُهم شیوخ اآلَخِر، أو ُیَقاربوا ُشیوَخه"

ن َطَبقــٍة باعتبــاٍر، ِلُمَشــابهِته لهــا ِمــن َوجــٍه، ومــن طبقتــیِن مــ - أي: الرَّاویــان - وقــد یكونــان  
ـَحابة، ُهـم رضي اهللا عنه باعتباٍر آخر لُمَشابهِته لها ِمن وجٍه آَخر: كأنسٍ  ، وشبِهه من أصـاغِر الصَّ

َحابِة.   مع العشرِة في َطَبقِة الصَّ

ــ   ــَحابة كلُّهــم َطَبقــٌة باعتبــاِر اشــتراِكهم فــي الصُّ حبِة، والتــابعون َطَبقــٌة ثانیــة، وعلـى هــذا؛ فالصَّ
  وأتباُعُهم َطَبقٌة ثالثٌة باالعتباِر المذكوِر وَهُلمَّ َجرَّا. 

َحابة بضَع عشرة َطَبقة   . وذلك َأمٌر )٤(وباعتبار آخر، وهو: النظُر إلى السوابق، تكون الصَّ
ـَحاَبة كلَّهـم طََّبقـة واحــدًة، ثـم التـاب : فمن الناس مـن یـرى الصَّ عون بعـدهم كـذلك، وُیْسَتْشـَهُد اصطالحيُّ

: "َخْیُرُكْم َقْرِني، ُثمَّ الَّـِذیَن rعلى هذا بما َرَواُه ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْیٍن َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َقاَل النَِّبّي 
، ومـن النـاس )٥(َبْعُد قَـْرَنْیِن  َأْو َثَالثَـًة" rَیُلوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم"، َقاَل ِعْمَراُن: "َال َأْدِري َأَذَكَر النَِّبّي 

ــَحاَبة إلــى َطَبقــات، وكــذلك التَّــاِبعین فمــن بعــدهم، ومــنهم مــن یجعــل كــل قــرن أربعــین  ــم الصَّ مــن ُیقسِّ
  .)٦(سنة

  

                                                           
  .   rیمدح فیه النبي  t). وهو شطر من بیت شعر للعباس  ١/١٠٧) انظر: النهایة البن األثیر ( ١(
  ). ٦٢ -٤٩/ ٢٦ )، تاج العروس للزبیدي ( ٢١٥ -١٠/٢٠٩) انظر: لسان العرب البن منظور ( ٢(
  ).   ٢/٥١٨) تدریب الرَّاوي للسیوطي ( ٣(
     ).٢/٥١٨المصدر السابق ( )٤(
)،  ٢٥٣٥/ رقــم ١٩٦٤/ ٤)، ومســلم فــي صــحیحه (  ٢٦٥١/ رقــم ١٧١/ ٣) أخرجــه البخــارّي فیــي صــحیحه ( ٥(

  كالهما من طریق زهدم بن مضرب، عن عمران بن حصین رضي اهللا عنه. 
  ).  ٦٧٢ -٦٧١الَباعُث الحثیُث ألحمد شاكر ( ص) انظر: تحقیق كتاب ٦(
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  ثانًیا: َطَبقات النُّقَّاد في الَجْرح والتَّْعِدیل:

ذكــر   ن َعــِدي فــي ُمَقدِّمـة ِكَتابــه الكامــلاجتهـد العلمــاء فــي ذكـر النُّقَّــاد، وبیــان طبقــاتهم؛ فـاب  
ـَحابة والتـَّاِبعین ومـن بعـدهم  خلًقا من النُّقَّاد؛ فقال: "ِذْكُر من اسـتجاَز تكـذیب مـن تبـّین كذبـه مـن الصَّ

َحابة )١(إلى یومنا هذا رجًال رجًال..."، وجعلهم سبع َطَبقات وآخرهـا: طََّبقـة مـن  y، أولها: َطَبقة الصَّ
درك ابــن َعــِدي أیامهــا، وخــتم قــائًال: "قــد ذكـرت أســامي مــن اســتجاز لنفســه الكــالم فــي الرَِّجــال النُّقَّـاد أ

ــَحابة والتَّــاِبعین، وتــابعي التَّــاِبعین، ومــن بعــدهم َطَبَقــًة َطَبَقــًة، إلــى یومنــا هــذا، أو مــن َنّصــب  مــن الصَّ
رت لكــل واحــد نفســه لــذلك وحفــظ عنــه فــي الثقــات والضــعاف، ومــن حضــرني فــي الحــال اســمه، وذكــ

منهم البعض من فضائلهم، والمعنى الذي به یستحقون الكالم في الرَِّجـال، وألجلـه یسـألونهم، وتسـلیم 
  .)٢(األئمة لهم بذلك"

وقال الحاكم أبو عبد اهللا النیسابوري: "ذكرُت في ِكَتاِب "المزكین لـُرَواة األخبـار" أنهـم علـى   
  .)٣(بعون رجًال"عشر َطَبقات في كل عصر منهم أربعة، وهم أر 

عتمــــد قولــه فــي الَجـــــْرح وأمــا الحافــظ الذهبــي فقد ألَّــف رسالـــة لطیفـــة بعنــــوان: "ذكــــر مــن یُ   
َواة باعتبارات ثالثة:    والتَّْعِدیل"، وَقسَّم فیها النُّقَّاد الذین تكلَّموا في الرُّ

َواة، قــال الحــافظ الــذهبي: "اعلــمباعتبــار مــن َتكلَّمــوا ف االعتبــار األول: أنَّ  - َهــَداك اهللا - یــه مــن الــرُّ
  : )٤(الذین َقِبَل الناُس قوَلهم في الَجْرح والتَّْعِدیل، على ثالثة أقسام

َواة، كابن معین، وأبي حاتم الرَّازي. -١   قسم َتكلَّموا في أكثر الرُّ

َواة، كمالك، وشعبة. -٢   وقسم َتكلَّموا في كثیر من الرُّ

  وقسم َتكلَّموا في الرجل بعد الرجل، كابن عیینة، والشافعي.  -٣
َواة َجْرًحا وَتْعِدیًال.واالعتبار الثاني    : باعتبار أحكامهم على الرُّ

  قال الحافظ الذهبي: "والكلُّ أیًضا على ثالثة أقسام:   

اوي بـالغلطتین والـثالث، وُیلـیُِّن بـذلك قسٌم منهم متعنٌِّت في الَجْرح، متثبٌِّت في التَّْعـِدیل، َیغِمـُز الـرَّ  -١
حدیَثه، فهذا إذا وثَّق رجًال ُأِخَذ بتوثیقه، وٕاذا ضعَّف رجًال ننظر هل وافقـه غیـُره علـى تضـعیفه، 
فإْن وافقه، ولم ُیوثِّق ذاك أَحٌد من الُحذَّاق، فهو ضعیف، وٕان وثََّقه أَحٌد فهذا الـذي قـالوا فیـه: ال 

                                                           
  ).    ١٣٨ -١/٤٧) انظر: الكامل البن عدي ( ١(
  ).   ١/١٣٩) الكامل البن عدي (٢(
  ). ٥٢) معرفة علوم الحدیث ( ص٣(
  ).١٧١) ذكر من یعتمد قوله للذهبي ( ص٤(
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ـح ُیقبل َتْجریحه إال مفسَّ  ًرا، یعني ال یكفي أن یقول فیه ابُن معـین مـثًال: هـو ضـعیف، ولـم ُیوضِّ
ســَبَب ضــعفه، وغیــُره قــد وثَّقـــه، فمثــُل هــذا ُیتوقَّــف فــي تصــحیح حدیثــه، وهــو إلــى الُحْســِن أقــرب، 

  وابُن معین، وأبو حاتم، والُجْوَزجاني: متعنِّتون.    

ـــِة هـــؤالء، كـــأبي عیســـى التِّ  -٢ رمـــِذّي، وأبـــي عبـــد اهللا الحـــاكم، وأبـــي بكـــر البیهقـــي، وقســـٌم فـــي ُمَقاَبَل
 متساهلون. 

  . )١(وقسٌم كالبخارّي، وأحمد بن حنبل، وأبي ُزْرعة، وابن َعِدّي، ُمعتدلون ُمنصفون" -٣
: باعتبـار َطَبقَـاتهم واألزمنـة التـي عاشـوا فیهـا، وقـد َتَكلَّـم الحـافظ الـذهبي فـي البدایـة واالعتبار الثالـث

ـَحابة عن حركة نَ  وتطورهـا، إلـى أن وصـل إلـى العصـر الـذي  yْقد الرَِّجـال بعـد انقـراض عصـر الصَّ
انقــرض فیــه عامــة التَّــاِبعین فــي حــدود الخمســین ومائــة هجریــة، حیــث تكّلــم طائفــة مــن الجهابــذة فــي 

م في التوثیق والتضعیف، ثم شرع في بیان َطَبقات النُّقَّاد، فقال: "فنشرع اآلن بتسمیة من كان إذا تكلَّ 
مـنهم، علـى الطََّبقـات واألزمنـة، واهللا الموفـق للّسـداد  -َتَعـاَلى-الرَِّجال ُقِبَل قوله، وَنُسـوُق مـن یسَّـر اهللا

  ، أولها: َطَبقة أتباع التَّاِبعین، وآخرها: َطَبقة شیوخه وأقرانه.)٣(، وجعلهم اثنتین وعشرین طبقة)٢(بَمنِّه"

  وأقرانه.
ـــــر النُّقَّــــاد وبیــــان طبقاتهــــم، یمكـــن تقســـیم َطَبقـــات النُّقَّــــاد وبعــد تتبــــع صنیـــع العلمـــــاء فــي ذك  

َحابة، إلى عصر اإلمام ابن اْلُمَلقِّن، وأقرانه من النُّقَّاد إلى خمس َطَبقات رئیسة:   مــن عصـــر الصَّ
ــَحاَبة   أتبــاع تبــع األتبــاع، وفیمــا و ، والتَّــاِبعین، وأتبــاع التَّــاِبعین، وأتبــاع أتبــاع التَّــاِبعین،yَطَبقــة الصَّ

  یلي بیان ذلك: 

َحاَبة:    الَطَبَقة األولى: الصَّ

بكر الصدیق، وعمر بن الخطاب، وعلّي بن أبي طالب، وعبد اهللا بـن العبـاس  يأمثال: أب  
y .أجمعین  

   والَطَبَقة الثانیة: َطَبقة التَّاِبعین:

َحابة    ِبعین فـي الَتوثیـق والَتضـعیف، ولكـنهم َتَكلَّم طائفة مـن التـَّا yبعد انقضاء عصر الصَّ
ـَحابة مـن  ـْعف فـي متبـوِعهم، إْذ أكثـُرهم َصـحابٌة ُعـُدول، وغیـُر الصَّ قلیل بالنسبة لمن بعَدهم لقلـة الضَّ
ـَحابة وكبـاُر التـَّاِبعین  المتبوِعین أكثُرهم ثقات، وال یكاد ُیوَجُد في القـرن األول، الـذي انقـرض فیـه الصَّ

                                                           
  ). ١٧٢ -١٧١ذكر من یعتمد قوله للذهبي ( ص )١(
  ). ١٧٢ -١٧١( ص السابقالمصدر ) ٢(
  ).     ٢٢٧ -١٧٥( ص المصدر نفسه) ٣(
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ُل ودَخـَل الثـاني، كـان فـي أوائلـه مـن  ضعیف، إالَّ الواحد بعَد الواحد فیه مقال، فلما َمَضى القرُن األوَّ
ْعفاء، الـذین ُضـعفوا غالًبـا مـن ِقَبـِل تحمُّلهـم للحـدیث، فتـراهم َیرفعـون  أوساط التَّاِبعین جماعٌة من الضَّ

ِبعین: ســـعید بـــن الُمســـیَّب، ، وممـــن َوثَّـــق وَضـــعَّف مـــن التَّـــا)١(الموقـــوف، وُیرِســـُلون كثیـــًرا، ولهـــم َغَلـــط
  وسعید بن جبیر، وعروة بن الزُّبیر، وعامر الشعبي، ومحمد بن سیرین، وعطاء بن أبي رباح.

  :والطبقة الثالثة: َطَبَقة أتباع التَّاِبعین

"فلما كان عند انقراض عاّمِة التَّاِبعین في حدود الخمسین ومائة، تكلَّم طائفة من الجهابذة    
، أمثال: سلیمان بن مهران األعمش، وَمْعَمر بن راشد، وهشـام الدَّْسـُتَوائي، )٢(لتضعیف"في التوثیق وا

  وعبدالرحمن بن عمرو األوزاعي، وشعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس.

  :والطبقة الرابعة: َطَبَقة أتباع أتباع التَّاِبعین

نید" و"الجوامـع" و"السـنن"، في حدود أوائل المائتین هجریة إلى آخرها وفیها ُصنَِّفْت "المسا   
، وتوســـع نُّقَّـــاد هـــذه الطبقـــة فـــي بیـــان أحـــوال )٣(وُجمعـــت كتـــب الَجـــْرح والتَّْعـــِدیل والتـــاریخ وغیـــر ذلـــك

الرَِّجال، ومنهم: محمد بن َسْعد، ویحیى بن معین، وعلـي بـن المـدیني، وأبـو َخْیَثمـة ُزهیـر بـن حـرب،  
  د بن حنبل، ویعقوب بن سفیان الَفَسوي.وأبو جعفر عبد اهللا بن محمد النُّفیلي، وأحم

  والطبقة الخامسة: أتباع تبع األتباع: 

وكانت هذه الطبقة في حدود أوائل الثالثمائة إلى بدایة القرن الخامس، وتعتبر هذه الطبقة   
مكملة لسابقاتها، ومنهم: أحمـد بـن شـعیب النسـائي، ومحمـد بـن خزیمـة، ومحمـد بـن عمـرو العقیلـي، 

  م، وأبو سعید بن یونس.  وابن أبي حات

 ،ثم تلت هـذه الطبقـة طبقـات وطبقـات مـن األئمـة النُّقَّـاد الـذین اعتمـدت أقـوالهم فـي الرَِّجـال  
ــنَّة المطهَّــرة، وردُّوا كیــد الكــذابین وهــم ُكثــر ال َیَتهّیــأ َحْصــُرهم، وقــد شــكَّلوا حِ  صــًنا منیًعــا فــي حفــظ السُّ
في نحورهم، ولوال جهودهم لقال من شاء ما شاء، وصدق  والوضاعین والمحرفین والغالین والمبطلین

  .]٩﴾ [الِحْجر آیة:  ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ﴿ اهللا العظیم القائل: 

ه)، وابـــن عـــدي ٣٥٤(ت البســـتي بـــن حبـــانا أمـــا عـــن القـــرن الرابـــع الهجـــري فقـــد بـــرز فیـــه
، وأبــــو أحمــــد الحــــاكم )٤(هــــو اإلمــــام الحــــافظ الناقــــد الجــــوال": "الــــذهبي فیــــهالــــذي قــــال و ه)، ٣٦٥(ت
فریـــد  رقطنياهــــ )، الـــذي قـــال عنـــه الخطیـــب البغـــدادي: "كـــان الـــد٣٨٥ه)، والـــدارقطني (ت٣٧٨(ت

                                                           
 ). ٣٢٠)، اإلعالن بالتوبیخ للسخاوي ( ص١٧٤ -١٧٣) انظر: ذكر من یعتمد قوله للذهبي ( ص١(
  المصدران السابقان.) ٢(
 ). ١٨٤) انظر: ذكر من یعتمد قوله للذهبي ( ص٣(

 ). ٣٣١٠/ رقم ٢٢٤/ ١٢ ( للذهبي) سیر أعالم النبالء (٤
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علــم األثــر والمعرفــة بعلــل الحــدیث وٕامــام وقتــه، انتهــى إلیــه  ،)٢(وحــده ، ونســیج)١(وقریــع دهــره، عصــره
، وقـال الـذهبي: "كـان مـن بحـور العلـم ومـن )٣(ع الصـدق واألمانـة..."وأسماء الرجال وأحوال الرواة مـ

  وغیرهم.  )٤(نیا، انتهى إلیه الحفظ ومعرفة علل الحدیث ورجاله..."دأئمة ال

هــ) والـذي ٤٠٥وفي القرن الخـامس الهجـري بـرز اإلمـام الحـاكم أبـو عبـد اهللا النیسـابوري (ت
ج ف وخــرَّ ، وقــال أیًضــا: "وصــنَّ )٥(مــة، شــیخ المحــدثین"قــال فیــه الــذهبي: "اإلمــام الحــافظ، الناقــد العال

ـــــم..."ح وعلَّـــــل، وصـــــحَّ ح وعـــــدَّ وجـــــرَّ  ـــــو نعـــــیم األصـــــبهاني ، و )٦(ل، وكـــــان مـــــن بحـــــور العل اإلمـــــام أب
ه) الـــذي قـــال عنـــه ابـــن مـــاكوال: "آخـــر ٤٦٣ه)، واإلمـــام أبـــو بكـــر الخطیـــب البغـــدادي (ت٤٣٠(ت

ضـبًطا لحـدیث رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم وتفنًنـا األعیان ممـن شـاهدناه معرفـة وحفًظـا واتقاًنـا و 
ومطروحــه ولــم یعــد للبغــدادیین بعــد أبــي  ،فــي عللــه وأســانیده وعلًمــا بصــحیحه وغریبــه وفــرده ومنكــره

  ه) وغیرهم.٤٦٣(تابن عبد البر أبو عمر مام ، واإل)٧(الحسن الدارقطني مثله"

ه)، ٥٠٧روف بـابن القیسـراني (توفي القرن السادس برز اإلمام ابـن طـاهر المقدسـي المعـ
ــــن مســــعود البغــــوي (ت ــــو القاســــم الدمشــــقي ه )، ٥١٦واإلمــــام الحســــین ب والحــــافظ ابــــن عســــاكر أب

 ،)٨(مام الحافظ الكبیر المجود محـدث الشـام ثقـة الـدین"ه)، والذي وصفه الذهبي بقوله: "اإل٥٧١(ت
  وغیرهم.

المعــــروف بــــابن نقطـــــة وفــــي القــــرن الســــابع الهجــــري بــــرز اإلمــــام محمـــــد بــــن عبــــد الغنــــي 
ه)، ٦٣٠ه)، واإلمــــام أبــــو الحســــن علــــي بــــن محمــــد المعــــروف بــــابن األثیــــر الجــــزري (ت٦٢٩(ت

ه) والــــــــذي قــــــــال عنــــــــه تلمیــــــــذه الحــــــــافظ عــــــــز الــــــــدین ٦٥٦والحــــــــافظ عبــــــــد العظــــــــیم المنــــــــذري (ت
ا، ، ورًعـا، حجـةً كـان عـدیم النظیـر فـي علـم الحـدیث علـى اخـتالف فنونـه، ثبتًـ": ه)٦٩٥الحسـیني(ت

  وغیرهم.) ٩(ا"متحریً 

                                                           
  ریع: السید. یقال: فالن قریع دهره وفالن قریع الكتیبة وقریعها أي رئیسها. لسان العرب البن منظور ) الق(١

) ٢٦٧/ ٨.( 
 . ) ٣٤٤/ ١ ( للجوهري الصحاح. ) أي ال نظیَر له في ِعْلٍم أو غیره(٢
 ). ٦٤٠٤/ رقم ٣٤/ ١٢( ألبي بكر الخطیب ) تاریخ بغداد(٣
 ). ٣٥٣٨/ رقم ٤١٤/ ١٢ (للذهبي ) سیر أعالم النبالء (٤
 ). ٣٧٢٥/ رقم ٥٧١/ ١٢ (المصدر السابق ) (٥
  ). ٣٧٢٥ / رقم٥٧٢/ ١٢ ( المصدر نفسه) (٦
 ).  ٣٨رقم  /٤٠/ ٢١ (ألبي بكر الخطیب ) تاریخ بغداد (٧
 ). ٥١٥٥/ رقم ٢٤٧/ ١٥ (للذهبي ) سیر أعالم النبالء (٨
  ). ٥٩١٥/ رقم ٣٢١/ ٢٣ ( المصدر السابق) (٩
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ه)، واإلمـــام محمـــد بـــن محمـــد ٧٢٨وفـــي القـــرن الثـــامن الهجـــري بـــرز اإلمـــام ابـــن تیمیـــة (ت
ه)، الذي قال ٧٤٢ه)، والحافظ أبو الحجاج المزي (ت٧٣٤الیعمري المعروف بابن سید الناس (ت

ئهـا والقـائم ... أما معرفة علـم الرجـال فهـو حامـل لوا فیه الذهبي: "اإلمام العالم الحبر الحافظ األوحد
  .)١(بأعبائها لم تر العیون مثله"

ة الحفـــاظ وناقـــد األســـانید واأللفـــاظ وهـــو صـــاحب معضـــالتنا وقـــال ابـــن حجـــر: "كـــان خاتمـــ
ه)، والـذي قـال السـیوطي عنـه: "إن المحـدثین عیـال ٧٤٨، واإلمام الذهبي (ت)٢(وموضح مشكالتنا"

، )٣(العراقــي وابــن حجــر"و ي والــذهبي اآلن فــي الرجــال وغیرهــا علــى فنــون الحــدیث علــى أربعــة: المــز 
  ه). ٧٧٤ا الحافظ ابن كثیر(ت وممن برز في هذا القرن أیضً 

فقــــد بــــرز فیــــه اإلمــــام ابــــن اْلُمَلقِّــــن  والــــذي نحــــن بصــــدد الحــــدیث عنــــه، أمــــا القــــرن التاســــع
عالمـة  ،أحـد مشـایخ اإلسـالم ،اإلمام علـم األعـالم فخـر األنـاموالذي قال فیه الغماري: "ه) ٨٠٤(ت
قال البرهان و ، )٤(مفتى المسلمین" ،سیف المناظرین ،عصر بقیة المصنفین علم المفیدین والمدرسینال

الحلبي: "كان فرید وقته في التصنیف وعبارته فیها جلیة جیدة وغرائبه كثیرة وكذا خلقه مـع التواضـع 
  .)٥(ا قط"واإلحسان الزمته مدة طویلة فلم أره منحرفً 

الجــرح والتعــدیل"؛ وذلــك لكــون اإلمــام ابــن  نشــأة" مراحــل یــانب فــي المرحلــة هــذه عنــد وأقــف
  اْلُمَلقِّن رحمه اهللا تعالى. موضع دراستي. 

  

  

  مراتب الجرح والتعدیل.: المطلب الخامس
َواة تتفـــاوت فـــي  اْلُمَلقِّـــنابـــن  إن األئمـــة النُّقَّـــاد، ومـــنهم اإلمـــام   قـــد أصـــدروا أحكاًمـــا علـــى الـــرُّ

َواة: وتختلف في مدلوال ،عباراتها ـة، "تها بحسب مكانة الرَّاوي مما روى، فمـن الـرُّ مـن هـو الّعـْدل الُحجَّ
كالشابِّ القوي الُمَعاَفى، ومنهم: من هـو ِثقَـة َصـُدوق، كالشـابِّ الصـحیح المتوسـط فـي القُـوَّة، ومـنهم: 

في عافیٍة من هو َصُدوق أو ال بأس به، كالَكْهل الُمَعاَفى، ومنهم: الَصُدوق الذي فیه لین، كمن هو 
كالـذي َتحاَمـل ویشـَهُد الجماعـة محموًمـا، وال یرمـي  ،لكن َیْوجَعُه رأُسه أو به ُدمَّـل، ومـنهم: الضـعیف

فــي الفــراش وبالتَّطبیــب ُترجــى عافیتــه، ومـــنهم:  َجْنَبــه، ومــنهم: الضــعیف الــواهي، كالرجــل المــریض

                                                           
  ). ٣٦٥٤/ رقم ٥١٥/ ١٢(للذهبي أعالم النبالء سیر   )(١
 .) ٢٣٢/ ٦ ( البن حجر الكامنة الدرر  )(٢
 .) ٥٢٢ص ( للسیوطي الحفاظ طبقات )(٣
 .) ١٠٤/ ٦ ) الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ((٤
 المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة.) (٥
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ُتــه، وأشــرف الســاقط المتــروك، كصــاحب الَمــَرض الَحــاّد الَخِطــر، وآخــر: حالــه كحــا ل مــن َســَقَطْت ُقوَّ
  .)١("على التََّلف، وآخر: من الهالكین، كالُمحَتَضر الذي ُینازع، وآخر: من الكذَّابین الدّجالین

وقد اجتهـد العلمـاء فـي ترتیـب مصـطلحات الَجـْرح والتَّْعـِدیل وعباراتـه التـي اسـتعملها األئمـة   
َواة، وظه أنَّ "رت صور عـدَّة فـي ترتیبهـا علـى مراتـب، ترجـع إلـى النُّقَّاد في إصدار أحكامهم على الرُّ

أمــام كــل  - غالًبــا –أئمـة الَجــْرح والتَّْعــِدیل قــد أطلقــوا كثیـًرا مــن األلفــاِظ فــي هــذا المجـال، ولــم یضــعوا 
لفظة ما یبین األساس الذي جعلهم یطلقونها على الرَّاوي، إذ أنَّهم لو فعلوا ذلك لسهلت مهمـة إلحـاق 

اتــب ال ُیختلــف علیهــا، ولهــذا جــاء االخــتالف بــین هــؤالء األئمــة وٕان لــم یكــن كبیــًرا، ألفــاظهم فــي مر 
والحق أنَّ موضوع ترتیب ألفاظ الَجْرح والتَّْعِدیل یحتاج إلى كثیر من البحث والتقصي والتطـواف فـي 

َواة، كـل كتـب الَجـْرح والتَّْعـِدیل، حتــى یمكـن أن ُتعـرف مـذاهبهم وأسسـهم فــي إطـالق األلفـاظ علـى الــرُّ 
  .)٢("ألنَّه یبدو أنَّ كل إمام له منهجه الخاص في ذلك

وفیمـــا یلـــي بیـــان لصـــور مراتـــب التَّْعـــِدیل عنـــد العلمـــاء المتقـــدمین والمتـــأخرین والمعاصـــرین   
تصــــنیف  هـــــ)، باعتبــــاره مــــن المعاصــــرین، ومــــن ثــــم االجتهــــاد فــــي١٣٠٤ وصــــوًال إلــــى اللكنــــوي (ت

  هذه المراتب. لبالنسبة ابن اْلُمَلقِّن إلمام الناقد مصطلحات التَّْعِدیل وعباراته عند ا
  

إلـى زمـن  هــ)،١٩٨(ت يعند النُّقَّاد من زمن اإلمـام عبـد الـرحمن بـن مهـد والتعدیل مراتب الَجْرح
  اهللا تعالى. مرحمه هـ)١٣٠٤ وي(تنَ كْ اإلمام اللَّ 

، فقـد جعـل هــ)١٩٨ لعل أول من تكلم في مراتـب الـرواة اإلمـام عبـد الـرحمن بـن مهـدي(ت  
مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل ثالث مراتب رئیسة، مرتبتان للتَّْعِدیل والثالثـة للتَّجـریح، قـال أبـو موسـى محمـد 

ختلـف فیـه، وآخـر النـاس ثالثـة، رجـل حـافظ مـتقن فهـذا ال یُ "بن المثنى، سـمعت ابـن مهـدي، یقـول: ا
م والغالـب علـى حدیثـه الـوهم، فهـذا تـرك حدیثـه، وآخـر یهـیهم والغالب على حدیثه الصحة، فهـذا ال یُ 

  .)٣("ترك حدیثهیُ 

لما تكلم في مقدمة صحیحه عن مراتب الرواة، إال ه) ٢٦١(ت  وكذلك صنع اإلمام مسلم  
... إنا نعمد إلى جملة ما أسـند مـن األخبـار عـن رسـول "أنه جعل المرتبة الثانیة للمتوسطین، فقال: 

فأما القسم األول،  ... طبقات من الناس على غیر تكرار، فنقسمها على ثالثة أقسام، وثالث rاهللا 
فإنا نتوخى أن نقدم األخبار التي هي أسلم من العیوب من غیرها، وأنقـى مـن أن یكـون ناقلوهـا أهـل 
استقامة في الحدیث، وٕاتقان لما نقلوا، لم یوجد في روایتهم اختالف شدید، وال تخلیط فاحش، كما قد 

                                                           
 ).١٨٥ -١٨٤) ذكر من ُیعتمد قوله للذهبي ( ص:(١
 ). ٢٣٤أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحدیث لرفعت فوزي ( ص) ابن (٢
 ).١٤٣) الكفایة ألبي بكر الخطیب ( ص (٣
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حدثین، وبان ذلك في حدیثهم، فإذا نحن تقصینا أخبـار هـذا الصـنف مـن ثر فیه على كثیر من المعُ 
ا یقــع فــي أســانیدها بعــض مــن لــیس بالموصــوف بــالحفظ واإلتقــان، كالصــنف النــاس، أتبعناهــا أخبــارً 

ــ ــالمقــدم قــبلهم، علــى أنهــم وٕان كــانوا فیمــا وصــفنا دونهــم، فــإن اســم السِّ دق، وتعــاطي العلــم تر، والصِّ
تر عند أهل العلم معروفین، فغیرهم من أقـرانهم كانوا بما وصفنا من العلم، والسِّ فهم وٕان  یشملهم ...

ممــن عنــدهم مــا ذكرنــا مــن اإلتقــان، واالســتقامة فــي الروایــة یفضــلونهم فــي الحــال والمرتبــة، ألن هــذا 
... فأمــا مــا كــان منهــا عــن قــوم هــم عنــد أهــل الحــدیث  عنــد أهــل العلــم درجــة رفیعــة، وخصــلة ســنیة

وأشـــباههم ممـــن اتهـــم بوضـــع  ... أو عنـــد األكثـــر مـــنهم، فلســـنا نتشـــاغل بتخـــریج حـــدیثهممتهمـــون، 
األحادیــث، وتولیــد األخبــار، وكــذلك، مــن الغالــب علــى حدیثــه المنكــر، أو الغلــط أمســكنا أیًضــا عــن 

  .)١("حدیثهم

، أمـــا نوكـــان لـــه ترتیبـــاه)، ٣٢٧(ت  ثـــم جـــاء اإلمـــام عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي حـــاتم الـــرَّازي  
 ؛ومقـادیر حـاالتهم وتبـاین درجـاتهم - أي الـرواة –ثم احتیج إلى تبیین طبقـاتهم ..."فقد قال:  األول،

والجهبذة والتنقیر والبحـث عـن الرجـال والمعرفـة بهـم، وهـؤالء  االنتقادلیعرف من كان منهم في منزلة 
فـي الحـدیث  عرف من كان منهم عدًال في نفسـه مـن أهـل الثبـتهم أهل التزكیة والتعدیل والجرح، ویُ 

والحفــظ لــه واالتقــان فیــه، هــؤالء هــم أهــل العدالــة، ومــنهم الصــدوق فــي روایتــه الــورع فــي دینــه الثبــت 
الــذي یهــم أحیاًنــا وقــد قبلــه الجهابــذة النقــاد، فهــذا یحــتج بحدیثــه أیًضــا، ومــنهم الصــدوق الــورع المغفــل 

غیـب والترهیـب والزهـد واآلداب، الغالب علیه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا یكتب من حدیثـه التر 
وال یحتج بحدیثه فـي الحـالل والحـرام، ومـنهم مـن قـد ألصـق نفسـه بهـم ودلسـها بیـنهم، ممـن قـد ظهـر 

وهـذا  ،)٢("للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب، فهذا یتـرك حدیثـه ویطـرح روایتـه ویسـقط وال یشـتغل بـه
  ن للتجریح.الترتیب األول جعل فیه مرتبتین للتعدیل، والباقیتی

: ویالحظ أن اإلمـام ابـن أبـي حـاتم متـأثر فـي المراتـب الـثالث األخیـرة، بترتیـب اإلمـام قلت  
عبــد الــرحمن بــن مهــدي، ویالحــظ أیًضــا أن ترتیبــه أوضــح مــن ترتیــب اإلمــام مســلم، ولعــل األخیــر 

  هواء.معذور لمناسبة كالمه للمقام الذي ذكر فیه، وأغفل اإلمام ابن أبي حاتم أهل البدع واأل

وأما الترتیب الثـاني، وهـو المشـهور، فقـد جعـل مراتـب الَجـْرح والتَّْعـِدیل ثمـاني مراتـب، أربـع    
طلقهــا األئمــة النقــاد علــى الــرواة ح، وهــذه المراتــب مــا تــدل علیــه األلفــاظ التــي یُ تجــریللتَّعــدیل، وأربــع لل

الجرح والتعدیل على مراتـب ووجدت األلفاظ في "لبیان حالتهم من حیث الجرح والتعدیل، حیث قال: 
  ...:   شتى

                                                           
٥ - ٣/ ١) ( (١.(   
 ). ٦/ ١) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
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  أما مراتب التعدیل:

  ، فهو ممن ُیحَتُج بحدیثه."متقن ثَْبتٌ "أو  "ِثَقة"إذا قیل للواحد: : األولى

 ، فهــو ممــن ُیكتَــُب حدیثُــه وینظــر"ال بــأس بــه"أو  "محلــه الصــدق"أو  "َصــُدوق"وٕاذا قیــل لــه: : الثانیــة
  فیه.

  ُب حدیثه وینظر فیه إال أنَّه دون الثانیة. ، ُیكتَ "شیخ"وٕاذا قیل: : الثالثة

  ، فإنَّه ُیكَتُب حدیُثه لالعتبار". "صالح الحدیث"وٕاذا قیل: : الرابعة

  أما عن مراتب التجریح:

  فهو ممن ُیكَتُب حدیُثه وینظر فیه اعتباًرا. "، بلین الحدیث"إذا أجابوا في الرجل:  :األولى

  فهو بمنزلة األولى في كتب حدیثه ِإالَّ أنَّه دونه.  "،لیس بالقوي"وٕاذا قالوا: : الثانیة

  فهو دون الثانیة ال ُیطرح حدیثه؛ بل ُیعتبر به.  "،ضعیف الحدیث"وٕاذا قالوا:  الثالثة:

، فهـو سـاقط الحـدیث ال ُیكتَـُب "َكـذَّاب"، أو "ذاهـب الحـدیث" ، أو"متـروك الحـدیث"وٕاذا قالوا:  الرابعة:
  .    )١("حدیُثه

وأشــار فقــط إلــى أعلــى مراتــب الَجــْرح والتَّْعــِدیل ه)، ٤٦٣(ت  لخطیــب الَبْغــداديّ ثــم جــاء ا  
، "ثقــة"أو  "حجــة"فأمــا أقســام العبــارات باإلخبــار عــن أحــوال الــرواة فأرفعهــا أن یقــال: "وأدناهــا، فقــال: 

  .)٢("ساقط"أو  "كذاب"وأدونها أن یقال: 

 فقســم رواة الحــدیث ه)،٤٩٨(ت  الغســاني ،ثــم أتــى أبــو علــي الحســین بــن محمــد الجیَّــاني   
   وهي: ؛سابعة مختلف فیهاال، و ردودةم مقبولة، وثالث سبع طبقات، ثالث إلى

  خالفهم". من على الحجة وهم تفردهم یقبل وحفاظهم، الحدیث "أئمة :المقبولة من فاألولى

  وهم". بعض لحقهم الحفظ والضبط في "دونهم :والثانیة

 وال غـالة یكونـوا أن غیـر مـن األهـواء مـذاهب إلـى جنحـوا لكـن فتهمومعـر  صـدقهم ثبت "قوم :والثالثة
  الحدیث".  نقل یدور وعلیهم عنهم، الروایة الحدیث أهل احتمل الطبقات دعاة، فهذه

 الحــدیث"، ووضــع بالكــذب وســم "مــن المعرفــة: أهــل التــي أســقطهم طبقــات الــثالث مــن أمــا األولــى
  والغلط". الوهم علیه غلب "من والثانیة:

                                                           
  ). ٣٧/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٢٢) الكفایة ألبي بكر الخطیب ( ص(٢
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  .بها" لیحتجوا الروایات فحرفوا إلیها، ودعوا البدعة في غلوا "قوم لثالثة:وا

    .)١(آخرون" وردهم قوم فقبلهم بروایات، انفردوا مجهولون "فقوم :فیها المختلف والسابعة

وكـان أول مـن أثنـى علـى تقسـیم ابـن أبـي حـاتم  ه)،٦٤٣(ت  ثم جاء اإلمام ابن الصـالح  
فــي بیــان " افقــه علــى ترتیبــه، وٕان كانــت لــه إضــافات فــي األلفــاظ، فقــال:وبإجادتــه فیــه، وذكــر أنــه یو 

األلفاظ المستعملة بین أهل هذا الشأن في الجرح والتعدیل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
لـــرازي فـــي كتابـــه فـــي الجـــرح والتعـــدیل فأجـــاد وأحســـن، ونحـــن نرتبهـــا كـــذلك، ونـــورد مـــا ذكـــره، احـــاتم 

، التعـدیل، وذكـر ابـن الصـالح مراتـب )٢("غنا في ذلك عن غیره إن شـاء اهللا تعـالىونضیف إلیه ما بل
لــم یشــرحها ابــن أبــي حــاتم الــرَّازي  التعــدیلولــم یــزد علــى ابــن أبــي حــاتم شــیًئا، ثــم أضــاف ألفاًظــا فــي 

  ویالحظ على مراتب التعدیل عنده، ما یلي:وغیره، 

  فظ"، ضابط".: زاد على ابن أبي حاتم "ثبت"، "حجة"، "حااألولى

: لم یزد علیها ألفاًظا، ولكنـه شـرح قـول ابـن أبـي حـاتم، "فهـو ممـن یكتـب حدیثـه وینظـر فیـه"، الثانیة
، ثـم )٣(فقال: هذا كما قال، ألن هـذه العبـارات ال ُتشـعر بشـریطة الضـبط، فینظـر فـي حدیثـه ویختبـر"

  عروفین بالضبط واإلتقان.عّرفنا طریقة اختبار الراوي، بأن نعتبر روایاته بروایات الثقات الم
  لم ُیعقب على ما ذكره ابن أبي حاتم.الثالثة: 

  ذكرها وعقب علیها بما یشرح عبارة "صالح الحدیث". الرابعة:

  وابن الصالح، ولم یزد علیهما شیًئا. ،كًال من ابن أبي حاتم )٤()ه٦٧٦ توتبع النووي(  

قسـمها إلـى تسـع مراتـب، ف دال،ه) في كتابـه میـزان االعتـ٧٤٨(ت  ثم جاء الحافظ الذهبي  
فأضــاف مرتبــة ، )٥(للتعــدیل، وخمــس للتجــریح، بــدأ مراتــب الَجــْرح بأردئهــا بخــالف ســابقیه منهــا أربــع

ثبــت "، و"كِثَقــة ِثَقــة"أعلــى مــن المرتبــة األولــى عنــد اإلمــام ابــن أبــي حــاتم، وهــي: تكــرار لفــظ التَّْعــِدیل 
ة الثالثة والرابعة عند اإلمـام أبـي حـاتم مرتبـة واحـدة، ، وجعل المرتب"ِثَقة متقن"، "ثبت حافظ"، و"حجة

محلــه "و "ال بــأس بــه"، وفَـرَّق بــین "، "لــیس بــه بــأس"ال بـأس بــه"، "ِثَقــة َصــُدوق"ووضـع فیهــا األلفــاظ: 
فــي المرتبـة الرابعـة،  "محلـه الصـدق"في المرتبة الثالثة، ولفـظ  "ال بأس به"، حیث جعل لفظ "الصدق

  أبي حاتم قد وضعهما مًعا في المرتبة الثانیة. بینما كان اإلمام ابن
                                                           

 ). ٢٨/ ١ح مسلم للنووي ( ) انظر: شرح صحی(١
 ).١٢١) معرفة أنواع علوم الحدیث البن الصالح ( ص (٢
 المصدر السابق.) (٣
 ). ٥٢) التقریب والتیسیر للنووي ( ص (٤
 ). ٤/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٥
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وتبع  ه)،٨٠٢(ت  )١(ياسِ نَ بْ ین أبو إسحاق إبراهیم بن موسى األَ ثم جاء الحافظ برهان الدِّ   
    الذهبي في صنیعه.

ووافـق الحـافظ الـذهبي علـى صـنیعه فـي  ه)،٨٠٦(ت  ثم جـاء الحـافظ زیـن الـدِّین العــراقي  
ِدیل، مـع إضـافته لـبعض ألفـاظ التَّْعـِدیل التـي لـم یـذكرها الـذهبي، وابـن أبـي تقسیم مراتـب الَجـْرح والتَّْعـ

 فهــي الصــالح، ابــن كتــاب علــى زدتهــا التــي األلفــاظ تمییــز ، حیــث قــال: "وأمــاحــاتم، وابــن الصــالح
 "فـالن: قـولهم الرابعـة المرتبـة وفـي خیار"، "مأمون: قولهم الثالثة المرتبة وفي بكمالها، األولى المرتبة

 و"صـــویلح"، الحـــدیث"، و"حســـن الحـــدیث"، و"جیـــد و"وســـط"، وســـط"، و"شـــیخ هـــو"، مـــا الصـــدق إلـــى
 ألنـه أرفـع؛ واألولـى بأًسـا"، بـه أعلـم "مـا نظیر وهي به"، بأس ال أنه و"أرجو اهللا"، شاء إن و"صدوق

  بذلك. الرجاء حصول العلم عدم من یلزم ال

 و"یضـع"، وضـاع"، "فـالن: فهـي الصـالح، ابـن علـى الجـرح ألفـاظ مـن زدتـه مـا تمییز وأما  
 بـــه"، یعتبـــر و "ال عنـــه"، و"ســـكتوا نظـــر"، و"فیـــه و"هالـــك"، بالكـــذب"، و"مـــتهم و"دجـــال"، و"وضـــع"،

و  و"مطرح"، به"، و"ارم حدیثه"، و"طرحوا بمرة"، و"واه جًدا"، و"ضعیف حدیثه"، "ردو بالثقة"، و"لیس
 وتنكــر"، و"تعــرف و"ضــعف"، مقــال"، و"فیـه و"ضــعفوه"، و"واه"، الحــدیث"، و"منكــر شــیًئا"، یسـاوي "ال

 و"فیـــه هـــو"، مـــا و"للضـــعف بالمرضـــي"، و"لـــیس بعمـــدة"، و"لـــیس بحجـــة"، و"لـــیس بـــالمتین"، و"لـــیس
  .فیه" و"تكلموا الحفظ"، و"سیئ فیه"، و"طعنوا خلف"،

 فـي موجـودة وهـي الصـالح، ابـن وال حـاتم، أبـي ابـن یذكرها لم األلفاظ قائًال: "فهذه ْتَبعثم أَ   
  .)٢(وجدت" أهله كالم في ما وزدت: بقولي ذلك إلى وأشرت الشأن، هذا أهل أئمة المك

بــدلوه فأفــاد وأجــاد، وكــان علیــه عنــد هـــ) ٨٥٢(ت  ثــم أدلــى الحــافظ ابــن حجــر العســقالِنيّ   
 ومـنفقـال فـي مراتـب التعـدیل: " المتأخرین االعتماد، وكان لـه ترتیبـان، األول ذكـره فـي نزهـة النظـر،

 وأصــرح فیــه، المبالغــة علــى دل بمــا ا،أیًضــ الوصــف وأرفعهــا :التعــدیل مراتــب معرفــة: اأیضــ المهــم،
 تأكــد مــا الثبــت"، ثــم فــي المنتهــى "إلیــه أو النــاس"، "أثبــت أو النــاس"، "كــأوثق بأفعــل، التعبیــر: ذلــك

 أو حـافظ"، أو "ثقـة ثبـت"، "ثبـت أو ثقـة"، "كثقـة: صفتین أو التعدیل، على الدالة الصفات من بصفة
  .ذلك نحو أو ضابط"، "عدل

 بـــه"، و "ُیعتبـــر حدیثـــه"، و"یـــروى "كشـــیخ"،: التجـــریح أســـهل مـــن بـــالقرب أشـــعر مـــا وأدناهــا  
   .)٣(تخفى" ال مراتب ذلك ذلك، وبین ونحو

                                                           
 ).٢٦٨/ ١) الشذا الفیاح لألبناسي ((١
 ). ٣٧٦/ ١) شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ( (٢
 ). ١٧٦ة النظر البن حجر ( ص ) نزه(٣
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  :وأما مراتب التجریح

 "كأكــذب التعبیــر بأفعــل، ذلــك وأصــرح فیــه، المبالغــة علــى دل بمــا فقــال: "أســوأها الوصــف   
 أو "دجـــال"،: ذلـــك، ثـــم ونحـــو الكـــذب"، أو "ركـــن الوضـــع"، فـــي المنتهـــى "إلیـــه: لهمقـــو  وكـــذا النـــاس"،

  .قبلها التي دون لكنها مبالغة، نوع فیها كان وٕان ألنها "كذاب"؛ أو "وضاع"،

 "فیــه: أو الحفــظ"، "ســيء أو "لــین"، فــالن: قــولهم الجــرح علــى الدالــة األلفــاظ: أي وأســهلها،  
 "فــاحش أو "ســاقط"، أو "متــروك"،: قــولهم تخفــى، ال مراتــب ســهلهوأ الجــرح أســوأ مقــال"، وبــین أدنــى

  .)١(مقال" "فیه أو بالقوي"، "لیس أو "ضعیف"،: قولهم من أشد الحدیث"، "منكر أو الغلط"،

فیـه تفصـیل أكثـر دقـة ممـا ورد  والترتیب الثاني: ذكره ابن حجر في مقدمـة كتابـه التقریـب،   
ترتیب الذهبي، ویبدو أن البن أبي حاتم بعض التأثیر على  في النخبة وشرحها، وهو أدق أیًضا من

ابن حجر في هذا الترتیب، وٕان كانت البن حجر أصالة واضحة، وقسم مراتـب الَجـْرح والتَّْعـِدیل إلـى 
  .اثنتي عشرة مرتبة، ست مراتب للتَّْعِدیل ومثلها للَجْرح

  أما مراتب التعدیل:

  الصحابة رضي اهللا عنهم. :األولى

ــ النــاس"، أو بتكریــر الصــفة لفًظــا: " كثقــة"، أو معنــى:  "كــأوثق مــن ُأكــد مدحــه، إمــا بأفعــل: ة:الثانی
  "كثقة حافظ".

  من أفرد بصفة: "كثقة"، أو "متقن"، أو "ثبت"، أو "عدل".: الثالثة

 "ال أو الصدق"، "محله أو "صدوق"،: بقولهم اإلشارة وٕالیه قلیًال، الثالثة درجة عن قصر من: الرابعة
 به". بأس

 "صــدوق أو الحفــظ"، ســیئ وٕالیــه اإلشــارة : "صــدوق  قلــیًال، الرابعــة درجــة عــن قصــر مــن: الخامســة
 ... مـع البدعـة مـن بنوع رمي من بذلك بأخرة"، ویلتحق "تغیر أو "ُیخطئ"، أو أوهام"، "له: أو یهم"،
  .غیره من الداعیة بیان

ه ما یتـرك حدیثـه مـن أجلـه، وٕالیـه اإلشـارة من لیس له في الحدیث إال القلیل، ولم یثبت فی: السادسة
  بلفظ: "مقبول" حیث ُیتابع، وٕاال "فلین الحدیث".

  هي:ف مراتب الَجْرحأما 

  ."مجهول الحال"، أو "مستور": َمْن َرَوى عنه أكثر من واحد ولم ُیوثَّق، وٕالیه اإلشارة بلفظ: األولى

                                                           
 ). ١٧٥) نزهة النظر البن حجر ( ص (١
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ــْر، وٕالیــه اإلشــارة : َمــْن لــم یوجــد فیــه توثیــّق لمعَتَبــر، ووجــد فیــه الثانیــة ــْعف، ولــو لــم ُیَفسَّ إطــالق الضَّ
  . "ضعیف"بلفظ: 
  . "مجهول"َمْن لم َیْرِو عنه غیر واحد، ولم ُیوثَّق، وٕالیه اإلشارة بلفظ:  الثالثة:

، "متـروك الحـدیث"، أو "بمتـروك"َمْن لم ُیوثَّق البتَة، وُضعِّف مع ذلك بقـادح، وٕالیـه اإلشـارة:  الرابعة:
  . "ساقط"، أو "یثواهي الحد"أو 

  : َمْن اتُّهم بالَكذِّب.الخامسة

   .)١(: َمْن ُأطلق علیه اسم الَكذب، والوضعالسادسة

وأجـاد فـي بیـان هـذه المراتـب، مسـتفیًدا مـن  هــ)٩٠٢(ت  ین السـخاويوقد أحسن شمس الدِّ   
رتبـة شیخه الحافظ ابن حجر، وأطال النفس عمن سبقه في تفصیل هـذه المراتـب، وذكـر ألفـاظ كـل م

  ، وُیالحظ في تقسیمه ما یلي:)٢(كتابه فتح المغیث فيفي أكثر من خمس عشرة صفحة 

أن السخاوي فصَّل في هذا المقام تفصـیًال حسـًنا، وجعـل لكـل مـن ألفـاظ الجـرح والتعـدیل سـت  -١
مراتب، فلم یذكر الصحابة ضمن المراتب، كما أنه زاد في مراتب الجـرح مرتبـة سادسـة، وهـي 

وهي الوصف بما دل على المبالغة فیه، كقولهم أكذب النـاس، أو إلیـه المنتهـى أسوؤها عنده، 
  في الوضع، أو ركن الكذب.

 أنه زاد عن كل من سبقه في إیراد ألفاظ قالها النقاد في الرواة تعدیًال وتجریًحا. -٢

أنه وضع كل لفظة في المرتبة المناسبة لها، مع شرح معانى بعض األلفـاظ لغـة واصـطالًحا،  -٣
 بذلك یقدم لنا تعریفات لبعض المصطلحات التي أطلقها علماء الجرح والتعدیل. فهو

  عقب على المراتب ببیان الحكم في أهل هذه المراتب وما یحتج، أو ال یحتج بأهلها. -٤

تـب وبدأ كالمـه قـائًال: وجـدت مـن األلفـاظ فـي ذلـك، یعنـي: بـدون استقصـاء، وٕاال فمـن نظـر كُ 
المـذكور، والكامـل البـن عـدي، والتهـذیب وغیرهـا، ظفـر بألفـاظ الرجال، ككتاب ابـن أبـي حـاتم 

كثیرة، ولو اعتنى بارع بتتبعها، ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، مع شرح معانیها لغـًة 
یلهـج بـذكر ذلـك، فمـا تیسـر،  - یعنـي: ابـن حجـر - واصطالًحا لكان حسًنا، وقد كـان شـیخنا

هم بمـــا عـــرف مـــن عبـــاراتهم فـــي غالـــب األحـــوال، والواقـــف علـــى عبـــارات القـــوم یفهـــم مقاصـــد
  .)٣("وبقرائن ترشد إلى ذلك

                                                           
 ). ٧٤) تقریب التهذیب البن حجر ( ص(١
  ). ١١٤/ ٢) فتح المغیث للسخاوي ( ٢(
  نفس الجزء والصفحة.المصدر السابق. ) ٣(
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، )١(فـي الرفـع والتكمیـل هــ)١٣٠٤(ت  ثم ختم الكـالم علـى مراتـب الجـرح والتعـدیل اللكنـوي  
  وكان متبًعا لمن سبق.

أحــد أســاتذة الحــدیث المعاصــرین ســبب اخــتالف األئمــة فــي عــدد المراتــب، فقــال: ن وقــد بــیَّ   
ن أئمة الجرح والتعدیل قد أطلقوا كثیًرا من األلفاظ في هذا المجال ولم یضعوا غالًبا أمام كل "الواقع أ

لفظة ما یبین األساس الذي جعلهم یطلقونها على الراوي، إذ إنهم لو فعلوا ذلك لسهلت مهمـة إلحـاق 
كــن كبیــًرا... ألفــاظهم فــي مراتــب ال یختلــف علیهــا، ولهــذا جــاء االخــتالف بــین هــؤالء األئمــة وٕان لــم ی

والحق أن موضوع ترتیب ألفاظ الجرح والتعدیل یحتاج إلى كثیر من البحث والتقصي والتطـواف فـي 
كل كتب الجرح والتعدیل حتى یمكن أن تعرف مذاهبهم وأسسهم في إطالق األلفاظ على الرواة ألنـه 

  .)٢(یبدو أن كل إمام له منهجه الخاص في ذلك"

                                                           
  ).١٢٩) الرفع والتكمیل لللكنوي ( ص ١(

 ).٢٤٣. رفعت فوزي (ص) ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحدیث. د(٢



  
  
  

  
  
  

 الثانيالفصل 
 ابن اْلُمَلقِّن في تعديل الرواة.منهج اإلمام 

 
 مباحث : خمسةویشتمل على 

ـــدیل  المبحـــث األول: ـــي التع ـــن ف ـــن اْلُمَلقِّ ـــام اب مصـــطلحات اإلم
 .  ومدلوالتها

 ابن اْلُمَلقِّن. عند اإلمام عدلونالمبحث الثاني: الرواة الم
 ابن اْلُمَلقِّن. عند اإلمام لتعدیلالمبحث الثالث: مراتب ا

    ابن اْلُمَلقِّن في التعدیل. المبحث الرابع: خصائص منهج اإلمام
 المبحث الخامس: جدول الرواة المعدلین، ونتائجه.
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  املبحث األول
   عديل ومدلوالات اإلمام ابن الْملَقِّن يف التمصطلحا

  

. )١(، والمصـــدر االصـــطالحاســـم مفعـــول مـــن اصـــطلحَ وهـــو  ،ُمصـــطَلحٍ  جمـــع مصـــطلحات:  
: "، وقیــلنقــل عـن موضـعه األولعبـارٌة عـن اتفــاق قـوم علـى تســمیة الشـيء باسـم مـا یُ "االصـطالح: و 
اتفــاق طائفــة علــى وضــع أیضــًا: " وقیــل"، اوي إلــى آخــر، لمناســبة بینهمــَغــإخــراج اللفــظ مــن معنــى لُ "

 "،إخــراج الشــيء عــن معنــى لغــوي إلــى معنــى آخــر؛ لبیــان المــراد"هــو وقیــل:  "،المعنــى بــإزاءاللفــظ 
  .)٢("لفٌظ معین بین قوم معینین"هو وقیل:

جریح، كان البد وثیق والتَّ على نقد الرجال من حیث التَّ  اولما كان علم الجرح والتعدیل قائمً    
على غیر  مثة من معرفة مصطلحات النُّقَّاد المختلفة، وتفسیرها وتوضیحها حتى ال ُیفهم كالمهللباح

المراد منه، وكما هو معلوم أن الكثیر من العبارات واأللفاظ قد َیختلف مدلولها من ناقد آلخر؛ حتـى 
واة َیحتـاج إلـى وَ هبي معلقًا على ذلك، بقوله: "قال اإلمام الذَّ  ، وَبـراءة مـن الهـوى َرع تـامٍّ الكالُم فـي الـرُّ

رح، َجـعـدیل والْ ثـم نحـن نفَتِقـُر إلـى تحریـر عبـارات التَّ  ،والَمْیل، وِخبرة كاملـة بالحـدیث، وِعَلِلـه، ورجاِلـه
امِّ ُعـْرَف ذلـك اإلمـام ثـم أَهـمُّ ِمـن ذلـك، أن َنعلـم باالسـتقراء التـَّ ،َبـةومـا بـین ذلـك ِمـن العبـارات الُمَتَجاذِ 

    .)٣("الَحه، ومقاِصَده، بعباراِته الكثیرةالِجْهِبذ، واصط

وفیمــا یلــي عــرٌض للمصــطلحات، والعبــارات التــي اســتخدمها اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن فــي تعــدیل   
  :ثالثة أقسامالرواة، مع االجتهاد في بیان مدلوالتها، ویمكن تقسیمها إلى 

  مصطلحات التعدیل المطلق. األول:

  .النسبيمصطلحات التعدیل  الثاني:

  .توثیًقا المصطلحات التي لم یجزم القول فیهاالثالث: 
  

  المطلب األول: مصطلحات التعدیل المطلق عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن ومدلوالتها.
 ،المتقـدمین والمتـأخرین مـن العلمـاءعـدیل المطلـق عنـد لمَّا بحثت عن تعریٍف اصطالحٍي للتَّ   

عـدیل المطلـق رف التَّ َعـارتأیـت بـأن أُ و  -حسـب علمـيعلى  –له عند أحد منهم  تعریفٍ  أعثر على لم
حـال غیـره بمقارنـة حالـه ، كدون اقترانـه بلفـظ آخـر یقیـده"الحكم بتعدیل الراوي بلفـظ مطلـق، "بأنه: 

                                                           
 ). ٣٠٢٨/ رقم ١٣١٤/ ٢) معجم اللغة العربیة المعاصرة ألحمد مختار ( (١
 ). ٢٨) التعریفات للجرجاني ( ص (٢
 ). ٨٢) الموقظة للذهبي ( ص (٣
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مقارنــة حــال حدیثــه فــي شــیخ مــن الشــیوخ بالنســبة أو  ، كــأن یقــال: فــالن أوثــق مــن فــالن،مــن الــرواة
إذا ومقارنـة حدیثـة بالنسـبة لبلـد دون بلـد، كـأن یقـال: فـالن ثقـة ، ثقة في فالنكأن یقال: فالن  ،لغیره

فـي حدیثـه الـذي رواه  ثقـةكـأن یقـال: فـالن  ،مقارنة حدیثه في زمن دون زمن وأ، امیینروى عن الشَّ 
      . واهللا تعالى أعلم.ورغیر ذلك من الصُّ  وأ، قبل االختالط

مصــطلحات، وعبــارات  عملرجــال فقــد اســتابــن اْلُمَلقِّــن فــي نقــد ال اإلمــام وبــالنظر إلــى كــالم  
اظ من فَّ ئمة والحُ إجماع األ" وداللة في أغلب األحیان، وهي:للتعدیل، وافق النُّقَّاد في استعمالها لفظًا 

 ،إمــام جلیــله"، "وٕامامِتــ ،هتقاِنــإ و  ،هوحفِظــ ،هعلِمــ مِ َظــوعِ  ،هد علــى جاللِتــِقــعَ نْ أهــل عصــره فمــن بعــده مُ 
"الحـافظ اللغـوي،  وهو من أجـود النـاس إسـناًدا"، ،"جاللته متفق علیها ،"نأعلم أهل زمانه في هذا الف

ــ ، ســن حفظــه وتوثیقــه واتقانــه""اتفقــوا علــى حُ ، ة بمــرو"نَّ عــالم أهــل مــرو وقاضــیها، أول مــن أظهــر السُّ
ر بــه أهــل ِخــتَ فْ ة یَ نَّ "الحــافظ الثقــة صــاحب ُســ، "الحــافظ الثقــة المــأمون"، "الفقیــه العلــم الثبــت المــأمون"

، "الحــافظ المــتقن أحــد األعــالم"، "الحــافظ الحجــة العابــد القانــت"، "الحــافظ الحجــة اإلخبــاري"، بغــداد"
 "ثقــة حجــة"، "الثبــت الحجــة"، "ثقــة ثبــت"،"حــافظ إمــام"،  "حــافظ حجــة"، "حــافظ ثبــت"،"، حــافظ مــتقن"

العلــم والعبــادة  "صـدوق ثقــة"، "ثقــة صــدوق رأســًا فــي، س"دلِّ "ثقــة مــأمون، إال أنــه كــان ُیــ "ثقـة مــأمون"،
ثبـــت " "،"ثقــة صــالح"، "ثقــة إمـــام"، "ثقــة نبیــل، "صــدوق ثقــة، ُتُكلِّـــم فــي ســماعه مــن الزهـــري"، كأبیــه"
"مـن ، "ثقٌة مشهور، ضعفه العقیلي بال حجـة""، ثقة حاكم بالمدینة" ،"ثقة""مستقیم الحدیث"،  ،"صالح

"الحــــافظ  ،"حـــافظ""ثبــــت"،  ،إرجـــاء" "أحـــد أئمــــة اإلســـالم الثقــــات فیـــه، س"دلِّ رســــل، وُیـــالثقـــات لكنـــه یُ 
 ،هفَ عَ ضَ  ا"ال نعلم أحدً ، عدیل"اِم الجرِح والتَّ كَّ "حافظ من حُ ، "الحافظ الزاهد"، ف"حِ صَّ الواسطي، وكان یُ 

ـــه"، "صـــدوق" وال ذكـــره فـــي الضـــعفاء"، ـــأس ب ـــه الحـــدیث صـــالح" "صـــالح"، ،"صـــالح الحـــدیث"، "الب  ل
 "لـیس معروفًـا بالثقـة"،، كمـا قـال ابـن حـزم أنـه لـیس بـالقوي""لیس ،"شیعي صدوق ُتُكلِّم فیـه" ،"مناكیر

  وبیان مدلوالتها: ض مصطلحاتهلبعیل وفیما یلي دراسة وتفص

، َوِحفِظـه ،هَعِلِمـ مَظـَوعِ ، َعَلى َجَالَلِتهِ  ُمنعِقدٌ  َفَمْن َبْعَده ِمْن َأْهِل َعْصرِهِ  َوالُحفَّاظِ  اَألِئمَّة ِإجَماعُ أوًال: "
 ".َماَمِتهِ َوإِ ، إِتَقاِنهو 

هذه العبارة من ألفاظ المدح والثناء الرفیع، وتدل على تمام حفظ الـراوي، وٕاتقانـه، وٕامامتـه،   
مما جعل النُّقَّاد ُیجمعون علـى ذلـك، ولـم یختلـف فیـه أحـد. وسـیاتي بیـان المـراد بـالحفظ واإلتقـان فـي 

  هذا المبحث بعد قلیل إن شاء اهللا تعالى.

  .)١(َحمَّاد بن َزْید بن ِدْرَهم اَألْزِديّ ُمَلقِّن هذا المصطلح في حق: وقد استعمل ابن الْ       
  

                                                           
 .)٨٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١
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 ، أعلم أهل زمانه في هذا الفن".إماٌم جلیلٌ ثانیًا: "

ـــد مدحـــه بصـــفة أفعـــل    ـــة اللغـــة؛ فهـــي ممـــن ُأكِّ ـــاظ التـــي ُعـــِرف مـــدلولها بدالل هـــذه مـــن األلف
  تعدیل والتوثیق.التفضیل، فتبین أن صاحب هذا الوصف یكون في أعلى مراتب ال

وهذه العبارة ُیقصد بها اإلشارة إلى مرتبة الراوي الرفیعة في التعدیل، أو اإلشارة إلـى مرتبـة   
   .)١(طلق في المحدثینالراوي العالیة في الفقه، أو الزهد، أو غیر ذلك، وأكثر ما تُ 

  .)٢(ْهِريّ ُمَحمَّد بن ِشَهاِب الزُّ وقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن هذا المصطلح في حق:   
  ومن مصطلحات ابن اْلُمَلقِّن المتعلقة بلفظ أفعل التفضیل:

ـ"اتفقـوا علـى الثنـاء علیـه، ووصـفه بـالحفظ واإلتقـان، ومناقبـه جَ  :اْلَفْضل ْبن ُدَكـْینٍ  قوله في حق -  ةمَّ
  .)٣(... وكان أتقن أهل زمانه"

  . )٤("اً و من أجود الناس إسنادً وه ،جاللته متفق علیها: "َقْیس بن َأِبي َحاِزمٍ وقوله في حق  -
  

 ثالثًًا: "ثبت"، "ثبت مع زیادة صفة".

 ثبت: مصطلح یدل على توثیق الراوي بصفة واحدة تدل على الضبط.  

ـــ   ـــد قـــال السَّ ـــب واللســـان رفـــًا بالثبـــت: "ثبـــت بســـكون البـــاء الموحـــدةعِّ خاوي مُ وق ، الثابـــت القل
ــوالكتــاب والحُ  ه مــع أســماء المشــاركین لــه فیــه؛ ألنــه وعَ مُ ْســه المحــدث مَ ت فیــِبــثْ ة، وأمــا بــالفتح فمــا یُ جَّ

الضابط الجید " عرفًا بالثبت أیضًا:نعاني مُ ، وقال الصَّ )٥("شخص لسماعه وسماع غیرهالة عند جَّ كالحُ 
 . )٦("الضبط

  وجوه: ةدَ وقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن هذا المصطلح على عِ   
 راوٍ  وثیــق التــام للــراوي، حیــث قالهــا فــي حــقعــدیل والتَّ لتَّ یفیــد ا ق بــدون زیــادة:َلــطْ األول: اســتعمال مُ 

  .)٧(ثبت"": َحْنَظَلة ْبن َأِبي ُسْفَیاَن الُجَمِحي واحد:

                                                           
 ). ٨٨عیل ( ص ) انظر: شفاء العلیل لمصطفى إسما(١
 .)٨٤(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٢
 ). ١٩٤/ ٣(  المصدر السابق) (٣
 ). ٢٣٧/ ٣(  المصدر نفسه) (٤
 ).١١٥/ ٢) فتح المغیث للسخاوي ( (٥
 ). ١٦٠/ ٢) توضیح األفكار للصنعاني ( (٦
 ). ٤/٥٦٤) التوضیح البن الملقن (  (٧
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دون البلـوغ بـه إلـى درجـة المـدح  ام للـراوي،التـَّ وثیـقوالتَّ عـدیل فیـد التَّ یُ  الثاني: اسـتعمال مقیـد بزیـادة:
صــود وداللــة المصــطلح عنــد االمــام ابــن اْلُمَلقِّــن؛ وضــح مقیــادة قــد تحمــل قــرائن تُ والزِّ  فیــع،الرَّ 

  .)٢("ثبت صالح" :)١(الَواِرِث بن َسِعْیِد بِن َذْكَوانَ  َعْبدواحد:  راوٍ  حیث قالها في حق

 ،فیـعوهـو مـن عبـارات المـدح الرَّ  ،وثیـق للـراويام والتَّ عـدیل التـَّفیـد التَّ یُ  اسـتعمال مقیـد بزیـادة:الثالث: 
َبْیرِ  ْبن ، حیث قال في حق ُعْرَوةكریر الصفة من حیث المعنىفهو ممن أكد مدحه بت : )٣(الزُّ

: "الثبـــــت )٥(َحْفـــــص بـــــن ُعَمـــــر اَألْزِديّ ، وقـــــال فـــــي حـــــق: )٤(المـــــأمون" الثبـــــت العلـــــم "الفقیـــــه
  .)٦(الحجة"

  

  رابعًا: "ثقة"، "ثقة مع زیادة صفة".

، د وٕاحكـامْقـكلمـة تـدل علـى عَ  الـواو والثـاء والقـافثقة أصلها في اللغـة كمـا قـال ابـن فـارس: "   
  .)٧("وقد وثقت به ،وهو ثقة ،حكموالمیثاق: العهد المُ  ،الشيء: أحكمته َوَوثَّْقتُ 

، فالعـدل: "مـن كانـت لـه ملكـة تحملـه )٨("من جمع الوصفین العدالة، وتمام الضـبط: "الثقةف    
مـن أسـباب الفسـق وخـوارم  الماً س عاقالً  بالغاً  أن یكون مسلماً ، "وهو )٩(على مالزمة التقوى والمروءة"

 إن حـدث مـن حفظـه ضـابطاً  غیـر مغفـل حافظـاً  متیقظـاً ، أمـا الضـبط: "أن یكـون الـراوي )١٠("المروءة
    .)١١("حدث من كتابه لكتابه إن

البـأس  ام إلـى أول درجـات النقصـان، قیـل فیـه: صـدوق، أومَ ومن نزل عن التَّ ي: "اعِ قَ بِ قال الْ   
  .)١٢("بسزیل اللَّ ه ثقة، إال مع اإلرداف بما یُ قال فیبه ونحو ذلك، وال یُ 

                                                           
 .)١٠٧(ص یأتي تفصیل الترجمة في موطنها) س(١
 ). ٣٨٢/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٢
 .) ٨٨(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٣
 ). ٨٩/ ١٧)،(  ٥١/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٤
 . )٩٨(ص ترجمة في موطنها) سیأتي تفصیل ال(٥
 ). ٢٢١/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ). ٨٥/ ٦) معجم مقاییس اللغة البن فارس ( (٧
 ).  ٥٨٩/ ١) النكت الوفیة للبقاعي ( (٨
 ). ٩) خالصة التأصیل لشریف حاتم العوني ( ص (٩

 .) ١٣٦) التقیید واإلیضاح للعراقي ( ص(١٠
 المصدر السابق.) (١١
 ). ٥٨٩/ ١) انظر: النكت الوفیة للبقاعي ( (١٢
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قــال ، )١(خطــئ، فمــا مــن ثقــة بـل ومــا مــن إمــام مشــهور إال وقــد أخطــأ""وال یلـزم مــن هــذا أن الثقــة ال یُ 
  .  )٢(بًال"وناهیك بهما ثقة ونُ  ،فقد غلط شعبة ومالك ،الذهبي: "لیس من شرط الثقة أن ال یغلط أبداً 

  ن هذا المصطلح على عدة وجوه:وقد استعمل ابن اْلُمَلقِّ   
وثیق للراوي، حیـث قـال فـي حـق عـدد مـن الـرواة ام والتَّ عدیل التَّ فید التَّ یُ  األول: استعمال بدون زیادة:

َؤاِسي ِإْبَراِهیم بن ُحَمْیدمنهم:  مان یسـل، و )٦("ثقـة" :)٥(إِْبَراِهیم بن میسـَرة الطَّـاِئِفي، و )٤("ثقة":)٣(الرُّ
   ر.ی، وغیرهم كث)٨("ثقة": )٧(َجِعيّ َأُبو َحاِزٍم اَألشْ 

البلـوغ بـه إلـى درجـة المـدح دون ، للـراويوثیـق والتَّ ام عـدیل التـَّفیـد التَّ یُ  یـد بزیـادة:قَ اسـتعمال مُ الثاني: 
، )١٠(: "ثقـة نبیـل")٩(الُمْنَتِشـر بـن ُمَحمَّـد بـن الرفیع وتكـرار األلفـاظ، حیـث قـال فـي حـق: ِإْبـَراِهْیم

ــل اْلكَســائي ُمَحْمــدِ  وقــال فــي حــق: ــِن ُمَقاِت ُمْعَتِمــُر بــُن وقــال فــي حــق: ، )١٢("ثقــة صــدوق" :)١١(ْب
  .)١٤(ثقة صدوق رأسًا في العلم والعبادة كأبیه"" :)١٣(ُسَلْیَماَن التَّْیِميُّ 

فیع فهو المدح الرَّ وثیق للراوي، وهو من عبارات ام والتَّ عدیل التَّ فید التَّ یُ  قید بزیادة:الثالث: استعمال مُ 
 ،والزیــادة قــد تحمــل قــرائن توضــح مقصــودمــن حیــث المعنــى؛  كــد مدحــه بتكریــر الصــفةأُ  ممــن

بـن َعبـداهللا  َمْنُصْور بن الُمْعَتِمـرِ  :حیث قال في حق ،وداللة المصطلح عند االمام ابن اْلُمَلقِّن
َلِميُّ     .)١٦("ثقة ثبت": )١٥(السُّ

                                                           
 ). ١٢٣) شفاء العلیل لمصطفى إسماعیل ( ص (١
 ). ٣٤٦/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٢
 .) ١١٤(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٣
  ). ٣١٠/ ٨) التوضیح البن الملقن (  (٤
 .) ١١٤(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٥

  ). ٢٤/٣٢٢) التوضیح البن الملقن ( (٦
 .) ١١٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٧
 ). ٤٩٨/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٨
 .)١٢٦(ص یل الترجمة في موطنها) سیأتي تفص(٩

 ). ٥٩٣/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 .)١٢٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١١
 ). ٣/٣٠٠) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 .)١٢١(ص ها) سیأتي تفصیل الترجمة في موطن(١٣
 ). ٣/٦٦٠) التوضیح البن الملقن ( (١٤
 .)١٠٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١٥
 ). ٣٣٧/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١٦
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 ِإْبـَراِهْیم :وقـال فـي حـق، )٢("ثقة حجة": )١(َداِنيّ َعْبِد اللَِّه ْبِن َداُوَد بن عامر الَهمْ  :وقال في حق    
  .)٤(: "ثقة إمام")٣(ِإْسَحاقَ  َأُبو اِإلَمامُ  الَفَزاِريّ  ُمَحمَّد بنا

ــالغ مــن الوثاقــة أعلــى مراتبهــا" والُحجــة:      ن الحجــة فــوق إ" الــذهبي:، حیــث قــال )٥("ثقــة مــتقن ب
ولـــیس  ،ثقـــة" :)٧(ونسمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ُیـــعثمـــان بـــن أبـــي شـــیبة فـــي أحؤیـــد هـــذا قـــول ، یُ )٦("الثقـــة
  .)٩("لیس بحجةلكنه و  ،ثقة"ابن معین في محمد بن إسحاق:  ول، وق)٨("بحجة

  .)١١(ثقة مأمون"" :)١٠(التَِّمیِمّي السَّْعِديّ  ِدیَنار بن َخاِلد وقال ابن اْلُمَلقِّن في حق  
وٕامـا فـي الـدِّین؛ ویكـون معنـاه إمـا: فیـع إمـا فـي االتقـان، "مـن ألفـاظ المـدح الرَّ  :والثقة المأمون  

"ثقــة مــتقن"، وٕامــا "ثقــة عابــد ورع صــادق"، لكــنهم قــد یقولــون ذلــك علــى المبتــدع فیكــون المعنــى أنــه 
، وقد یقولون ذلك على من یخطئ فیكون المعنى أنه عدل في دینـه، ومـا وقـع فـي حدیثـه مـن "متقن"

فقـد قـال ، )١٢(لـك فـیمن یحـافظ علـى أصـوله"المناكیر على سبیل الـوهم ال علـى العمـد، وقـد یقولـون ذ
 كان مأموناً  كان: فقال ثقة؟ كان: رجل له فقال َخْلَدة، أبو "حدثنا: في حق خالد بن دینار مهدى ابن

  .)١٣(وسفیان" شعبة الثقة خیارًا،
 غیـره مبلـغ یبلغـه أن ُیـرد لـم الـرحمن عبـد "لكـن فقـال: ،ي علـى قـول ابـن مهـدياجِ البَّ  فعقب    
 خیـارًا، كـان قـال: ولـذلك ذلـك؛ دون درجتـه أن یبـین أن إلى وذهب وأحفظ وأثبت، منه نأتق هو ممن
  . )١٤(اإلسالم" مع والخیر الصدق جمع إذا الثقة معنى وهذا صدوقًا، كان

  

                                                           
 .)٩٩(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١
 ). ٦٧٠/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٢
 .)١٠٨(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٣
 ). ٤٨٨/ ١٢) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).  ٧٨/ ٣) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (٥
 ). ٨٣/ ١ء الذهبي ( ) سیر أعالم النبال(٦
) ابن عبد اهللا بـن قـیس التَِّمْیِمـّي الَیْرُبـْوِعّي الُكـْوِفّي، ثقـة حـافظ ، مـات سـنة سـبع وعشـرین ومـائتین، وهـو ابـن أربـع (٧

 ). ٦٣/ رقم٨١وتسعین سنة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٨٧/ رقم٥٠/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ١٠٤٧/ رقم ٢٢٥/ ٣ایة الدوري ( ) التاریخ البن معین رو (٩

 .)١٠٠(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١٠
 ). ٤٨٦/ ٧) التوضیح البن الملقن ( (١١
 ). ٣٣٣) شفاء العلیل لمصطفى إسماعیل ( ص(١٢
 ).  ١٤٧١/ رقم ٣٢٨/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ). ٢٨٤/ ١والتجریح للباجي ( ) التعدیل (١٤
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 "، "حافظ مع زیادة صفة".حافظخامسًا: "

 فظـتح :یقـال ،الحـاء والفـاء والظـاء أصـل واحـد یـدل علـى مراعـاة الشـيءقال ابن فارس: "    
  .)١("والحفاظ: المحافظة على األمور ،والتحفظ: قلة الغفلة.. .الشيء حفظاً 

راد به ضبط الفؤاد، وٕاتقان الراوي، كما هو موجـود بكثـرة طلق هذا اللفظ یُ فالحافظ: "حیث یُ      
في تراجم الحفاظ المشـاهیر... لكـن هـذا اللفـظ قـد یطلـق فـیمن هـو كثیـر العلـم واسـع الروایـة، وٕان لـم 

هبي فـي تـذكرة الحفـاظ وغیرهـا مـن كتبـه بأنـه مـن ه الحـافظ الـذَّ فُ ِصـمتقنًا لحدیثه؛ فكم من رجل یَ یكن 
فــي حدیثــه، وبأوهــام فــي روایتــه، وهنــاك حالــة ثالثــة لهــذا اللفــظ وهــي  نً یِ َلــومــع ذلــك یصــفه بِ  ،الحفــاظ

تــدل علــى غیــره ق فــالمراد منــه ضــبط الفــؤاد إال إذا ظهــرت قرینــة ِلــطْ ضــبط الكتــاب، فهــذا اللفــظ إن أُ 
  .)٢(مل بها. واهللا تعالى أعلم"عْ یُ فَ 

لـب هرة بالطَّ الشُّـروط التي ینبغـي أن تتـوفر فـي الحـافظ حیـث قـال: "وقد ذكر ابن حجر الشُّ     
ـــ والمعرفـــة بـــالتجریح ، والمعرفـــة بطبقـــات الـــرواة ومـــراتبهم، فحُ واألخـــذ مـــن أفـــواه الرجـــال ال مـــن الصُّ

قیم حتى یكون ما یستحضره من ذلك أكثـر ممـا ال یستحضـره مـع عدیل، وتمییز الصحیح من السَّ والتَّ 
  .)٣("روط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاً فهذه الشُّ  استحضار الكثیر من المتون.

  :ثالثة وجوهوقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن هذا المصطلح على 
اك للراوي یقوثام والتَّ عدیل التَّ فید التَّ یُ   لق بدون زیادة:طْ األول: استعمال مُ  ـحَّ ؛ فقد قال في حق: الضَّ

ــْیَباِنيّ  ــد الشَّ ــِن مخل ــَراِهیم اْلَبْلِخــيّ )٥(: "حــافظ")٤(ْب ــن ِإْب ، )٧("الحــافظ" ،)٦(، وقــال فــي حــق: َمكِّــّي ْب
  وغیرهم.. )٩(:"حافظ")٨(َماِلُك ْبُن َأَنِس اَألصَبحيّ وقال في حق: 

وثیـق للـراوي، دون البلـوغ بـه إلـى درجـة المـدح ام والتَّ عـدیل التـَّفیـد التَّ یُ  اسـتعمال مقیـد بزیـادة:الثاني: 
  . )١١("الحافظ الزاهد":)١٠(عبد اهللا بن ُمِنیر اْلمروِزي الرفیع، حیث قال في حق:

                                                           
 ). ٨٧/ ٢) معجم مقاییس اللغة البن فارس ( (١
 ). ٤٧٧) شفاء العلیل لمصطفى إسماعیل ( ص(٢
 ). ٢٦٨/ ١) النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ( (٣
 .)١٣٥(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٤
 ). ٢١/٢٢٧بن الملقن ( ) التوضیح ال(٥

 . )١٠٥(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٦
 ). ٣٧٦/ ١٤) التوضیح البن الملقن ( (٧
 .)١٣٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٨
 ).١٢/ ١٠) التوضیح البن الملقن ( (٩

 .)١٣٨(ص أتي تفصیل الترجمة في موطنها) سی(١٠
 ). ٣٣٠/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (١١
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 ؛فیـعوهـو مـن عبـارات المـدح الرَّ وثیـق للـراوي، ام والتَّ عـدیل التـَّفیـد التَّ یُ  اسـتعمال مقیـد بزیـادة:الثالث: 
ـــر ال ـــادة قـــد تحمـــل قـــرائن توضـــح  ،صـــفة مـــن حیـــث المعنـــىفهـــو ممـــن أكـــد مدحـــه بتكری والزی

ُمَحمَّـد ْبـن َأبِـي َغاِلـب  :، حیـث قـال فـي حـقوداللة المصطلح عند االمام ابن اْلُمَلقِّـن ،مقصود
الحـــافظ الثقــــة، " :)٣(اللَّْیثِـــيّ اْلَقاِســـِم  بـــن َهاِشـــم :وقـــال فـــي حــــق، )٢("حـــافظ ثبـــت": )١(اْلُقوِمِســـيّ 

"الحـافظ  :)٥(َماِلـك بـن ِإْسـَماِعْیل النَّْهـِديّ وقـال فـي حـق ، )٤(أهـل بغـداد"ة َیفتخر بـه نَّ صاحب سُ 
وقـال ، )٨("حـافظ إمـام" :)٧(الَمـْرَوِزيّ  بـن الَفْضـل َصَدَقة :قال في حق، و )٦(الحجة العابد القانت"

   .)١٠(: "حافظ متقن")٩(اْلُبَناِنيّ  َأْسَلمَ  بن ثَابت :في حق
  .)١١("مر: إحكامهوٕاتقان األ" ي:رِ وهَ جَ قال الْ  ،اسم فاعل من اإلتقان متقن:وال   

ـــال الْ و    ـــة بجزئیاتهـــا؛ وقیـــل: لَ عِ اإلتقـــان معرفـــة األدلـــة بِ " :يانِ َجـــرْ جُ ق لهـــا، وضـــبط القواعـــد الكلی
  .            )١٣("اموالمقصود باإلتقان هنا إحكام الحفظ أو الضبط التَّ ، ")١٢("اإلتقان معرفة الشيء بیقین

  "، "صالح الحدیث مع زیادة صفة".لح الحدیثصاسادسًا: "صالح"، "

اختلفت رح، "ولقد جَ عدیل القریب من الْ طلق، ویدل على التَّ عدیل المُ هذا من مصطلحات التَّ       
، "صــالح الحــدیث"وكلمــة  "،صــالح"عبــارات العلمــاء فــي بیــان مرتبــة الــراوي الــذي یصــفه النقــاد بكلمــة 

فـإن هـذا وشـبهه یـدل علـى عـدم الضـعف ال الذهبي: "حیث ق، )١٤("والصحیح أنها من كلمات التلیین
  .)١٥("المطلق

                                                           
 .)٩٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١
 ). ٥٧٤/ ٣٣) التوضیح البن الملقن ( (٢
 .)٨٩(ص وطنها) سیأتي تفصیل الترجمة في م(٣
 ). ٩٧/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).٩٠(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنه(٥
 ). ٢٣٤/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٦
 .)٩٧(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٧
 ). ٥٩٩/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٨
 .)٩٤(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٩

 ). ٥٩/ ١٩) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ). ٢٠٨٦/ ٥) الصحاح للجوهري ( (١١
 ). ٩) التعریفات للجرجاني ( ص (١٢
 ). ٥٨( ص  ) شرح الموقظة للمنیاوي(١٣
 ).  ٣٠٢/ ٣) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (١٤
 ). ٤/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (١٥
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تقـوم بـه  :فقلـت ،صـالح الحـدیث :فقـال؟ ُعَمر بـن ُرْوَبـة التَّْغِلبِـيّ قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن  
   .)١("ولكن صالح ،ال :الحجة؟ فقال

    وقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن هذا المصطلح على وجهین:    
رح غالبـًا؛ حیـث قـال فـي حـق جَ عدیل القریب من الْ یدل على التَّ  طلق بدون زیادة:األول: استعمال مُ 
  .)٣(صالح"": )٢(َعْمُرو ْبن َیْحَیى ْبِن َسِعیدِ راٍو واحد: 

والزیـادة قـد تحمـل قـرائن توضـح مقصـود  طلـق للـراوي،المُ  عدیلفید التَّ یُ  الثاني: استعمال مقید بزیادة:
ــْلت ، حیـث قـال فــي حـقن اْلُمَلقِّــنوداللـة المصـطلح عنــد االمـام ابـ ــِد  بـن راٍو واحـد: الصَّ ُمَحمَّ

"صـالح : )٦(اْلقَـدَّاحِ  َیْحَیى ْبِن َسـِعیدِ ، وقال في حق راٍو واحد: )٥(: "صالح الحدیث")٤(الَخاَرِكيّ 
  .)٧(الحدیث، له مناكیر"

وال یكـون  ،ینلـدِّ الصالح في ا یراد بهو  "صالحصطلح "طلق مُ وتجدر اإلشارة إلى أنه أحیانًا یُ    
یؤیـد ذلـك ؛ )٨(متعلقها حال الراوي في روایته، فال بـد مـن مالحظـة القـرائن واالنتبـاه إلـى سـیاق الكـالم

أراد بـه فـي دینـه ال فـي حدیثـه؛ ألن مـن عـادتهم  ،)٩(إنـه شـیخ صـالح :قـول الخلیلـيقول ابن حجر: "
، فـــإذا أطلقـــوا "صـــالح الحـــدیث": إذا أرادوا وصـــف الـــراوي بالصـــالحیة فـــي الحـــدیث قیـــدوا ذلـــك فقـــالوا

  .)١٠("واهللا أعلم .یانةالصالح فإنما یریدون به في الدِّ 
  سابعاً: "صدوق"، "صدوق مع زیادة صفة". 

طلــق، وتــدل علــى التوثیــق بصــفة قریبــة مــن الضــبط، الوصــف عــدیل المُ مــن مصــطلحات التَّ   
ى مـن كـان عـدًال ضـابطًا طلـق الصـدوق علـبالصدق على سبیل المبالغة، وفي اصطالح المحدثین یُ 

                                                           
 ). ٥٧٠/ رقم١٠٨/ ٦) انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 .)١٥١(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٢
 ). ١٥٠/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٣
 .)١٥٠(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٤
 ). ٤٠٣/ ١٤)، (  ٢١٦/ ٧) التوضیح البن الملقن ( (٥
 .)١٥٥(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٦
 ). ٤٩٨/ رقم٢) التوضیح البن الملقن ( (٧
 ). ٣٠٨/ ٣دثین لمحمد سالمة ( ) لسان المح(٨
 ). ٧٤٦/ ٢) اإلرشاد للخلیلي ( (٩

 ). ٦٨٠/ ٢) النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ( (١٠
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َأْحَمـد ، فقـد قـال الـذهبي فـي ترجمـة )١(إال أنه أخف ضبطًا من الثقة؛ لوقوع الخطأ فـي بعـض حدیثـه"
ْمِليّ  بن َشْیَبانَ    .)٢("خطئخطئ، فالصدوق یُ قیل: كان یُ ، صدوق" :الرَّ

مرتبــة العــدل الضــابط الــذي خــف ضــبطه، فهــو ثقــة غیــر مــتقن، ویقــع منــه فــي  "فصــدوق  
أما إذا اقترن بها وصف تلیین، فحینئـذ یكـون الـراوي لـین الحـدیث، وتكـون .. ه شيء من أوهام.روایت

  .)٣"(متعلقة بعدالة الراوي ال بضبطه كلمة صدوق

  وقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن هذا المصطلح على وجهین:  
حیـث قـال فـي ، الـذ خـف ضـبطهطلـق للـراوي، عـدیل المُ فیـد التَّ یُ  طلق بدون زیـادة:استعمال مُ األول: 

 :)٦(َأْفَلــــــح ْبــــــن ُحَمْیــــــد وقــــــال فــــــي حــــــق: ،)٥(: "صــــــدوق")٤(الَمــــــَدِنيّ  َیَســــــار بــــــن َســــــِعْید :حــــــق
 بنُ  َزْید، وقال في حق: )٩("صدوق": )٨(َخاِلد ْبُن َخِلّي اْلَكَالِعيّ  وقال في حق:، )٧("الصدوق"

 وغیرهم. .)١١("صدوق" :)١٠(َعِلّي النََّخِعيّ 
ل ِمـحْ فالزیـادة قـد تَ عـدیل للـراوي مـع البلـوغ بـه إلـى درجـة الثقـة؛ یفید التَّ  زیادة:قید باستعمال مُ الثاني: 

 ْبـن حیث قـال فـي حـق علـيّ  وضح مقصود وداللة المصطلح عند االمام ابن اْلُمَلقِّن؛قرائن تُ 
"صـدوق  :)١٤(َراِشـد اْلَجـَزِريّ  ْبـن وقـال فـي حـق: ِإْسـَحاق، )١٣(: "صدوق ثقة")١٢(النَّْخعيّ  ُمْدِرك

 .)١٥(ة ُتُكلِّم في سماعه من الزهري"ثق

                                                           
 ). ٢٢٤) مصطلحات الجرح والتعدیل المتعارضة جمال اسطیري ( ص(١
 ).   ٤٠٥/ رقم ١٠٣/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٢
 ). ٣٣٧/ ٣) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (٣
 .)١٤٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٤
 ). ٢٤٠/ ٢٣) التوضیح البن الملقن ( (٥
 .)١٤١(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٦
 ). ٥٧٤/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٧
 .)١٤٣(ص ها) سیأتي تفصیل الترجمة في موطن(٨
 ). ٤٠١/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٩

 .)١٤٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١٠
 ). ٤٨/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١١
 .)١٢٥(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١٢
 ). ٣/٦١٠) التوضیح البن الملقن ( (١٣
 .)١٢٣(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١٤
 ). ١٦١/ ٢٢) التوضیح البن الملقن ( (١٥
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فیكـون فیهـا معنـى التوكیـد لتوثیقـه؛  ،هذه العبارة قد تطلق على الـراوي الثقـة" فصدوق ثقة:  
وأحیانـًا  ،طلقها الناقد على من یتردد فیه بین مرتبتي الثقة والصدوق، أو الذي یكون أحیانـًا ثقـةوقد یُ 

، إال إذا قامـت قرینـة "ثقـة" قرب، فیكون معناها كمعنـىأخرى صدوقًا؛ ولعل التوسط في أمرها هو األ
  .)١("تقود إلى األخذ بمعنى أعلى أو أدنى فیصار حینئذ إلیها

 سابعًا: "ال بأس به".

درجـة  به إلى بلوغالطلق، وتدل على تعدیل الراوي دون عدیل المُ صطلحات التَّ مُ هذا اللفظ من     
وجــدت األلفــاظ فــي الجــرح قــال ابــن أبــي حــاتم: "الثقــة، وهــي تســاوي مصــطلح صــدوق فــي المرتبــة، 

فهـو ممـن یحـتج بحدیثــه، وٕاذا  "مـتقن ثبــت"أو ،"ثقـة" :قیــل للواحـد إنـه والتعـدیل علـى مراتـب شـتى وٕاذا
فهــو ممــن یكتــب حدیثــه وینظــر فیــه وهــي  "البــأس بــه" أو "محلــه الصــدق"أو  "صــدوق" قیــل لــه إنــه

  .)٢("المنزلة الثانیة

یؤیــد درجــات،  التوثیــقتشــترك مــع مصــطلح ثَقــة فــي مطلــق الثَقــة، و ولفظــة: "ال بــأس بــه"،       
وفـالن  ،قلت لیحیى بن معین: إنك تقول فـالن "لـیس بـه بـأس"": َثمةیْ بن أبي خَ  رَبك أبوذلك ما قاله 
قال: إذا قلت لك: "لیس به بأس" فهو ثقة، وٕاذا قلت لك: هـو "ضـعیف"؛ فلـیس هـو بثقـة  "ضعیف"؟ 

  .  )٣("ال یكتب حدیثه

هو كقولي ثقة حتى یلزم  "لیس به بأس"لم یقل قولي قال العراقي معقبًا على قول ابن معین: "     
وفــي كــالم "، ال بــأس بــه"إال أن قولــه ثقــة أرفــع مــن قولــه  ؛منــه التســاوي وٕان اشــتركا فــي مطلــق الثقــة

ــّي بــن  قلــت لعبــد الــرحمن بــن إبــراهیم مــا تقــول فــي" :قــال أبــو زرعــة م مــا یوافــق ابــن معــین؛یْ َحــدُ  َعِل
 :قال: قد قلت لك ؟ثقة وال نعلم إال خیراً "ولم ال تقول  :قال: قلت "،ال بأس به"قال:  ؟َحْوَشب اْلَفَزاِريّ 

  .)٤("إنه ثقة

َقـــْیس بـــن َحْفـــص  حیـــث قـــال: ؛وقـــد اســـتعمل ابـــن اْلُمَلقِّـــن هـــذا المصـــطلح فـــي حـــق راو واحـــد    
  .)٥(التَِّمیِميّ 

  
  

                                                           
 ). ٢٢/ ٣) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (١
 ). ٣٧/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٦٩٠/ رقم ٢٢٧/ ١خ الكبیر البن أبي خیثمة ( ) التاری(٣
 ).  ٣٧٤ -٣٧٣/ ١) شرح التبصرة والتذكرة ألفیة العراقي ( (٤
 .)١٤٩(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٥
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   ذكره في الضعفاء".ثامنًا: "ال نعلم أحدًا ضعفه وال

ؤیــد مــا ذهبــت إلیــه؛ توثیــق اإلمــام ابــن وممــا یُ طلــق، عــدیل المُ مــن ألفــاظ التَّ المصــطلح  هــذا    
قد كان ذلك منـه فـي ف مقارنة قوله بأقوال غیره من النقاد،من خالل فاْلُمَلقِّن للراوي في موضع آخر، 

  .الراوي وتركه الروایه عن ،د على اإلمام مالكمعرض الرَّ 
 :)١(سـعد بـن ِإْبـَراِهیم: حیـث قـال فـي حـق راٍو واحـد هذا المصطلحفقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن      

  .)٣("ثقة إمام"، وقال في موضع آخر: )٢("ال نعلم أحدًا ضعفه وال ذكره في الضعفاء"
 : "مستقیم الحدیث".تاسًعا

وافــق الثقــات، مصــطلح یــدل علــى أن الــراوي ثقــة؛ ألن اســتقامة الحــدیث معناهــا أن الــراوي   
تفقــدت حدیثــه : "ُســْفَیان ْبــن ِمْســِكین كــالم ابــن حبــان فــي: ذلــك؛ یؤیــد، )٤(ومــن وافــق الثقــات فهــو ثقــة"

    .)٥("یغرب فلم أره إال مستقیم الحدیث أرى فیه شیئاً  على أن

ـــة یومـــًا: كیـــف حـــدیثي؟اقـــول و       ال: أنـــت مســـتقیم قـــ بـــن معـــین: "قـــال لـــي إســـماعیل بـــن ُعَلیَّ
: فقال لي: وكیف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا بها أحادیث الناس، فرأیناها مسـتقیمة، الحدیث، قال

ــــةحــــاتم فــــي  ، وقــــول أبــــي)٦(قــــال: فقــــال: الحمــــد هللا" كــــان ثقــــة مســــتقیم : "َســــَلَمة النَّْصــــِريّ  بــــن ُمَعاِوَی
  .)٧("الحدیث

 ُعَمـــرَ  ْبـــن لَّـــهِ ال وقـــد اســـتعمل االمـــام ابـــن اْلُمَلقِّـــن هـــذا المصـــطلح فـــي حـــق راٍو واحـــد: َعْبـــد  
  .)٨(النَُّمْیِريّ 

  

  سبي عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن ومدلوالتها.المطلب الثاني: مصطلحات التوثیق النِّ 
عند المتقدمین والمتـأخرین مـن العلمـاء،  سبيالنِّ عدیل لمَّا بحثت عن تعریٍف اصطالحٍي للتَّ   

التعـدیل النسـبي  فرِّ َعـبـأن أُ  تأریتوار  -على حسب علمي –لم أعثر على تعریٍف له عند أحد منهم 

                                                           
 .)١٠٩(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١
 ). ٤٣٠/ ٧) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٢٨٤/ ٤(  المصدر السابق) (٣
 ). ١٢٤) شفاء العلیل لمصطفى إسماعیل ( ص(٤
 ). ١٣٤٩٠/ رقم٢٨٩/ ٨) الثقات البن حبان ( (٥
 ). ٣٩/ ٢) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (٦
 ). ١٧٥٧/ رقم ٣٨٥/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 .)١٣٩(ص سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها )(٨
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حـال بمقارنـة حالـه ك ،"مـا زمـن أو مـا بلـد أو مـا لشـیخ بالنسـبة نسـبًیا، الرَّاوي بتعدیل الحكم"بأنه: 
مقارنة حال حدیثه في شیخ من الشیوخ بالنسبة أو  ، كأن یقال: فالن أوثق من فالن،غیره من الرواة

إذا رنـة حدیثـة بالنسـبة لبلـد دون بلـد، كـأن یقـال: فـالن ثقـة ، ومقاثقة في فالنكأن یقال: فالن  ،لغیره
فـي حدیثـه الـذي رواه  ثقـةكـأن یقـال: فـالن  ،مقارنة حدیثه في زمن دون زمن وأ، امیینروى عن الشَّ 
    . واهللا تعالى أعلم.ورغیر ذلك من الصُّ  وأ، قبل االختالط

َواة بــین قــد عــارض وقابــلالمــنهج العلمــي ف ابــن اْلُمَلقِّــن یلتــزم بهــذا اإلمــام وكــان    عملاســت، و الــرُّ
امیین"، ثبـت فـي األعمـش"، "حجـة فـي الشَّـ"، "ثابت : "أثبت الناس فيعدة مصطلحات في ذلك وهي

    وفیما یلي تفصیل ذلك:
  : "أثبت الناس في ثابت". أوًال 
علـى  سـبي الـدال هنـاعـدیل النِّ التَّ  مـن مصـطلحاتوهـو فضـیل ل التَّ َعـفْ بصیغة أَ هذا المصطلح       

: العدالـة، الوصـفینفالثبـت كمـا هـو معلـوم "مـن َجَمـَع  ،سبة لحدیثـه عـن شـیخ ُمَعـیَّنبالنِّ  الراويتوثیق 
    .)٢(عن ثابت أوثق أقرانه أو أهل عصره فیما یرویه ، ویقصد بذلك أنه)١(وتمام الضبط"

َواة، نوالمقابلة بی المعارضة في المصطلح ھذاابن اْلُملَقِّن  اإلمام استعمل وقد        حیـث قـال  الرُّ
ُمَحمَّد بن َخـاِزٍم َأُبـو  :، وقال في حق)٤("أثبت الناس في ثابت" :)٣(َحمَّاد ْبن َسَلَمَة بن ِدیَنار :في حق

ِرْیرُ    .)٦("ثبت في األعمش، وكان مرجئًا" :)٥(ُمَعاِوَیَة الضَّ
ة في الشَّ ثانیًا:    امیین":"ُحجَّ

ســـبي الـــدال هنـــا علـــى توثیـــق الـــرَّاوي بالنســـبة النِّ  عـــدیلهـــذا المصـــطلح مـــن مصـــطلحات التَّ         
ــة: كمــا هــو معلــوم یعنــون بهــا ال ــٍد معــیٍن، "فالُحجَّ بــالغ مــن الوثاقــة أعلــى المــتقن الثقــة لحدیثــه فــي بل

  .)٨("أن الحجة فوق الثقة" الذهبي:، حیث قال )٧("مراتبها
  .)٩(ن َعیَّاشِ ِإْسَماِعْیل ب :وقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن هذ المصطلح في حق      

                                                           
 ).  ٥٨٩/ ١) النكت الوفیة للبقاعي ((١
 ).١٧/ ٢) انظر: لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (٢
 .)١٦٠(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٣
  ). ٤٣٥/ ٣١البن الملقن ( ) التوضیح (٤
 .)١٦٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٥
 ). ٢/٤٨٧) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ).  ٧٨/ ٣) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (٧
 ). ٨٣/ ١) سیر أعالم النبالء الذهبي ( (٨
 .)١٧٢(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٩
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  ، مع بیان مدلوالتها.توثیًقا المطلب الثالث: المصطلحات التي لم یجزم القول فیها
ـــكَ تَ        ـــم یجـــزم القـــول بتـــوثیقهم، وٕانمـــا أشـــار إلـــى  م اإلمـــام ابـــن اْلُمَلقِّـــن فـــي بعـــض الـــرواة، لكنـــهَل ل

م، تــوثیقهله ِلــیْ تشــیر إلــى مَ قرینــة االخــتالف فــیهم بــین النقــاد، دون الجــزم بتــوثیقهم وال تضــعیفهم مــع وجــود 
ابـن وقـد اسـتعمل اإلمـام اقـد بتوثیـق الـراوي أبلـغ فـي الحكـم علیـه مـن عـدم الجـزم، ومن المعلوم أن جزم النَّ 

"، مختلـف فـي توثیقـه وجرحـه"مختلـف فـي ثقتـه"، " "مختلـف فیـه وثـق"، :امنهـ وعبـارات مصطلحاتاْلُمَلقِّن 
، وفیمــا یلــي دراســة وتفصــیل لــبعض "وثقــوه" ،"وثــق"شــهور"، "لــیس بالم "لــیس بالحــافظ عنــد أهــل الحــدیث"،

  مصطلحاتها، وبیان مدلوالتها.
  لیس بالحافظ عند أهل الحدیث".: "أوًال 
التـي لـم یجـزم اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن القـول فـیهم جرًحـا وال تعـدیًال، فهـو  مـن األلفـاظ هذا المصطلح    

عنــه كونــه حافًظــا،  تنفــيف بهــا مطلًقــا، وال ِصــمــن وُ فیــد تضــعیف فهــو ال یُ  ،قــال: لمــن غیــره أحفــظ منــهیُ 
ن بغیــره مــن الحفــاظ. ولقــد اســتعمل ابــن اْلُمَلقِّــن هــذا المصــطلح حیــث ورِ فیــد أنــه أقــل حفظــًا إذا مــا ُقــوٕانمــا تُ 

    .)١(َأِبي َنِمر ابنبن َعْبِد اِهللا  َشِرْیك قال في حق راٍو واحد:
ســـــبة لغیـــــره مـــــن یك بالنِّ رِ ي مقـــــام بیـــــاٍن لحـــــال َشـــــقـــــول ابـــــن اْلُمَلقِّـــــن فـــــي الـــــراوي إنمـــــا كـــــان فـــــف  

الـــــرواة الـــــذین خـــــالفوه فـــــي حـــــدیث اإلســـــراء، فقـــــال: "وقـــــد روى حـــــدیث اإلســـــراء جماعـــــة مـــــن الحفــــــاظ 
یك، رِ ة، عــــن أنــــس فلــــم یــــأت أحــــد مــــنهم بمــــا أتــــى بــــه َشــــادَ تَــــي، وقَ انِ َنــــالمتقنــــین كــــابن شــــهاب، وثابــــت البُ 

یتابعـــــه علیـــــه الحفـــــاظ مـــــا الب شـــــریك انفـــــردقـــــد قلـــــت:  ،)٢(یك لـــــیس بالحـــــافظ عنـــــد أهـــــل الحـــــدیث"رِ وَشـــــ
األثبــــــات الــــــذین رووا حــــــدیث اإلســــــراء وقــــــد عــــــدوها مـــــــن أوهامــــــه، وقــــــالوا: إنــــــه اضــــــطرب فــــــي هـــــــذا 

مجمــــوع مــــا خالفــــْت "ابــــن حجــــر:  ، یؤیــــد مــــا ذهبــــت إلیــــه، قــــولالحــــدیث، وســــاء حفظــــه، ولــــم یضــــبطه
أمكنــــة األنبیـــــاء األول:  ،د علــــى ذلـــــكفیــــه روایــــُة شـــــریك غیــــَره مــــن المشـــــهورین عشــــرةُ أشــــیاء، بـــــل تزیــــ

ــــیهم الصــــالة والســــالم فــــي الســــماوات ــــل البعثــــة :الثــــاني، و عل ، اكونــــه مناًمــــ :الثالــــثو  ،كــــون المعــــراج قب
ــــــعو  ــــــه فــــــي محــــــل ســــــدرة المنتهــــــى :الراب ــــــي النهــــــرین :الخــــــامس، و مخالفت شــــــق  :الســــــادس، و مخالفتــــــه ف

 أنــــه الحــــدیث فــــي والمشــــهور ،دنیاالــــ الســــماء فــــي ذكــــر نهــــر الكــــوثر :الســــابع، و الصــــدر عنــــد اإلســــراء
مــــــن  rتصـــــریحه بــــــأن امتناعــــــه  :التاســــــعو  ،Uنســــــبة الـــــدنو والتــــــدلي إلــــــى اهللا  :الثــــــامنو  ،الجنــــــة فـــــي

 الرجـــوع إلـــى ســـؤال ربـــه التخفیـــف كـــان عنـــد الخامســـة ومقتضـــى روایـــة ثابـــت عـــن أنـــس أنـــه كـــان بعـــد
    .)٣("وهو مكانه :قوله فعال به الجبار فقال :العاشرالتاسعة، و 

  ".مختلف فیه وثق"، "مختلف في توثیقه وجرحه: "مختلف في ثقته"، "ًیاثان
  جرحًا وال  في الرواة ابن اْلُمَلقِّن القول اإلمام من المصطلحات التي لم یجزم هذه األلفاظ    

                                                           
 ).١٩٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١
 ). ٦٠/ ١٩) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٤٨٥/ ١٣ ) فتح الباري البن حجر ((٣
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تقال في الراوي المختلف فیه اختالفًا مؤثرًا مانعًا من االحتجاج بـه، ومقتضـیًا " :مختلف فیهتعدیًال، ف
فهذه الكلمة إذن ال یصـح أن ... رجیح بین طرفیهنظر فیه من أجل التَّ ف عنه، أو مستحقًا أن یُ للتوق

وٕانمــا  ،تطلــق علــى كــل مــن لــم ُیتَّفــق علــى حالــه مــن الــرواة أو علــى حكمــه مــن األخبــار أو األحكــام
الـراجح  یصُف بها العالم أو الباحث من رآه یصعب الترجیح بین أقوال المختلفین فیه؛ وأما مـن تبـین

قـاد فـي حقـه، فـال یجـوز أن یوصـف بأنـه مختلـف فیـه مـع االقتصـار علـى هـذا الوصـف من أقوال النُّ 
  .)١("دون بیان الراجح من ضده

 َعْبــد اهللا ْبــن داود :وقــد اســتعمل اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن مثــل هــذه األلفــاظ، حیــث قــال فــي حــق    
ــــف فــــي ثقتــــه": )٢(الواســــطيّ  ــــةَقبِ  :، وقــــال فــــي حــــق)٣("مختل "مختلــــف فــــي توثیقــــه  :)٤(ْیَصــــة بــــن ُعْقَب

  .)٧(: "مختلف فیه وثق")٦(َعْبد اللَِّه ْبن اْلُحَسْیِن َأُبو َحِریز :، وقال في حق)٥(وجرحه"
  وه".قُ ثَ ق"، "وَ ثِ : "وُ ثالثًا
اقـد والنَّ  ابن اْلُمَلقِّن القول فیهـا جرحـًا وال تعـدیًال،اإلمام هذه من المصطلحات التي لم یجزم     
بخالف ما إذا عزى  ،ویدل على أن القائل متأكد مما یقول ،یجزم بثقة الراوي وهي أبلغ في الحكمقد 

علـى  ةرید أن یفلت مـن العهـدة وتكـون المسـئولیثقونه" فالظاهر أن الناقد یُ و القول إلى غیره؛ كقولهم "
أن القـول الثـاني یـدل القائل، وهناك فرقًا مـا بـین القـول فـالن "ثقـة" وبـین القـول فـالن "وثـق" فالظـاهر 

  .)٨(على كالم في الراوي؛ ولكن الراجح توثیقه بخالف القول األول فقد جزم بتوثیقه من غیر تردد"
ـــُن  وقـــد اســـتعمل ابـــن اْلُمَلقِّـــن هـــذه المصـــطلحات فـــي حـــق عـــدد مـــن الـــرواة مـــنهم؛     ـــُح ْب   َأْجَل

، وقـال فـي )١٢("وثق" :)١١(ْبِن َأِبي َصاِلح ُجَبْیرِ  ، وقال في حق:)١٠("وثق"حیث قال فیه:  ،)٩(َعْبِد اللَّهِ 
   .)١٤("وثقوه": )١٣(َعْبُد الَواِحِد بن ِزَیادحق: 

                                                           
 ).١٣٩/ ٤) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (١
 .)١٩٤(ص رجمة في موطنها) سیأتي تفصیل الت(٢
 ). ٣/٦٧٠) التوضیح البن الملقن ( (٣
 .)١٩٢(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٤
 ). ٤٨/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٥
 .)١٩٠(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٦
 ). ٣٧٧/ رقم ١٣) التوضیح البن الملقن ( (٧
 ). ٤٧٦) شفاء العلیل لمصطفى إسماعیل ( ص(٨
 .)١٨٠(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(٩

 ). ٤٠٥/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 .  )١٨٥(ص لترجمة في موطنها) سیأتي التفصیل ا(١١
 ). ١٤/٣١٠) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 .)١٨٦(ص ) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها(١٣
 ). ٦٤/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١٤
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  املبحث الثاين
دلَقِّنالرواة املُعلون عند اإلمام ابن الْم  

  غیره من النُّقَّاد) (دراسة لبعض الرواة الذین عدلهم، مقارنة بین قوله وأقوال

 م فـي تعـدیل مـا یزیـد عـنلَّـكَ ن وعباراتـه فـي نقـد الرجـال یجـد أنـه تَ الناظر في أقوال ابن اْلُمَلقِّـ    
  اردین علیها.من الرواة من بلدان متعددة من بلدان العالم اإلسالمي، والوَّ  راوًیا مائتین وخمسین

 مـن الـرواة ومقارنتهـا بأحكـام غیـره وال ریب أن فـي اسـتقراء أحكـام ابـن اْلُمَلقِّـن فـي هـذا العـدد    
جــال، صــوًرا واضــًحا عــن خصــائص منهجــه الــذي ســار علیــه واتبعــه فــي نقــد الرِّ عطــي تَ اد، یُ مــن النُّقَّــ

  وكذلك تتضح مرتبته بین النُّقَّاد.

وهـذا االخـتالف فـي الحقیقــة  ،مـع العلـم أن أحكـام النُّقَّـاد فـي الـراوي الواحـد قـد تختلـف أحیاًنـا    
م بعضهم على الراوي بحكم ثم كُ حْ حوال الرواة، فقد یَ ر النُّقَّاد، وتتبعهم ألبِ عن سَ  ناتجةً  طبیعیةً  ظاهرةً 

ل عـن رأیـه فیـه إلـى رأي آخـر، وقـد تختلـف أقـوال دِ ْعـتنكشف لـه أمـور عـن حـال ذلـك الـراوي تجعلـه یَ 
  . )١(الناقد الواحد في الراوي الواحد العتبارات أخرى

غیــره مـن أئمــة النقـد فــي وي: "كثیــًرا مـا تجــد االخـتالف عنـد ابــن معـین و َنـكْ فقـد قـال اإلمــام اللَّ     
  . )٢(السؤال االجتهاد وقد یكون الختالف كیفیة حق راو وهو قد یكون لتغیر

 علیــه ونزاهــةٍ  جــال بكــل دقــةٍ عــرف علــى أحــوال الرِّ وعلیــه فإنــه ینبغــي علــى الباحــث إن أراد التَّ     
ع كالمـه فـي عـدیل، واصـطالحه مسـتعیًنا علـى ذلـك بتتبـالبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتَّ 

  . )٣(الروایة عنه في بعضهم مع مقارنة كالمه بكالم غیره من النُّقَّاد فالرواة واختال
  

   

                                                           
 ). ٥٢٥الرجال د. إمداد الحق ( ص ) اإلمام ابن المدیني ومنهجه في نقد(١
 ). ١٣للكنوي ( صل) الرفع والتكمیل (٢
 ). ٢٥٨ -٢٥٧/ ١) التنكیل للمعلمي ( (٣
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٨٠ 

َواة الُمعّدلون بمصطلحات التَّْعِدیل المُ        .لقطْ المطلب األول: الرُّ
َواة باستعمال مصـطلحات التَّْعـِدیل المُ ابن اْلُمَلقِّن عدَّل اإلمام    اتـه، وهـم لـق وعبار طْ عدًدا من الرُّ

  كالتالي:     
  فضیل:من أكد مدحه بصیغة أفعل التَّ 

واة اإلمام ابن اْلُمَلقِّن عدل   ، والتـي تـدل صـراحًة علـى فضیلبمصطلحات أفعل التَّ  عدًدا من الرُّ
وكــان ذلــك بمصــطلحات متنوعــة، وهــي  فــي ذلــك؛أعلــى وأرفــع مراتــب التعــدیل، والتوثیــق، والمبالغــة 

   على النحو التالي:
  ".وكان أتقن أهل زمانه... اتفقوا على الثناء علیهمن قال فیه: "طلح األول: المص

 التَّْیِمـّي، مـوالهم األحـول الُكوِفي، واسم ُدَكْین َعْمرو بن َحمَّـاد بـن ُزَهْیـر ) اْلَفْضل ْبُن ُدَكْینع(  .١
ه ســنة ، مــات ســنة ثمــاني عشــرة ومــائتین، وقیــل بعــد ذلــك، وكــان مولــد)١(َأُبــو ُنَعــْیم الُمالئــي

 .)٢(ثالثین، وهو من كبار شیوخ البخاري

... وكـان ةجم"اتفقوا على الثناء علیه، ووصفه بالحفظ واإلتقان، ومناقبه قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 
  .)٣(أتقن أهل زمانه"

قال ابن عمار الَموِصلّي: "متقٌن حافٌظ إذا روى عن الثقات فحدیثه حجة أحّج أقوال النُّقَّاد فیه: 
وي: "أجمـع أصـحابنا أن أبـا ُنَعـْیم كـان غایـًة فـي اإلتقـاِن والحفـظ سَ فَ ، وقال یعقوب الْ )٤(ن"ما یكو 

، وقـال فـي موضـع آخـر: "وكـان أتقـن )٦(وقال ابن حبان: "كان حافظًا متقنـًا ثبتـًا"، )٥(وأنه حجة"
   .)٩(حافظًا جدًا"كان ، وقال أبو داود: ")٨(، وقال أبو زرعة: "متقن")٧(أهل زماِنه"

  

                                                           
نظـر: اللبـاب  ) ِبَضم اْلِمیم، َهِذه النِّْسَبة ِإَلى المالءة الَِّتي تستتر بَها النَِّساء، َقاَل وظني َأن َهِذه النِّْسَبة ِإَلى بیعَها. ا(١

 ). ٢٧٧/ ٣(  البن األثیر
 ). ٥٤٠١/ رقم ٤٤٦) انظر: تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ١٩٤/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ١٥٥٨/ رقم ٣١٢/ ٨)، سیر أعالم النبالء للذهبي (  ٤٧٣٢/ رقم٢٣/٢١١) تهذیب الكمال للمزي ( (٤
 ). ٦٣٣/ ٢) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٥
 ). ١٣٨٦/ رقم ٢٧٥البن حبان (  ) مشاهیر علماء االمصار(٦
 ). ١٠٢٦١/ رقم ٣١٩/ ٧) الثقات البن حبان ( (٧
 ). ٣٥٣/ رقم ٦٢/ ٧) انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٨
 ). ١١/ رقم ٩٩) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٩



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٨١ 

، )٥(والعجلـــي ،)٤(، وأحمـــد بـــن صـــالح)٣(، وأحمـــد بـــن حنبـــل)٢(، وابـــن المـــدیني)١(ووثقـــه ابـــن ســـعد
ابـن سـعد:  وزاد، )٩(، والخطیـب البغـدادي)٨(، والنسـائي)٧(، وأبـو حـاتم الـرازي)٦(ویعقوب بن شـیبة

، )١٠("مأمونـًا، كثیـر الحـدیث حجـة"، وزاد أحمـد بـن حنبـل: "صـدوق موضـع للحجـة فـي الحــدیث"
، وقــال )١٢(، وقــال مــرًة: "كــان َكــیِّس یتحــرى الصــدق")١١(ي موضــع آخــر: "الحجــة الثبــت"وقــال فــ

، وزاد أحمـد بـن صـالح: "مـا )١٣(أیًضا: "كان یقظان في الحدیث عارفـًا بـه، أقـل خطـأ مـن وكیـع"
رأیـــت محـــدثًا أصـــدق مـــن أبـــى ُنعـــیم، وكـــان یـــدلس أحادیـــث منـــاكیر"، وزاد العجلـــي: "ثبـــت فـــي 

"ثبـــت صـــدوق"، وزاد أبـــو حـــاتم الـــرازي: "كـــان یحفـــظ حـــدیث  بـــن شـــیبة:الحـــدیث"، وزاد یعقـــوب 
  ن، وكان حافظًا متقنًا"، وزاد النسائي: "مأمون". الثوري... وكان ال ُیلقَّ 

  ، وَنْقِله عن ابن معین القول بتضعیِفه.)١٤(وتفرد ابن شاهین بذكره في الضعفاء

فـدعا مـن وكیـع،  ل بن ُدكین أقـل خطـأً لفضإن قومًا یقولون: إن ا"قلت: وٕانما قیل البن معین:  
، وهذا ال یعنـي أنـه ُیضـعفه، وَتفَـُرد ابـن شـاهین بهـذا، غیـر مرضـي عنـه، )١٥(على من قال هذا"

  التفاق النُّقَّاد من المتشددین والمعتدلین وغیرهم على توثیقه.
  

                                                           
 ). ١٣٥٠/ رقم ٣٦٩/ ٦) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١
 ). ٣٥٣/ رقم ٧/٦٢بن أبي حاتم ( ) الجرح والتعدیل ال(٢
 ). ٤٧٣٢/ رقم ٢٣/٢١١) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
 ،لطبـريا ابن جعفر أبو ،المصري صالح بن أحمد هو: ).١١٣٠/ رقم ١٨٦) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (٤

 تكلـم إنمـا بأنـه حبـان ابـن وجـزم ،تكذیبـه معـین ابـن عـن ونقل ،قلیلة له أوهام بسبب النسائي فیه تكلم ،حافظ ثقة
 ثمـان ولـه ومـائتین، وأربعین ثمان سنة مات ،الطبري ابن عنى أنه النسائي فظن ،الشمومي صالح بن أحمد في

 ). ٤٨/ رقم ٨٠ ( البن حجر التهذیب تقریب. سنة وسبعون
 ). ١٣٥٠/ رقم ٣٨٣) الثقات للعجلي ( (٥
 ). ٥٠٥/ رقم ٢٧٢/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٣٥٣/ رقم ٧/٦١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (  )(٧
 ). ٥٠٥/ رقم ٨/٢٧٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٦٧٨٧/ رقم ١٢/٣٤٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٩

 ). ٤٧٣٢/ رقم ٢٣/٢١١) تهذیب الكمال للمزي ( (١٠
 ). ٤٢/ رقم ٤٧) العلل ألحمد بن حنبل روایة المروذي ( (١١
 ). ٣٥٣/ رقم ٦٢/ ٧رح والتعدیل البن أبي حاتم ( ) الج(١٢
  ). ٣٥٣/ رقم ٧/٦١) انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ). ٥٠٤/ رقم ١٥٤) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٤
 ). ٢٦٧٨/ رقم ٥٤٨/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٥
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ر: "ثقـة ، وقـال ابـن حجـ)١(قال الذهبي: "ثقـة حـافٌظ حجـٌة إال أنـه یتشـیع مـن غیـر غلـو وال سـب"
  .)٢(ثبت"

ثقــة حــافظ متفــق علــى إتقانــه وحجیتــه، وكــان مــن أتقــن أهــل زمانــه إال أنــه  خالصــة القــول فیــه:
  على توثیقه. واهللا أعلى وأعلم.النقاد  وافق ابن اْلُمَلقِّن أغلب .یتشیع من غیر غلو وال سب

  

  داً".إسنا اسالنَّ  أجود وهو علیها، متفق من قال فیه: "جاللته: نيالمصطلح الثا

ــْوِفّي، مخضــرم، مــات بعــد تســعین، أو )٣() َقــْیس بــن َأِبــي َحــاِزم الَبَجِلــيّ ع( .٢ ، َأُبــو َعْبــد اهللا الُك
  .)٤(قبلها، وقد جاز المائة
  .)٥(اس إسنادًا، كما قاله أبو داود""جاللته متفق علیها، وهو أجود النَّ قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

ة: "مــا كــان بالكوفــة أروى عــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا یینــقــال ابــن عُ أقــوال النُّقَّــاد فیــه: 
  .)٦(بن أبي حازم"اعلیه وسلم من قیس 

: "أْجــوُد التــابعین إســناًدا َقــْیس ْبــن َأِبــي )٩(، ویعقــوب بــن شــیبة)٨(، وابــن ِخــَراش)٧(وقــال أبــو َداُود
  وزاد یعقوب: "وهو متقن الروایة".   ،)١٠("َحاِزم َرَوى َعن تسعٍة من العشرة

   .)١٢(، والعجلي)١١(وثقه ابن معین   

                                                           
 ). ٦٧٢٠/ رقم ٣/٣٥٠) میزان االعتدال للذهبي ( (١
 ). ٥٤٠١/ رقم ٤٤٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
) بفتح الباء المنقوطة بواحدة والجیم، هذه النسبة الى قبیلة بجیلـة، وهـو ابـن أنمـار بـن أراش بـن عمـرو بـن الغـوث (٣

أخي األسد بن الغـوث، وقیـل أن بجیلـة اسـم أمهـم، وهـي مـن سـعد العشـیرة وأختهـا باهلـة ولـدتا قبیلتـین عظیمتـین. 
 ). ٣٨٣ رقم /٩١/ ٢األنساب للسمعاني (

/ ٧ )، الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم (١٩٧٣/ رقــم٦/١٣٢ ) انظــر ترجمتــه فــي: الطبقــات الكبــرى البــن ســعد ((٤
 ). ١٢٤٢/ رقم ٣/١٠٥٩)، التعدیل والتجریح للباجي ( ٥٧٩/ رقم١٠٢

 هي: "كان أْجوُد التابعین إسناًدا".). ولفظة أبو داود كما تبین لي  ٢٣٧/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ٦٩٣٦/ رقم ١٢/٤٤٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٦
 ). ٤٥/ رقم ١١٣) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٧
 ). ٦٩٣٦/ رقم ١٢/٤٥٠) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
 ). ٤٨٩٦/ رقم ٢٤/١٤ال للمزي ( )، تهذیب الكم ٥٧٥٩/ رقم ٤٦٢/ ٤٩) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٩

 ) أي العشرة المبشرون بالجنة رضي اهللا عنهم.(١٠
 ). ٣٦٨٢/ رقم ٨٧٣/ ٢) التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة ( (١١
 ). ١٣٨٩/ رقم ٣٩٢) الثقات للعجلي ( (١٢
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  في الثقات. )٢(، وابن شاهین)١(وذكره ابن حبان
بـن أبـى حـازم هـذه األسـطوانة یعنـى أنـه فـي  یقول: "حـدثنا قـیس )٣(عیل بن أبي خالداوكان إسم

، وقـال مـرًة: "كـان ثبتـًا وقـد كبـر حتـى جـاز )٥(، وهذا مبالغة منـه فـي تثبتـه)٤(الثقة مثل اسطوانة"
  .)٦("َخِرفو المائة 

وقـــــال یحیـــــى القطـــــان: "منكـــــر الحـــــدیث، ثـــــم ذكـــــر لـــــه یحیـــــى أحادیـــــث منـــــاكیر منهـــــا حـــــدیث 
  .)٨(،)٧("الحوأب

وأمــا قــول ابــن القطــان فیــه: "أنــه منكــر الحــدیث"، لعلــه یقصــد مــن قولــه هــذا أنــه كــان یتفــرد فــي 
أهل االصطالح، كارة التي بمعنى المخالفة، وهو ما یسمى بالفرد المطلق عند روایته، ولیس النَّ 

، وتفــرده هــذا ال یضــر بــه؛ ألنــه مــن )٩(فلــذا قــال ابــن حجــر: "ومــراد ابــن القطــان الفــرد المطلــق"
  الثقات المتقنین المتفق على جاللتهم.

فـرد ، وال ُینكر لـه التَّ )١٠(فقال الذهبي معلقًا على قول ابن القطان: "فما صنع شیئًا بل هي ثابتة"
  .)١١(م فیه فقد آذى نفسه"لَ كَ االحتجاج به، ومن تَ  في سعة ما روى، وقد أجمعوا على

                                                           
 ). ٤٩٧٨/ رقم ٣٠٨/ ٥) الثقات البن حبان ( (١
 ). ١١٥٦/ رقم ١٩١) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (٢
) إســماعیل ابــن أبــي خالــد األحمســي، مــوالهم البجلــي، ثقــة ثبــت، مــات ســنة ســت وأربعــین ومائــة. تقریــب التهــذیب (٣

 ).٤٣٨/ رقم ١٠٧البن حجر ( 
 ). ٥٧٩/ رقم ٧/١٠٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ٥١/ رقم١/٣٧٨) انظر: الكواكب النیرات البن الكیال ( (٥
 ). ٥٠٥٩/ رقم ٥٢٦/ ٢لضعفاء للذهبي ( ) المغني في ا(٦
). والحـدیث َعـْن قَـْیِس ٢٠٦) اْلَحْوَأب: ماء قریب مـن البصـرة علـى طریـق مكـة، الـروض المعطـار للِحمیـرى (ص (٧

ْت بِـَبْعِض ِمَیـاِه اْبـِن َعـاِمٍر َفَنَبَحـِت اْلِكـَالُب َعَلْیهَـ ا َفَقالَـْت: َمـا َهـَذا؟ َفَقـاُلوا: ْبِن َأِبي َحـاِزٍم، َقـاَل: َأْقَبلَـْت َعاِئَشـُة َفَمـرَّ
 َذاُت َبْیــِنِهْم. َفَقاَلــْت: َمــا َمــاُء اْلَحــْوَأِب. َفَقاَلــْت: َمــا َأُظنُِّنــي ِإالَّ َراِجَعــًة. َفَقــاُلو َلَهــا: َتْقــَدِمیَن َفَیــَراِك اْلُمْســِلُموَن َفُتْصــَلحُ 

َكــَأنِّي ِبِإْحــَداُكنَّ َتْنــَبُح َعَلْیهَــا ِكــَالُب «َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َیقُــوُل:   َأُظنُّنِــي ِإالَّ َراِجَعــًة فَــِإنِّي َســِمْعُت َرُســوَل اللَّــهِ 
 /١/١٩٧( )، وأحمـد بـن حنبـل فـي مسـنده١٥٦٩/ رقـم٣/٨٩١( اْلَحْوَأِب". أخرجه إسحاق بن راهویه في مسـنده 

ن ابن أبي خالـد عـن قَـْیِس ْبـِن ) ثالثتهم ع ٤٦٨/ رقم٢٨٢/ ٨)، وأبو یعلى الموصلي في مسنده ( ٢٤٦٥٤رقم
  َأِبــــي َحــــاِزٍم، بــــه. قلــــت: والحــــدیث صــــحیح، فجمیــــع رواتــــه ثقــــات، وصــــححه األلبــــاني فــــي السلســــلة الصــــحیحة 

 ). ٤٧٤/ رقم٤٧٣/ ١( 
 ). ٦٩١/ رقم٣٨٨/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٦٩١/ رقم ٨/٣٨٩(  المصدر السابق) (٩

 ). ٥٠٥٩/ رقم ٥٢٦/ ٢ ) المغني في الضعفاء للذهبي ((١٠
 ). ٦٩٠٨/ رقم ٣٩٣/ ٣) میزان االعتدال للذهبي ( (١١
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  .)٢(حتج به في كل دواوین اإلسالم"، "وحدیثه مُ )١(وقال أیضًا: "هذا القول مردود"

، وقــال )٤(خــر: "الحــافظ"آ، وقــال فــي موضــع )٣(وقــال الــذهبي: "ثقــة إمــام كــاد أن یكــون صــحابیًا"
  .)٧(ن حجر: "ثقة تغیر"، وقال اب)٦(، وقال أیًضا: "وثقوه")٥(مرًة: "حجة"

اس إسنادًا، تغیر بأخرة؛ ولعلـه لـم ثقة متفق على جاللته، وهو من أجود النَّ  خالصة القول فیه:
  وافــق ابـــن اْلُمَلقِّــن أغلـــب النُّقَّـــاد علــى القـــول بتوثقـــه.  .رو عنـــه بعــد التغیـــر فلـــم یتــأثر بـــه لـــذلكُیــ

  واهللا أعلم. 
  

  ل أعلم أهل زمانه".: "إمام جلیقال فیهمن المصطلح الثالث: 

بن َعْبد اهللا بن ِشَهاب بن َعْبِد اهللا بن الَحاِرث بـن ُزْهـَرة بـن  (ع) ُمَحمَّد بُن ُمْسِلم بن ُعَبْیِد اهللاِ  .٣
ِكَالب الُقَرِشّي، الزُّْهِرّي، َأُبو َبْكر، مات سنة خمس وعشـرین ومائـة، وقیـل قبـل ذلـك بسـنة أو 

 .)٨(سنتین

  .)٩(ماٌم جلیٌل أعلم أهل زمانه في هذا الفن""إ قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

   .)١٠(متفق على إمامته وحفظه وٕاتقانهأقوال النُّقَّاد فیه: 

   .)١٢(، وقال في موضع آخر: "أحد األعالم")١١(م، حافظ زمانه"لَ عَ قال الذهبي: "االمام الْ 

  .)١٣(وقال ابن حجر: "اْلَفِقیه الحافظ متفق على جاللته وٕاتقانه"
                                                           

 ). ٦٧/ رقم ١٥٣) الرواة الثقات المتكلم فیهم للذهبي ( (١
 ). ٤٩/ رقم ٤٩/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٢
 ). ٦٧/ رقم ١٥٣) الرواة الثقات المتكلم فیهم للذهبي ( (٣
 ). ٤٤٩/ رقم ٥/١١٢) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٤
 ). ٦٩٠٨/ رقم ٣٩٢/ ٣)، میزان االعتدال له (  ٢٨٥/ رقم ١٥٥) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (٥
 ). ٤٥٩٦/ رقم ١٣٩/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٦
 ). ٥٥٦٦/ رقم ٤٥٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٦٢٩٦/ رقم ٥٠٦(  المصدر السابق) (٨
 .) ٥٢ /١٠) التوضیح البن الملقن ((٩

ــــرى البــــن ســــعد ( (١٠ ــــات الكب ــــي: الطبق ــــه ف ــــم ٥/٣٤٨) انظــــر ترجمت ــــي ( ١٠٦٥/ رق ــــات للعجل ــــم ٤١٢)، الثق / رق
)،  ٥٦٣/ رقـم ١٧٧/ ٤)، وفیـات األعیـان البـن خلكـان (  ٥١٦٢/ رقـم ٥/٣٤٩)، الثقات البن حبـان ( ١٥٠٠

 ). ٧٣٤/ رقم ٩/٤٤٥ )، تهذیب التهذیب البن حجر ( ١٦٠/ رقم ٥/٣٢٦سیر أعالم النبالء للذهبي ( 
  ). ١٦٠/ رقم ٣٢٦/ ٥) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١١
 ).٥١٥٢/ رقم ٢/٢١٩) الكاشف للذهبي ( (١٢
 ). ٦٢٩٦/ رقم ٥٠٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٣
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اإلماُم اْلَفِقیُه الحافظ، متفـٌق علـى جاللتـه وٕاتقانـه، أعلـم أهـل زمانـه فـي هـذا  فیه:خالصة القول 
  وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على علو مرتبته وتوثیقه. واهللا أعلى وأعلم.   .الفن

  

   ".أحد األعالممن قال فیه: "المصطلح الرابع: 

ــاَن، أَ  .٤ ــُن َعــْوٍن بــن َأْرَطَب ، مــات ســنة(ع) َعْبــُد اللَّــِه ْب خمســین ومائــة علــى  ُبــو َعــْوٍن الَبْصــِريُّ
 .  )١(الصحیح"

   .)٢(:" أحد األعالم"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه 

جاللـة  نٍ وْ ، قـال الـذهبي: "البـن َعـ)٣(وجاللته وٕامامتـه اتفق العلماء على توثیقهِ  أقوال النُّقَّاد فیه:
في التأله والعبادة حافظًا ألنفاسه، كبیر  عجیبة ووقع في النفوس؛ ألنه كان إمامًا في العلم رأساً 

"أحـد  :أیضـاً  ، وقـال)٥(، وقـال فـي موضـع آخـر: "اإلمـام القـدوة، عـالم البصـرة، الحـافظ")٤(أن"الشَّ 
  .)٧(ن"وب في العلم والعمل والسِّ یُّ ، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت فاضل من أقران أَ )٦(األعالم"

صاحب جاللة عجیبة ووقـع فـي النفـوس. وافـق ابـن  أحُد األعالم ثقٌة ثبت، خالصة القول فیه:
  اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القول بتوثیقه وعلو مرتبته. واهللا أعلى وأعلم.

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).  ٣٥١٩/ رقم ٣١٧(  المصدر السابق) (١
 ). ٢٣٦/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٢
)، ٨٥٩/ رقـم ٢٧٠)، الثقـات للعجلـي ( ٣٢٣٢/ رقـم ١٩٣/ ٧لكبـرى البـن سـعد ( ) انظر ترجمته في: الطبقـات ا(٣

)، تـــاریخ  ٨٧٥٤/ رقـــم ٣/ ٧)، الثقـــات البـــن حبـــان (  ٦٠٥/ رقـــم ٥/١٣١الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم ( 
 ). ٣٤٦٩/ رقم ٣٩٤/ ١٥)، تهذیب الكمال للمزي (  ٣٤٤٨/ رقم ٣٢٦/ ٣١دمشق البن عساكر ( 

 ).١٥٢/ رقم ١١٨/ ١للذهبي (  ) تذكرة الحفاظ(٤
 ).١٥٦/ رقم ٣٦٤/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٥
 ). ٢٨٩٦/ رقم ١/٥٨٢) الكاشف للذهبي ( (٦
 ). ٣٥١٩/ رقم ٣١٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
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یــه"، وكــان ذلــك بمصــطلحات متنوعــة، وهــي علــى النحــو نــاء علأكیــد بالثَّ توثیــق الــراوي والتَّ "ثانّیــا: 
  :التالي

ئمــة والُحفَّــاظ مــن أهــل عصــره فمــن بعــده ُمْنَعِقــد علــى إجمــاع األ " مــن قــال فیــه:المصــطلح األول: 
        ". جاللِته، وِعَظِم علِمه، وحفِظه، وٕاتقاِنه، وٕامامِته

، َأُبو ِإْسَماِعْیل الَبْصِرّي، مـات سـنة تسـع )٢(، الَجْهَضِميّ )١() َحمَّاُد بن َزْید بن ِدْرَهم اَألْزِديّ ع(  .٥
 .)٣(عین ومائة، وله إحدى وثمانون سنةوسب

"إجمـاع األئمـة والُحفَّـاظ مـن أهـل عصـره فمـن بعـده ُمْنَعِقـد علـى جاللتِـه،  قول ابن اْلُمَلقِّن فیـه:
  .)٤(وِعَظِم علِمه، وحفِظه، وٕاتقاِنه، وٕامامِته"

مـا  :ر... قال ابـن مهـديضَّ ، قال الذهبي: "أحد األعالم أَ )٥(متفق على توثیقه أقوال النُّقَّاد فیه:
، وقـال )٦(ة منـه"نَّ أحفظ منه، وما رأیت بالبصرة أفقه منـه، ولـم أر أعلـم بالسُّـرأیت أحدًا لم یكتب 

ـود شـیخ العـراق" ، وقـال أیضـًا: "الحـافظ، الثبـت محـدث )٧(في موضع آخر: "اإلمـام الحـافظ الُمجِّ
، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت فقیه، قیل إنه كان ضـریرًا ولعلـه طـرأ علیـه؛ )٨(أحد األعالم"، الوقت

  .)٩(أنه كان یكتب"ألنه صح 

وافــق ابـن اْلُمَلقِّــن النُّقَّــاد علــى  .ثقــة ثبـت؛ أجمــع األئمــة علــى حفظـه وٕاتقانــهخالصــة القــول فیــه: 
  توثیقه وعلو مرتبته. واهللا تعالى أعلم. 

  

                                                           
  سمعاني ) نسبة إلى أزد شنوءة بفتح األلف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة، وهو أزد بن الغوث. األنساب لل(١

 ). ١١٣/ رقم ١/١٨٠( 
) بفتح الجیم والضاد المنقوطة وسكون الهاء، هذه النسبة إلى الجهاضمة وهي محلة بالبصرة. األنسـاب للسـمعاني (٢

)، ولكن تعقبه ابن األثیر فقال: ولْیس اْألَمر كذلك ِإنَّما هذه اْلمحلة نسبت ِإَلى الجهاضمة  ١٠١٥/ رقم٣/٤٣٥(
  ). ٣١٧/ ١م ینسبون ِإَلى جهضم بن عْوف بن مالك. اللباب البن األثیر ( وهو بطن من األزد وه

 ). ١٤٩٨/ رقم ١٧٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ١٦/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٤
  )، التاریخ البن معین روایة ابن محرز  ٣٠٥٧/ رقم١٣٣/ ٧) انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى البن سعد ( (٥

)،  ٦١٧/ رقــم ١٣٩/ ٣)، الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم (  ٣٢٩/ رقــم ١٣٠)، الثقــات للعجلــي ( ٩٤/ ١( 
 )، وغیرهم. ١٤٨١/ رقم ٢٣٩/ ٧)، تهذیب الكمال للمزي (  ٧٤٣٥/ رقم ٢١٧/ ٦الثقات البن حبان ( 

 ). ١٢١٩/ رقم٣٤٩/ ١) الكاشف للذهبي ( (٦
  ).  ٢١٣/ رقم ١٦٧/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٧
 ). ١١٧٠/ رقم١١٣/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٨
 ).١٤٩٨/ رقم ١٧٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩
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ة نَّ وي، عـالم أهـل مـرو وقاضـیها، أول مـن أظهـر السُّـغَ الحافظ اللُّ من قال فیه: "المصطلح الثاني: 
  ".بمرو

، مـات سـنة )٣(، اْلَبْصـِرّي، نزیـل مـرو)٢(، َأُبـو اْلحسـن النَّْحـِويّ )١(ضر بن ُشَمْیل اْلَمـاِزِنيّ ) النَّ ع( .٦
 .)٤(ومائتین، وله اثنتان وثمانون أربع

ـــه: ـــن فی ـــن اْلُمَلقِّ ـــول اب ـــ ق ة نَّ "الحـــافظ اللغـــوي، عـــالم أهـــل مـــرو وقاضـــیها، أول مـــن أظهـــر السُّ
     .)٥(بمرو"

، وقـال )٧(ثقـة إمـام صـاحب سـنة"" قـال الـذهبي:و ، )٦(على إمامتـه وتثبتـه متفق أقوال النُّقَّاد فیه:
  .)٨(ابن حجر: "ثقة ثبت"
ثقـة حـافظ صـاحب سـنة، عـالم أهـل مـرو وقاضـیها، أول مـن أظهـر السـنة  خالصة القـول فیـه:

  واهللا أعلى وأعلم.    بمرو وجمیع خراسان. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه.
  

  ".ن حفظه وتوثیقه واتقانهسْ اتفقوا على حُ من قال فیه: "الثالث:  المصطلح

اثنتین  ، الُكوِفي، نزیل اْلَجِزیَرِة، مات سنة)٩() ُزَهْیر بن ُمَعاِوَیة بن ُحَدْیج َأُبو َخْیَثَمة اْلجْعِفيّ ع( .٧
 .  )١٠(وكان مولده سنة مائة وسبعین ومائة، وقیل بعد ذلك،

  .)١١(ن حفظه وتوثیقه واتقانه"سْ اتفقوا على حُ : "قول ابن اْلُمَلقِّن فیه   
                                                           

) بفتح المیم، وسكون األلف، وكسر الزاي وفي آخرها نون، هذه النسبة إلى مازن بـن عمـرو بـن تمـیم وهـي قبیلـة. (١
 ).١٤٥/ ٣( )، اللباب البن األثیر  ٣٥٨٨/ رقم ٢١/ ١٢األنساب للسمعاني (

 ). ٤٠٨٣/ رقم ٤٩/ ١٣) هذه النسبة إلى معرفة النحو وعلم اإلعراب. األنساب للسمعاني ( (٢
) مــن أشــهر مــدن خراســان وأقــدمها وأكثرهــا خیــرًا، وأحســنها منظــرًا، وأطیبهــا مخبــرًا، بناهــا ذو القــرنین. آثــار الــبالد (٣

 ).٤٥٦للقزویني (ص
 ). ٧١٣٥م / رق٥٦٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ١٣٧/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٥
)،  ٨٢٧/ رقـم٢١٩)، التاریخ البن معین روایة الـدوري (٣٦٤٦/ رقم٧/٢٦٣) انظر: الطبقات الكبرى البن سعد ((٦

)،  ١٦٠٦٢/ رقـــم٢١٢/ ٩)، الثقـــات البـــن حبـــان (  ٢١٨٨/ رقـــم ٤٧٧/ ٨الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم ( 
)،  ٦٣٢/ رقم١٢٧/ ٢)، تهذیب األسماء للنووي (٧٣)، نزهة األلباء لألنباري ( ص ٨٩٢/ ٣اإلرشاد للخلیلي ( 

 وغیرها.
 ). ٥٨٣١/ رقم ٣٢٠/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٧
 ). ٧١٣٥/ رقم ٥٦٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
ســعد العشــیرة.  ) بضــم الجــیم وســكون العــین المهملــة وفــي آخرهــا الفــاء، هــذه النســبة إلــى القبیلــة وهــي جعفــي بــن(٩

 ) ٩٠٨/ رقم٣/٢٩٠األنساب للسمعاني ( 
 ). ٢٠٥١/ رقم٢١٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٩١/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١١
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وقــال ابــن ، )٢(، قــال الــذهبي: "حــافظ ثقــة حجــة")١(متفــق علــى حفظــه وتوثیقــه أقــوال النُّقَّــاد فیــه:
  . )٣(حجر: "ثقة ثبت إال أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة"

 ىیقـه وعلـو مرتبتـه. واهللا أعلـحافٌظ ثقة متقٌن. وافق ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد علـى توث خالصة القول فیه:
  وأعلم.

  

  ".الفقیه العلم الثبت المأمونمن قال فیه: "المصطلح الرابع: 

َبْیـِر بـِن الَعـوَّا .٨ ، مـات سـنة أربـع َأُبـو َعْبـِد اِهللا الَمـَدِنيّ ، )٤(اَألَسـِديّ  ِم بـِن ُخَوْیِلـد(ع) ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
 . )٥(ُعْثَمانَ  وتسعین على الصحیح، ومولده ِفي أوائل ِخَالَفةِ 

  . )٦(بت المأمون"م الثَّ لَ عَ " الفقیه الْ قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

ثبتــًا حافظــًا فقیهــًا عالمــًا كــان ، قــال الــذهبي: ")٧(متفــق علــى جاللتــِه وتوثیقــهِ  أقــوال النُّقَّــاد فیــه:
  .  )٩(، وقال ابن حجر: "ثقٌة فقیٌه مشهوٌر")٨(بالسیرة، وهو أول من صنف المغازي"

ثبتًا حافظًا فقیهًا عالمًا بالسـیرة، وهـو أول مـن صـنف المغـازي. وافـق كان  الصة القول فیه:خ 
  ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القول بتوثیقه. واهللا أعلى وأعلم.

  

  

  

                                                           
ـــدوري ((١ ـــة ال ـــن معـــین روای ـــاریخ الب ـــه فـــي: الت ـــم٣/٥٦٤) انظـــر ترجمت ـــن ســـعد  ٢٧٦٧/ رق ـــات الكبـــرى الب )، الطبق

)، ٧رقـم /٦٨)، سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبـي داود (٤٦٢/ رقم١٦٦ )، الثقات للعجلي (٢٦٤٩/ رقم٦/٣٥٤(
)،  ٨٠٠٨/ رقـم ٦/٣٣٧)، الثقات البن حبان (  ٥٨٩-٥٨٨/ رقم ٢٦٧٤/ ٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( 

 ). ٦٤٨/ رقم ٣/٣٥١)، تهذیب التهذیب البن حجر (  ٣٧٧/ رقم ٩٠تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( 
 ). ١٦٦٨/ رقم ٤٠٨/ ١ذهبي ( ) الكاشف لل(٢

 ). ٢٠٥١/ رقم٢١٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣  
) بفتح األلف، والسین المهملـة، وبعـدها الـدال المهملـة، هـذه النسـبة الـى أسـد وهـو اسـم عـدة مـن القبائـل. األنسـاب (٤

 ). ١٣٧/ رقم ٢١٤/ ١للسمعاني (
 ). ٤٥٦١/ رقم٣٨٩) تقریب التهذیب البن حجر( (٥
 ). ٨٩/ ١٧)،(  ٥١/ ٤التوضیح البن الملقن ( ) (٦
)، الجـرح ١١٢١/ رقـم٣٣١)، الثقـات للعجلـي (٧٢٩/رقـم٥/١٣٧) انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى البن سـعد ((٧

)، تاریخ دمشـق البـن  ٤٥١٥/ رقم ٥/١٩٤)، الثقات البن حبان (٢٢٠٧/ رقم٦/٣٩٦والتعدیل البن أبي حاتم (
 )، وغیرهم. ٤٠٥/ رقم١/٣٣١)، تهذیب األسماء للنووي (  ٤٦٨٧/ رقم٤٠/٢٣٧عساكر ( 

 ). ١٤٤/ رقم ١١٣٩/ ٢) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٨
 ). ٤٥٦١/ رقم٣٨٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩
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  ثالثًا: من أكد مدحه بتكرار الصفة، وكان ذلك بألفاظ متنوعة على النحو التالي:
  المأمون".  الثقة لحافظ"ا :من قال فیهالمصطلح األول: 

، أبو عمرو اْلَبْصِرّي، مات سنة اثنتین وعشرین )٢(، الَفرَاِهْیِديّ )١((ع) ُمْسِلم ْبن ِإْبرَاِهیم اْألَْزِديّ  .٩
  . )٣(ومائتین، وهو أكبر شیخ ألبي داود

   .)٤("الحافظ الثقة المأمون"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 
، وزاد في موضع آخر: )٦(، قال الذهبي: "الحافظ")٥(ِقه وحفظهمتفق على توثی أقوال النُّقَّاد فیه:

قــال ابــن حجــر: "ثقــٌة مــأموٌن، و ، )٨(د"نِ ْســمُ ، وقــال مــرًة: "الحــافظ الْ )٧("اإلمــام الثقــة ُمْســِند البصــرة"
  .)٩(مكثٌر عمي بأخرة"

واهللا  توثیقــه. ْلُمَلقِّــن النُّقَّــاد علــىحــافٌظ ثقــٌة مــأموٌن عمــي بــأخرة. وافــق ابــن ا خالصــة القــول فیــه:
  أعلى وأعلم.

  

  ".خر به أهل بغدادتَ فْ الحافظ الثقة صاحب سنة یَ من قال فیه: "المصطلح الثاني: 

، َمـْوَالُهم اْلَبْغـَداِدّي، َأُبـو النَّْضـِر مشـهور بكنیتـه، )١٠((ع) َهاِشم بن اْلَقاِسم بن ُمسلم اللَّْیِثـيّ  .١٠
 .  )١١(عونسبع ومائتین، وله ثالث وسب ولقبه َقْیصر، مات سنة

  .)١٢(خر به أهل بغداد"تَ الحافظ الثقة، صاحب سنة َیفْ قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "

  
                                                           

 .)٨٦(ص ) سبق نسبته(١
 ). ٣٠٠٣/ رقم ١٦٦/ ١٠) فراهید بطن من األزد. األنساب للسمعاني ((٢
 ).  ٦٦١٦/ رقم ٥٢٩) تقریب التهذیب البن حجر( (٣
 ). ٥٧٧/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٤
)،  ١٥٦٧/ رقـم٤٢٧)، الثقـات للعجلـي (  ٣٣٧٩/ رقـم٧/٢٢١) انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى البن سـعد ( (٥

)، تــذكرة  ١٥٧٥٣/ رقــم٩/١٥٧)، الثقــات البــن حبــان (  ٧٨٨/ رقــم٨/١٨١الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم ( 
 ). ٢١٩/ رقم١٠/١٢١)، تهذیب التهذیب البن حجر (  ٣٩٤/ رقم٢٨٨/ ١الحفاظ للذهبي ( 

 ). ٥٤٠٥/ رقم٢/٢٥٧) الكاشف للذهبي ( (٦
 ).  ١٦١٢/ رقم٨/٣٩٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٧
 ).  ٣٩٤/ رقم٢٨٨/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٨
 ). ٦٦١٦/ رقم٥٢٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

م َوُسُكون اْلَیاء َوِفي آخرَها ثاء ُمَثّلَثة َهِذه النِّْسَبة ِإَلى َلْیث بن كَناَنة. اللباب البن األثیر ( (١٠  ).١٣٧/ ٣) ِبَفْتح الالَّ
 ).    ٧٢٥٦/ رقم ٥٧٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٩٧/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (١٢
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   .)١(ال خالف على توثیقه وحفظه أقوال النقاد فیه:

  .)٣(، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت")٢(قال الذهبي: "الحافظ، ثقة صاحب سنة َتفتخر به بغداد"
هــل بغــداد. وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن النُّقَّــاد علــى القــول حــافظ ثقــة َیفتخــر بــه أ ُخالصــة القــول فیــه:

  واهللا أعلى وأعلم. بتوثیقه.
  

  ".الحافظ الحجة العابد القانت" :من قال فیهالمصطلح الثالث: 

، َأُبو َغسَّاَن الكـوفي، َسـِبط َحمَّـاد بـن أبـي ُسـَلْیَمان، مـات )٤((ع) َماِلك بن ِإْسَماِعْیل النَّْهِديّ  .١١
  .)٥(ائةسنة سبع عشرة وم

  .)٦(الحافظ الحجة العابد القانت"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "

  .)٧(متفق على حفظه وحجیته وٕاتقانه أقوال النُّقَّاد فیه:

ـــاب )٨(قـــال الـــذهبي: "الحـــافظ حجـــة عابـــد قانـــت" ـــال ابـــن حجـــر: "ثقـــة مـــتقن صـــحیح الكت ، وق
  . )٩(عابد"

  ق ابــــن اْلُمَلقِّــــن النُّقَّــــاد فیــــه. واهللا حــــافٌظ حجــــٌة مــــتقٌن عابــــد قانــــت. وافــــ ُخالصــــة القــــول فیــــه:
  أعلى وأعلم.

  

  

                                                           
  )، التاریخ البن معین روایة الدوري ٣٥٠٠/ رقم٧/٢٤١بقات الكبرى البن سعد () انظر ترجمته في: الط(١

/ رقـــم ٩/١٠٥)، الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم (١٧١٤/ رقـــم٤٥٤)، الثقـــات للعجلـــي ( ١٨٨٩/ رقـــم٣/٣٨٩(
/ رقـــم  ٦٧ -١٤/٦٤)، تـــاریخ بغـــداد ألبـــي بكـــر الخطیـــب (١٦٢٢٧/ رقـــم٩/٢٤٣)، الثقـــات البـــن حبـــان ( ٤٤٦

 ). ٤٠٨)، خالصة تذهیب تهذیب الكمال للخزرجي (ص ٦٥٤٠/رقم٣٠/١٣٤تهذیب الكمال للمزي ( )، ٧٤٠٦
 ). ٥٩٣١/ رقم٣٣٢/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٢
 ). ٧٢٥٦/ رقم٥٧٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
شــام. األنســاب ) بفــتح النــون وســكون الهــاء وفــي آخرهــا الــدال المهملــة، هــذه النســبة إلــى بنــى نهــد، مــنهم بــالیمن وال(٤

 ). ٥٠٩١/ رقم ٢١٦/ ١٣للسمعاني ( 
 ). ٦٤٢٤/ رقم٥١٦) تقریب التهذیب البن حجر ((٥
 ). ٢٣٤/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٦
)،  ١٥١٩/رقـم ٤١٧)، الثقات للعجلي (  ٢٧٦٣/ رقم ٦/٣٧١) انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى البن سعد ( (٧

)،  ١٥٧٩٥/ رقـم ٩/١٦٤)، الثقات البن حبان (  ٩٠٥/ رقم ٢٠٧-٢٠٦/ ٨الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( 
 ). ٢/ رقم٣/ ١٠)، تهذیب التهذیب البن حجر ( ١٣٢٨/ رقم ٢١٩تاریخ أسماء الثقات البن شاهین (

 ). ٥٢٣٩/ رقم ٢٣٣/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٨
 ). ٦٤٢٤/ رقم٥١٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩
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  ".الحافظ الحجة اإلخباريمن قال فیه: "المصطلح الرابع: 

 إحدى سنة بكنیتِه، مات مشهور ُأَساَمة الُكْوِفّي، َأُبو َمْوَالُهم ،اْلُقَرِشيّ  ُأَساَمة بن (ع) َحمَّاد .١٢
   .)١(ثمانین ابن ومائتین، وهو

  .)٣(، وقال مرة: "ثقًة ثبتًا صدوقًا")٢("الحافظ الحجة اإلخباري" قِّن فیه:قول ابن اْلُملَ 
ــــه: ــــاد فی ــــوال النُّقَّ  ، )٧(، والعجلــــي)٦(، وأحمــــد بــــن حنبــــل)٥(معــــین وابــــن ،)٤(ابــــن ســــعد وثقــــه أق

ــــدارقطني ــــد البَّــــ)٨(وال ــــاً )٩(ر، وابــــن عب ــــن ســــعد: "مأمون  ویبــــین یــــدلس، الحــــدیث كثیــــر ، وزاد اب
 بــــأمور النــــاس أعلــــم ، وزاد أحمــــد بــــن حنبــــل: "كــــان"وجماعــــة ةنَّ ُســــ صــــاحب وكــــان تدلیســــه،
ــــــاس، وقــــــال فــــــي  ،)١٠(عــــــروة" بــــــن هشــــــام عــــــن أرواه كــــــان ومــــــا الكوفــــــة، أهــــــل وأخبــــــار الن

 أســــامةأبــــو ، وقــــال أیضــــًا: ")١١(یخطــــئ" یكــــاد ال أثبتــــه، كــــان مــــا ثبتــــًا، موضــــع آخــــر: "كــــان
 ضــــابطًا للحــــدیث ابالكتــــ صــــحیح أســــامة أبــــو كــــان ،)١٢(عاصــــم يأبــــ مثــــل مئــــة مــــن أثبــــت
الحـــــــــدیث"، وزاد  أصــــــــحاب حكمــــــــاء مـــــــــن ُیَعــــــــد "كــــــــان ، وزاد العجلـــــــــي:)١٣(صــــــــدوقًا" َكیَِّســــــــاً 

 حفــــــــظ فـــــــي مقـــــــدماً  ضـــــــابطاً  حافظـــــــاً كــــــــان الـــــــدارقطني: "حـــــــافظ"، وزاد ابـــــــن عبـــــــد البـــــــر: "
ــــال الحــــدیث ــــًا"، وق ــــد بــــن محمــــد ثبت ــــي أســــامة أبــــو كــــان": عمــــار بــــن اهللا عب ــــوري زمــــن ف  الث

  .)١٤("النُّساك من ُیعد

                                                           
 ).  ١٤٨٧/ رقم ١٧٧ر ( ) تقریب التهذیب البن حج(١
 ). ٨٩/ ٥) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٤٠٧/ ٣(  المصدر السابق) (٣
 ). ٢٧٢٨/ رقم ٣٦٥/ ٦) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٤
 ). ٢٤٢/ رقم ٩٢) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (٥
 ). ١٤٧١/ رقم ٢٢٢/ ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (٦
 ). ٣٢٨/ رقم ١٣٠) الثقات للعجلي ( (٧
 ). ٣٥٤٤/ رقم١٩٥/ ١٤) العلل للدارقطني ( (٨
 ). ١٣٢٩/ رقم ١٣٤/ ٤) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

 ). ١٤٧١/ رقم ٢٢٢/ ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (١٠
 ). ٦٠٠/ رقم ٣/١٣٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 اثنتـي سـنة مـات ،ثبـت ثقـة ،البصـري ،النبیـل عاصـم بـوأ ،الشـیباني مسـلم بـن الضـحاك بـن مخلد بن الضحاك) (١٢

 ). ٢٩٧٧/ رقم ٢٨٠( البن حجر التهذیب تقریب .بعدها أو ومائتین عشرة
 ). ٧٧٢/ رقم ١/٣٩٠) العلل ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( (١٣
  ). ١٠٨/ رقم ٦١/ ٥) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٤
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  .)١("أسامة أبي من أعقل شاب بالكوفة ما": الثوري سفیان وقال
 ابـن ، وقـال)٣(الروایـات" فـي األثبـات ، وقال فـي المشـاهیر: "مـن)٢(الثقات في حبان ابن وذكره  
  .)٤(الحدیث" ع: "صالحانِ قَ 

  .)٦(تركه" ذلك بعد ثم التدلیس، كثیر "كان: )٥(اْلُمَعْیِطيّ  وقال

 یعجـب قـال: ثـم أسـامة، أبـا وهنُیـ نمیـر بـن اهللا عبـد بـن محمـد وي: "سمعتسَ فَ وقال یعقوب الْ   
   .)٧(عنه" حدثیُ  هو ثم أسامة بأبي ومعرفته شیبة أبي بنا بكر ألبي

 هفْ ِصـنْ یُ  ولـم ودینـه، لحفظه ولبُ قَ بالْ  أسامة أبي حدیث األئمة قلت: تعقبه الذهبي، فقال: "تلقت  
  .)٨(میر"نُ  ابن

جـال الصـحیحین فلـو كـان یـرى الشـیخان ضـعفه كمـا أشـار ابـن نمیـر وحماد بن أسامة مـن ر    
   لما أخرجا له.

 الـرواة كتـب یتتبـع أسامة أبو كان قال: ،)٩(وكیع بن سفیان "عن الضعفاء: في األزدي وحكى  
 تتبــع ثــم كتبــه دفــن إنــه یقــول أســامة ألبــي نِســحْ مُ الْ  میــر: إننُ  ابــن لــي قــال وینســخها، فیأخــذها

 أســامة، أبــي حــدیث جـاز كیــف ألعجــب إنــي وكیـع بــن ســفیان قــال النـاس، مــن بعــد األحادیـث
  .)١٠(جید" لحدیث الناس أسرق من وكان َبیَِّنًا، هأْمرُ  كان

 ولكـــن فیـــه، لشـــيء أورده لـــم أســـامة وقـــال الـــذهبي بعـــد ذكـــره لهـــذه الحكایـــة عـــن األزدي: "أبـــو  
   .)١١(باطل" القول هذا أن عرفلیُ 

                                                           
  المصدر السابق.) (١
 ). ٧٤٥٣/ رقم ٢٢٢/ ٦) الثقات البن حبان ( (٢
 ). ١٣٧٩/ رقم ٢٧٣) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (٣
 ). ١/ رقم ٣/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
) محمــد بــن عمــر أبــو حفــص، روى عــن بقیــة بــن الولیــد، مــات ســنة اثنتــین وعشــرین ومــائتین. انظــر ترجمتــه فــي: (٥

 ). ١٥٣٣٩/ رقم ٨٨/ ٩)، الثقات البن حبان (  ٩٨/ رقم ٢٢/ ٨الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( 
  .) ٢٢٣٥/ رقم ٥٨٨/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٦
  ). ١٠٢/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٧
 ). ١٠٨/ رقم ٦١/ ٥) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٨
وراقـه فأدخـل علیـه مـا لـیس ) سفیان بن وكیع بن الجراح، أبو محمد الرؤاسي الكـوفي، كـان صـدوقًا إال أنـه ابتلـي ب(٩

 ). ٢٤٥٦/ رقم٢٤٥من حدیثه فنصح فلم یقبل فسقط حدیثه، من العاشرة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ١/ رقم٤/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٠
  . ) ٢٢٣٥/ رقم٥٨٨/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (١١
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 وهـو والـدواوین، الصـحاح، جمیـع فـي -حمـاد بـن أسـامة أي -وقال في موضع آخر: "حدیثه 
  .)١(وكیع" نظراء من

 كمــا وهــذا ،)٢(الثــوري ســفیان عــن القــول هــذا قــال يدِ زْ األَ  أن الــذهبي "حكــى ابــن حجــر: قــالو   
، )٣(ضـعیف" وكیـع بـن وسـفیان ألیـق، بـه وهـو وكیـع، بـن سـفیان عـن إال يدِ زْ األَ  ینقلـه لـم ترى

 أبــو وهــو عنــه، بالناقــل عتــدیُ  ال كمــا بــه، عتــدیُ  ال ضــعیف هــذا یــعوك بــن وقــال أیًضــا: "ســفیان
  .)٤(األزدي" الفتح

 اإلمــــام ، وقــــال فــــي موضــــع آخــــر: "الحــــافظ)٥(وقــــال الــــذهبي: "الحــــافظ حجــــة عــــالم أخبــــاري"  
  .)٧(الثبت" ، وقال أیضًا: "الحافظ)٦(الحجة"

، وقال في موضـع )٨("غیره كتب من حدثیُ  بأخرة وكان دلس، ربما ثبت وقال ابن حجر: "ثقة
 ئمــةاأل احتمــل مــنوهــم  ،)١٠(التــدلیس وذكــره فــي المرتبــة الثانیــة مــن مراتــب ،)٩(الحــافظ" آخــر:"
 یـدلس ال كـان أو ...روى مـا جنـب فـي تدلیسـه وقلـة مامتـهإل الصـحیح فـي له وأخرجوا تدلیسه

 . )١١("ثقة عن الإ
وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد علـى  اإلمـام الحـافظ الثبـت الحجـة اإلخبـاري، وقـد خالصة القول فیه:

ضعفه، وهذا قول میر بأنه یُ وكیع، عن ابن نُ  بن سفیان القول بتوثیقه وعلو مرتبته، إال ما نقله
  ت. واهللا تعالى أعلم.نْ یَّ عند النقاد كما بَ  مرضي غیر

   

                                                           
بن الجراح بـن ملـیح الُرؤاسـي، ثقـة حـافظ عابـد، مـات  ). وكیع١٣٨٩/ رقم ٤٨/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١

 ). ٧٤١٤/ رقم ٥٨١في آخر سنة ست أول سنة سبع وتسعین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر( 
  .) ٢٢٣٥/ رقم٥٨٨/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٢
 ). ١/ رقم٤/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ١/ رقم٣/ ٣(  المصدر السابق) (٤
 ). ١٢١٢/ رقم ٣٤٨/ ١الكاشف للذهبي (  )(٥
 ).  ٣٠١/ رقم٢٣٤/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٦
 ). ١٣٨٩/ رقم ٤٦/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٧
 ). ١٤٨٧/ رقم ١٧٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٢٧٤٥/ رقم ٢٠٣/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (٩

 ).٤٤/ رقم ٣٠حجر(طبقات المدلسین البن انظر: ) (١٠
 ).١٣) المصدر السابق (ص (١١
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  ". الحافظ المتقن أحد األعالم" :من قال فیهالمصطلح الخامس: 

َلِميّ (ع) َیِزید بن َها .١٣ سـت ومـائتین،  َمْوَالُهم، أبو خالـد الواسـطّي، مـات )١(ُرون بن زَاَدان السُّ
 .)٢(وقد قارب التسعین

  . )٣("الحافظ المتقن أحد األعالم" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:       

، قــال الـذهبي: "اإلمـام القــدوة، شـیخ االســالم، )٤(متفـق علــى جاللتـه وتوثیقـه أقـوال النُّقَّــاد فیـه:
  .)٧(، وقال ابن حجر: "ثقة متقن عابد")٦(، وقال في موضع آخر: "أحد األعالم")٥(لحافظ"ا

إمام حافٌظ متقن شیخ االسالم. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القول بتوثیقه  خالصة القول فیه:
  وأعلم. ىوعلو مرتبته. واهللا أعل

  

  ".حافظ متقنمن قال فیه: "المصطلح السادس: 

، َأُبـو ُمَحمَّـد اْلَبْصـِرّي، مـات سـنة سـبع وعشـرین ومائـة، وقیـل: )٨(ابت بن َأْسَلَم اْلُبَناِنيّ (ع) ثَ  .١٤
  .  )١٠(، وله ست وثمانون)٩(قبل ذلك

  .)١٢(، وقال مرة: "ثقٌة بإجماع")١١("حافظ متقن"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

                                                           
) بضـم السـین المهملــة وفـتح الـالم، نســبة إلـي قبیلـة مــن العـرب مشـهورة، یقــال لهـا: سـلیم بــن منصـور، تفرقـت فــي (١

 ). ٢١٢٩/ رقم ١٨١-١٨٠/ ٧البالد، وجماعة كثیرة منهم نزلت حمص. انظر: األنساب للسمعاني ( 
 ). ٧٧٨٩/ رقم٦٠٦ ) تقریب التهذیب البن حجر ((٢
 ). ١٢٥/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٣
/ ٤( )، التــاریخ البــن معــین روایــة الــدوري ٣٤٢٩/ رقــم٧/٢٢٨) انظــر ترجمتــه فــي: الطبقــات الكبــرى البــن ســعد ((٤

م )، الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــات١١/رقـــم٦٨)، ســـؤاالت أبـــي عبیـــد األجـــري ألبـــي داود (  ٣٣٥٦رقـــم /١٠٠
ـــــووي (  ١٢٥٧/ رقـــــم ٩/٢٩٥( ـــــن حجـــــر ٧٠٠/ رقـــــم ٢/١٦٣)، تهـــــذیب األســـــماء للن  )، تهـــــذیب التهـــــذیب الب
 ).٦١٢/ رقم١١/٣٦٦(

 ). ١٤٣١/ رقم ٩٧/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٥
  ). ٦٣٦٥/ رقم ٢/٣٩١) الكاشف للذهبي ( (٦
 ). ٧٧٨٩/ رقم٦٠٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٣٣٠رقم  /٢نانة محلة بالبصرة لنزول هذه القبیلة بها. األنساب للسمعاني () نسبة إلى بنانة بن سعد، وصارت ب(٨
 ). ٢٠٥٢/ رقم ٢/١٦٠) التاریخ الكبیر للبخاري ( (٩

 ). ٨١٠/ رقم١٣٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٥٩/ ١٩) التوضیح البن الملقن ( (١١
 ). ٢٨٢/ ٣(  المصدر السابق) (١٢
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، وأبـو حـاتم )٤(، والعجلـى)٣(حنبـل ، وأحمـد بـن)٢(، وابـن معـین)١(وثقه ابن سـعدأقوال النُّقَّاد فیه: 
ــ)٦(ســائي، والنَّ )٥(الــرازي ــًا"، وزاد العجلــي: "رجــٌل صــالٌح"، )٧(يدِ ، وابــن َع ، وزاد ابــن ســعد: "مأمون

ـــثـــم قَ  ،)٩(الزهـــري )٨(وأثبـــت أصـــحاب أنـــس ،"صـــدوق وزاد أبـــو حـــاتم الـــرازي: ثـــم ثابـــت  ،)١٠(ادةَت
ث صـالحة مسـتقیمة إذا روى عنـه ثقـة"، وقـال اْلُبَناِنّي"، وزاد ابن عدي: "صدوق وأحادیثـه أحادیـ

أحمـــد فـــي موضـــع آخـــر: "ثابـــت َیَتثَْبـــت فـــي الحـــدیث ... وكـــان محـــدثًا مـــن الثقـــات المـــأمونین، 
    في الثقات.  )١٣(، وابن شاهین)١٢(، وذكره ابن حبان)١١(صحیح الحدیث"
أنـس  : "ثابـت عـن)١٥(، وقـال الَبْرِدِیِجـى)١٤("أثبت الناس في أنـس قتـادة ثـم ثابـت" وقال أبو داود:

ــاَدین)١٦(صــحیح مــن حــدیث شــعبة ة، فهــؤالء ثقــات مــا لــم یكــن یــرَ غِ مُ ، وســلیمان بــن الْ )١٧(، واْلَحمَّ
  .)١٨(الحدیث مضطربًا"

                                                           
 ). ٣١٤١/ رقم ١٧٤/ ٧عد ( ) الطبقات الكبرى البن س(١
 ). ١٨٠٥/ رقم ٤٤٩/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٤٣٤٨/ رقم ٩٥/ ٣) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٣
 ). ١٨٠/ رقم ٨٩) الثقات للعجلي ( (٤
 ). ١٨٠٥/ رقم ٤٤٩/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ). ٢/ رقم ٤/ ٢ن حجر ( ) تهذیب التهذیب الب(٦
 ). ٣١٨/ رقم ٣٠٦/ ٢) الكامل البن عدي ( (٧
خدمـه عشـر سـنین  -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم -) َأَنس بن َماِلك بن النَّْضر اَألْنَصاِرّي، الَخْزَرِجّي، َخـاِدُم َرُسـْول اهللا (٨

جـاوز المائــة. تقریــب التهـذیب البــن حجــر مشـهور لقبــه ذو األذنـین، مــات ســنة اثنتـین وقیــل ثــالث وتسـعین وقــد 
 ). ٥٦٥/ رقم ١١٥(

 ).٨٤(ص ) سبق ترجمته(٩
بقـة الرابعـة ) َقَتاَدة بن ِدَعاَمَة بِن َقَتاَدَة السَُّدْوِسّي َأُبو الَخطَّاب الَبْصِرّي، ثقة ثبت، ُیَقال: ُوِلَد َأْكَمَه، وهـو رأس الط(١٠

 ).    ٥٥١٨/ رقم ٤٥٣شرة، انظر: تقریب التهذیب البن حجر ( مات سنة بضع ع
 ). ١٨٠٥/ رقم ٤٤٩/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ١٩٦٠/ رقم ٨٩/ ٤) الثقات البن حبان ( (١٢
 ). ١٤٤/ رقم ٥٢) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (١٣
 .) ٥٩٧/ رقم٣٦٥) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (١٤
  ) َأْحَمد ْبن هارون ْبن روح َأُبو َبْكر البرذعي، مات سنة سنة إحدى وثالثمائة. تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب (١٥

 ). ٢٩٣١/ رقم٦/٤٣١( 
) شــعبة بــن الحجــاج بــن الــورد العتكــي مــوالهم، أبــو بســطام الواســطي، ثقــة حــافظ مــتقن، مــات ســنة ســتین ومائــة. (١٦

 ). ٢٧٩٠رقم  /٢٦٦تقریب التهذیب البن حجر ( 
) همــا األول: حمــاد بــن زیــد بــن درهــم، أبــو إســماعیل البصــري، ثقــة ثبــت فقیــه، مــات ســنة تســع وســبعین ومائــة، (١٧

والثاني هو: حماد بن سلمة بن دینار البصري، أبو سلمة، ثقـه عابـد أثبـت النـاس فـي ثابـت وتغیـر حفظـه بـأخرة، 
 ).  ١٤٩٨/ رقم ١٧٨)، (  ١٤٩٩/ رقم ١٧٨ مات سنة سبع وستین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر (

 ). ٢/ رقم ٤/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٨
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یقـول:  ، وكـان)١(وقال یحیى القطان: "ثابت اختلط، وُحَمْید أثبت في أنس رضـي اهللا عنـه منـه" 
  .)٣(نه"یدع ثابت اْلُبَناِنّي ال یكتب ع )٢("عجب من أیوب

  

كارة فلیس ذاك منه إنما هو من الرَّاوي عنـه؛ ألنـه : "ما وقع في حدیثه من النَّ يوقال ابن عد 
  .)٤(ن"یقد روى عنه جماعة ضعفاء ومجهول

، وقــال فــي موضــع آخــر: "كــان رأســًا فــي العلــم )٥(وقــال الــذهبي: "ثقــة بــال مدافعــة كبیــر القــدر"
   .)٦(والعمل... لم یكن في وقِته أعبد منه"

  .)٧(وقال ابن حجر: "ثقة عابد"

كـارة فلـیس ذاك منـه إنمـا هـو مـن حافٌظ متقٌن، وما وقع فـي حدیثـه مـن النَّ  خالصة القول فیه:
  ن. و الرَّاوي عنه؛ ألنه قد روى عنه جماعة ضعفاء ومجهول

ي من عدم الكتابة عنه، ووصف یحیي القطان له بـاالختالط، یانِ تِ خْ وأما ما كان من أیوب السَّ 
تقانــــه وحفظــــه، ولعــــل یحیــــى القطــــان لــــم یقصــــد إ جیتــــه و عتبــــر؛ التفــــاق النُّقَّــــاد علــــى حُ یــــر مُ فغ

بــاالختالط ذهــاب العقــل أو التغیــر فیــه، وٕانمــا اخــتالط حدیثــه عــن أنــس رضــي اهللا عنــه، وهــذا 
  لیس منه وٕانما ممن روى عنه كما بین ابن عدي رحمه اهللا تعالى.

  ّي من كتب المختلطین بما یبرئه من هذه التهمة. ومما یؤید ما ذهبت إلیه عدم ذكره في أ
وأما عن ذكر الذهبي له فـي المیـزان فهـو للـذب عنـه، فقـال: "وثابـت ثابـت كاسـمه، ولـوال ذكـر 

ابـن عـدي لـه فـي الكامـل فـي الضـعفاء للـذب عنـه؛ ألن مـن  رُ ْكـ، وذِ )٨(ابن عدي له ما ذكرته"
. وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن أغلـب النُّقَّـاد علـى ْعَتبـرٍ ولـو بكـالم غیـر مُ  عادته فیه ذكر كل مـن ُتكلـم فیـه

  القول بحفظه وٕاتقانه. واهللا أعلى وأعلم.
  

  

  

                                                           
 ). ٢/ رقم ٣/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
، َأُبـو َبْكـر الَبْصـِرّي، ثقـة ثبـت حجـة مـن كبـار الفقهـاء العبـاد، مـات سـ(٢ نة ) َأیُّْوب ابن َأبِـي َتِمْیَمـة َكْیَسـاَن السِّـْخِتَیاِنيُّ

 ). ٦٠٥/ رقم ١١٧إحدى وثالثین ومائة، وله خمس وستون. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٣١٨/ رقم ٣٠٦/ ٢) الكامل البن عدي ( (٣
 ). ٣١٨/ رقم ٣٠٨/ ٢(  المصدر السابق) (٤
 ). ١٣٥٤/ رقم ١/٣٦٢) میزان االعتدال للذهبي ( (٥
 ). ٦٨١/ رقم ١/٢٨١) الكاشف للذهبي ( (٦
 ). ٨١٠/ رقم ١٣٢یب البن حجر ( ) تقریب التهذ(٧
 ). ١٣٥٤/ رقم ٣٦٣/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٨
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  ".حافظ ثبتمن قال فیه: ": سابعالمصطلح ال

ــد بــن َأِبــي َغاِلــب اْلُقوِمِســيّ  .١٥ نزیــل بغــداد، مــات ســنة خمســین  ،)٢(، الطََّیاِلِســيّ )١((خ د) ُمَحمَّ
 .)٣(ومائتین

   .)٤("حافظ ثبت" ن فیه:قول ابن اْلُمَلقِّ     

، وقال ابن حجـر: )٦(، قال الذهبي: "حافظ ثبت")٥(متفق على حفظه وتوثیقه أقوال النُّقَّاد فیه:
  . )٧("ثقة حافظ"

حافظ ثبت. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القـول بحفظـه وتثبتـه. واهللا أعلـى  ُخالصة القول فیه:
  واعلم.

  

  یه: "حافظ إمام".قال ف من: الثامن المصطلح

ـــْرَوِزيّ   .١٦ ـــو الَفْضـــِل الَم ـــِل َأُب ـــُن الَفْض ـــَدَقُة ب ـــالث أو ســـت وعشـــرین )٨((خ ) َص ، مـــات ســـنة ث
  .)٩(ومائتین

  .)١٠(: "حافظ إمام"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

   .)١١(: متفق على توثیقهأقوال النُّقَّاد فیه

                                                           
 ). ١١٠٣/ ٣) موضع معروف ببالد فارس. انظر: معجم ما استعجم لألندلسي ( (١
 ). ٢٩٣/ ٢) َهِذه النِّْسَبة ِإَلى الطیالسة الَِّتي تْجَعل على العمائم. انظر: اللباب البن األثیر ( (٢
 ). ٦٢١٤/ رقم ٥٠١یب التهذیب البن حجر ( ) تقر (٣
 ). ٥٧٤/ ٣٣) التوضیح البن الملقن ( (٤
/ ٩/٣٩٥)، تهـذیب التهـذیب البـن حجـر (  ٥٥٣٧/ رقـم ٢٦/٢٦٦) انظر ترجمته فـي: تهـذیب الكمـال  للمـزي ( (٥

 ). ٣٥٥)، خالصة تذهیب تهذیب الكمال للخزرجي ( ص ٦٤٥رقم
 ). ٥١٠٧/ رقم ٢/٢١٠) الكاشف للذهبي ( (٦
 ). ٦٢١٤/ رقم ٥٠١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
) بفتح المیم والواو، بینهما الراء الساكنة، وفي آخرهـا الـزاى، هـذه النسـبة إلـى مـرو الشـاهجان، وٕانمـا قیـل لـه الشـاه (٨

 ). ٣٧٤٩/ رقم ٢٠٧/ ١٢جان یعنى: الشاه جانى موضع الملوك ومستقرهم. األنساب للسمعاني ( 
  ).    ٢٩١٨/ رقم ٢٧٥لتهذیب البن حجر ( ) تقریب ا(٩

 ). ٥٩٩/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١٠
  )، تهذیب التهذیب البن حجر  ٨٩٩/ ٣)، اإلرشاد للخلیلي (  ١٣٦٦٤/ رقم٣٢١/ ٨) الثقات البن حبان ( (١١

 ) وغیرهم . ٧٢٨/ رقم ٤١٧/ ٤( 
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، )٢(ة وٕاتباع"نَّ جة، صاحب سُ حُ إمامًا  ، وقال في موضع آخر: "كان)١(الذهبي: "إمام ثبت" قال
  .)٣(وقال ابن حجر: "ثقة"

قه. واهللا أعلـى یوافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على تعدیل الرَّاوي وتوث .إمامٌ  حافظٌ خالصة القول فیه: 
  وأعلم.

  

  جة".حُ الثبت المن قال فیه: "المصطلح التاسع: 

ــــِريّ )٤(َألْزِديّ (خ د س) َحْفــــص بــــن ُعَمــــر بــــن الَحــــاِرث بــــن َســــْخَبَرة ا .١٧ ــــَر )٥(، النَِّم ــــو ُعَم ، َأُب
 . )٧(خمس وعشرین ومائتین ، وهو بها أشهر، مات سنة)٦(الَحْوِضيّ 

  .)٨(جة""الثبت الحُ  قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، وقــال فــي موضــع )١٠(قــال الــذهبي: "ثبــت حجــة" ،)٩(متفــق علــى ثقتــه وتثبتــهأقــوال النُّقَّــاد فیــه: 
ــــوِ  ــــ، وقــــال ابــــن حجــــر: "ثقــــة ثبــــت عِ )١١(د الحــــافظ"آخــــر: "اإلمــــام الُمجَّ ــــى رَ ْجــــبأخــــذ األُ  بَ ْی ة عل

  .  )١٢(الحدیث"

                                                           
 ). ٢٣٨٦/ رقم ٥٠٢/ ١) الكاشف للذهبي ( (١
 ). ١٧٠٠/ رقم ٥٠٠/ ٨الء للذهبي ( ) سیر أعالم النب(٢
 ).    ٢٩١٨/ رقم ٢٧٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ).٨٦) سبق نسبته (ص(٤
/ ١٣) بفــتح النــون والمــیم وفــي آخرهــا الــراء، هــذه النســبة إلــى النمــر، وهــو النمــر بــن قاســط. األنســاب للســمعاني ((٥

 ). ٥٠٥٧/ رقم ١٧٩
الحاء المفتوحة المهملة وسكون الـواو والضـاد المعجمـة، هـذه النسـبة إلـى الحـوض، موضـع بالبصـرة فیمـا یقـال. ) ب(٦

 ).٢/٣٢٠)، معجم البلدان لیاقوت الحموي ( ١٢٦١/ رقم٣٠٨/ ٤األنساب للسمعاني (
 ).١٤١٢/ رقم ١٧٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٢٢١/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٨
/ رقــم ٨/٢٠٠)، الثقـات البـن حبـان ( ٧٨٦/ رقـم ٣/١٨٢نظـر ترجمتـه فـي: الجـرح والتعـدیل البـن أبــي حـاتم ( ) ا(٩

)،  ٤٠٨/ رقـم ٢٩٦/ ١)، تـذكرة الحفـاظ للـذهبي (  ١٣٩٧/ رقـم ٢٦/ ٧)، تهذیب الكمـال للمـزي (  ١٢٩٧٤
 ). ٨٧خالصة تذهیب تهذیب الكمال للخزرجي ( ص

 ). ١١٥٢/ رقم ١/٣٤١) الكاشف للذهبي ( (١٠
 ). ١٦٢٦/ رقم ٤٢٠/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١١
). اختلفوا في قبول روایة مـن أخـذ علـى التحـدیث أجـرًا فمـنهم  ١٤١٢/ رقم ١٧٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٢

من قال أنه ال ُیقبـل ورخـص فـي ذلـك آخـرون... قـال ابـن الصـالح وذلـك شـبیه بأخـذ األجـرة علـى تعلـیم القـرآن  
حوه، غیر أن فـي هـذا مـن حیـث العـرف خرمـًا للمـروءة، والظـن، یسـاء بفاعلـه، إال أن یقتـرن ذلـك بعـذر ینفـي ون

 ). ٣٦٥/ ١ذلك عنه، شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ( 
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ة علـى الحـدیث. وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد علـى رَ ْجـبأخـذ األُ  بَ ْیـعِ  حجـةٌ  ثبـتٌ خالصة القول فیـه: 
  القول بتوثیقه وتثبته. واهللا أعلى وأعلم.

  

  ".ثقة حجة" :من قال فیهالمصطلح العاشر: 
، )٢(، أُبــو َعْبــِد الــرَّْحَمِن اْلُخَرْیِبــيّ )١(اللَّــه ْبــن َداُوَد بــن عــامر الَهْمــَداِنيّ  ) َعْبــدُ ق س ت د (خ .١٨

  . )٣(ُكوِفّي األصل، مات سنة ثالث عشرة ومائتین، وله سبع وثمانون سنة"
   .)٤("ثقة حجة"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

، وقـال فـي )٦(، قـال الـذهبي: "ثقـة حجـة صـالح")٥(همتفق على جاللته وتوثیقـأقوال النُّقَّاد فیه: 
  .)٨(، وقال ابن حجر:" ثقة عابد")٧(موضع آخر: "الحافظ اإلمام القدوة"

  ثقة حجة عابد. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على علو مرتبته. واهللا أعلم. خالصة القول فیه:
  .)٩(المائة بعد ماتت ،الثالثة من ،ة، الَبْصِریَّةاَألْنَصاِریَّ  الُهَذْیل ُأم ِسْیِرْین بنت ( ع ) َحْفَصة .١٩

  .)١٠(: "الثقة الُحجة"قول ابن اْلُمَلقِّن فیها
   .)١١(: متفق على توثیقهاأقوال النُّقَّاد فیها

                                                           
) بفـتح الهــاء، وســكون المـیم، وفــتح الــدال المهملـة، هــي منســوبة إلــى همـدان، وهــي قبیلــة مـن الــیمن نزلــت الكوفــة. (١

 ).   ٥٢٦٣/ رقم ٤١٩/ ١٣سمعاني ( األنساب لل
 ).١٠٧/ ٥) هذه النسبة إلى الُخَرْیبة، وهي محلة مشهورة بالبصرة، انظر: األنساب للسمعاني ( (٢
 ).   ٣٢٩٧/ رقم ٣٠١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٦٧٠/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٤
)، ٦٥٣/ رقـم ١٨١التـاریخ البـن معـین روایـة الـدوري ( )،  ٣٣٣٥/ رقـم ٢١٦/ ٧) الطبقات الكبـرى البـن سـعد ( (٥

ـــي حـــاتم (  ـــن أب ـــان (  ٢٢١/ رقـــم٥/٤٧الجـــرح والتعـــدیل الب ـــن حب ـــات الب ـــم٧/٦٠)، الثق )، ســـؤاالت  ٩٠١٣/ رق
/ رقم ٤٦١/ ١٤)، تهذیب الكمال للمزي (  ٢٤١)، اإلرشاد للخلیلي ( ص١٩٢/ رقم ٢٠١السلمي للدارقطني ( 

 ). ٣٤٥/ رقم ١٩٩/ ٥بن حجر ( )، تهذیب التهذیب ال ٣٢٤٨
 ). ٢٧٠٦/ رقم ١/٥٤٩) الكاشف للذهبي ( (٦
 ).١٤٢٦/ رقم ٩٠/ ٨)، سیر أعالم النبالء له (  ٣٢٠/ رقم ٢٤٧/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٧
 ). ٣٢٩٧/ رقم ٣٠١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٨٥٦١/ رقم٧٤٥) المصدر السابق ( (٩

 ). ٢١٧/ ٤قن ( ) التوضیح البن المل(١٠
  )، تهذیب الكمال للمزي  ٢٤٥٨/ رقم ١٩٤/ ٤)، الثقات البن حبان (  ٢٠٨٩/ رقم ٥١٨) الثقات للعجلي ( (١١
 )، وغیرهم. ٧٨١٥/ رقم ٣٥/١٥١(
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، وقال )١(یر في نساء وقتها، فقیهة صادقة فاضلة كبیرة القدر"ظِ قال الذهبي: "كانت عدیمة النَّ 
  .)٢(ابن حجر: "ثقة"

  واهللا أعلم. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقها. .ثقٌة ُحجٌة فاضلٌة فقیهةٌ لقول فیها: خالصة ا
  

  

  

   "ثقة مأمون". :من قال فیهالمصطلح الحادي عشر: 

، َمْشـُهوٌر ِبُكْنَیِتـِه، اْلَبْصـرِ  َخْلـَدَة، َأُبـو ،السَّـْعِديّ  ،)٣(لتَِّمیِمـيّ ا ِدیَنـار ْبنُ  ) َخاِلدُ  س ت د خ (  .٢٠ يَّ
 .)٤(الخامسة من اْلَخیَّاُط،

  . )٥("ثقة مأمون" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

ــــن ُزَرْیــــع أقــــوال النُّقَّــــاد فیــــه: ــــن ســــعد)٦(وثقــــه یزیــــد ب ــــن معــــین)٧(، واب  ،)٩(، والعجلــــي)٨(، واب
، َوَلــهُ  "،وزاد ابــن ســعد: )١٢(، والــدارقطني)١١(والنســائي ، )١٠(والترمــذي وقــال  ،)١٣("َلِقــيَ  َوَقــدْ  ِســنٌّ

  .الحدیث" أهل ، وزاد الترمذي: "عند)١٤(ابن معین في موضع آخر: "صالح"

   .)١٦(فأطراه" ُقرَّة قبل ذكره وكان ،)١٥(مثل ُقرَّة "لیس قال: فأبو َخْلَدة؟ ألحمد بن حنبل: وقیل 

                                                           
 ). ٣٨/ رقم ٣٧/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١
 ). ٨٥٦١/ رقم٧٤٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
نتین من فوقها، والیاء المنقوطـة بـاثنتین مـن تحتهـا بـین المیمـین المكسـورتین، هـذه النسـبة ) بفتح التاء المنقوطة باث(٣

 ). ٧٣٧/ رقم ٧٦/ ٣إلى تمیم. األنساب للسمعاني ( 
 ). ١٦٢٧/ رقم ١٨٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٤٨٦/ ٧) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ٥٠٠/ رقم ١٤٧/ ٣) التاریخ الكبیر للبخاري ( (٦
 ). ٣٢٦٠/ رقم ٢٠٣/ ٧) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٧
 ). ٢٩٧/ رقم ١٠٤) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (٨
 ). ٣٨٦/ رقم ٣٣٠/ ١) الثقات للعجلي ( (٩

 ). ١٨١١/ رقم ٢٦٣/ ٤) السنن للترمذي ( (١٠
 ). ١٦٠٦/ رقم ٥٨/ ٨) تهذیب الكمال للمزي ( (١١
 ). ٣٠٥/ رقم١٩٨ني ( ) سؤاالت الحاكم للدارقط(١٢
 ) قلت: لعله أراد بذلك مع كونه من الطبقة الصغرى من التابعین، فقد لقَي من الصحابة.(١٣
 ).  ١٦٠٦/ رقم ٥٨/ ٨) تهذیب الكمال للمزي ( (١٤
  ) ُقرَّة بن َخاِلد السَُّدوِسّي، اْلَبْصِرّي، ثقة ضابط، مات سنة خمس وخمسین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر (١٥

  ). ٥٥٤٠/ رقم٤٥٥( 
  ). ٥١٥/ رقم ٣٤٢) انظر: سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (١٦
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ِبْیــ مــن إلــيَّ  بُّ َحــأَ  َخْلــَدة زرعــة: "أبــو أبــو ، وقــال)١(وقــال أبــو داود: "ُقــرَّة فــوق أبــي َخْلــَدة"  بــن عالرَّ
  .)٢(َأَنس"

 مأمونــاً  كــان: فقــال ثقــة؟ كــان: رجــل لــه فقــال َخْلــَدة، أبــو "حــدثنا: مهــدى بــن الــرحمن وقــال عبــد
  . )٣(وسفیان" شعبة الثقة خیارًا، كان

 أتقـن هـو ممن غیره مبلغ بلغهیُ  أن ُیرد لم الرحمن عبد "ولكن ي على ذلك بقوله:اجِ وعقب البَّ  
ــیُ  أن إلــى وذهــب وأحفــظ وأثبــت، منــه  كــان خیــارًا، كــان قــال: ولــذلك ذلــك؛ دون درجتــه أن نیِّ َب

  . )٤(اإلسالم" مع والخیر الصدق جمع إذا الثقة معنى وهذا صدوقًا،

، وقـــال فــــي )٥(علیــــه" الثنـــاء نِســــحْ یُ  مهـــدى ابــــن "كـــان: فــــي الثقـــات، وقــــال حبـــان وذكـــره ابــــن
  .)٦(البصرة" أهل حفاظ المشاهیر: "من

   . )٨("صدوق" قال ابن حجر:، و )٧(وقال الذهبي: "وثقوه"  
   واهللا تعالى أعلم. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القول بتوثیقه. .ثقةخالصة القول فیه: 

  

  ".ثقة مأمون، إال أنه كان یدلسمن قال فیه: "المصطلح الثاني عشر: 
 سـنة ْوِفّي الَقاِضـي، مـاتالُكـ ُعَمـر َأُبـو ،)٩(النََّخِعيّ  ُمَعاِوَیة بن َطْلق بن ِغَیاث بن َحْفص) ع( .٢١

   .  )١٠(الثمانین قارب وقد وتسعین ومائة، خمس أو أربع
  .)١١(: "ثقة مأمون، إال أنه كان یدلس"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

                                                           
 ). ٥٤٨/ رقم ٣٤٤) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (١
ِبْیـــع بـــن َأَنـــس الَبْكـــِرّي أو الَحَنِفـــّي، َبْصـــِرّي َنـــَزل  ١٤٧١/ رقـــم ٣٢٨/ ٣) الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم ( (٢ ). الرَّ

/ ٢٠٥دوق له أوهام ورمي بالتشیع، مات سنة أربعین ومائة أو قبلها. تقریـب التهـذیب البـن حجـر ( ُخَراَسان ص
 ). ١٨٨٢رقم

 ). ١٦٠٧/ رقم ٥٨/ ٨)، تهذیب الكمال للمزي (  ١٤٧١/ رقم ٣٢٨/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ٢٨٤/ ١) التعدیل والتجریح للباجي ( (٤
 ). ٢٤٨١/ رقم ١٩٩/ ٤ ) الثقات البن حبان ((٥
 ). ٧٢٧/ رقم ١٥٧) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (٦
 ). ١٣١٥/ رقم ٣٦٣/ ١) الكاشف للذهبي ( (٧
 ).١٦٢٧/ رقم ١٨٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
الكوفـة،  ) بفتح النون والخاء المعجمة، بعدها العین المهملة، هذه النسـبة إلـى النخـع، وهـي قبیلـة مـن العـرب نزلـت(٩

 ). ٤٠٩١/ رقم٦٢/ ١٣ومنها انتشر ذكرهم. األنساب للسمعاني ( 
 ). ١٤٣٠/ رقم ١٧٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ١٨٥/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (١١
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   ،)٤(ویعقوب بن شیبه ،)٣(والعجلي ،)٢(معین ، وابن)١(: وثقه ابن سعدأقوال النُّقَّاد فیه
، "یـــدلس الحـــدیث، كثیـــر ، وزاد ابـــن ســـعد: "مأمونــًا،)٧(طني، والــدارق)٦(النســـائيو ، )٥(ِخـــراش وابــن
 عبـد مـن أثبـت وهـو زیـاد، بـن الواحـد عبـد مـن أثبـت "حفـص: آخـر موضـع فـي معـین ابـن وقال
 كـان: فقـال غیـاث؟ بـن حفص أو إدریس ابن أحفظ "أیهما: معین ، وقیل البن)٨(إدریس" بن اهللا
وقـال ابـن معـین مـرة:  ،)٩(معرفـة" لـه حـدیث صـاحب غیاث بن حفص وكان حافظًا، إدریس ابن

 عنه كتبوا كتابًا، جرِ خْ یُ  ولم حفظه، هو إنما والكوفة ببغداد غیاث بن حفص به حدث ما "جمیع
 ربمـا وكیع وكان وزاد العجلي: "مأمون فقیه، ،)١٠(حفظه" من حدیث آالف أربعة أو آالف ثالثة

، وزاد یعقــوب "مســلماً  عفیفـاً  شــیخاً  انوكـ فاســألوه، قاضـینا إلــى اذهبـوا: فیقــول ،الشـيء عــن لئِ ُسـ
  .حفظه" بعض تقىویُ  كتابه، من حدث إذا بن شیبة: "ثبتا

 عنـــد ماً دَ قَــمُ  أیضــاً  وكــان فیـــه، ثبتــاً  لــه، حافظــاً  الحــدیث، "كــان كثیـــر: البغــدادي وقــال الخطیــب
  .)١١(الحدیث" منهم سمع الذین المشایخ

 بـــن حفـــص )١٢(األعمـــش أصـــحاب "أوثـــق: یقـــول ســـعید بـــن یحیـــى المـــدیني: ســـمعت ابـــن وقـــال
 عـــن أبیـــه كتــاب حفـــص بــن عمـــر إلـــيَّ  فــأخرج بـــأخرة، الكوفــة تُ مْ دِ َقـــ ثـــم ذلــك، فـــأنكرت غیــاث،

م على فجعلت األعمش، : قلـت یحیـى؟ علـى وتتـرحم بيأَ  كتاب في تنظر: لي فقال یحیى، َأَتَرحَّ
   .)١٣(كتابه" رأیت حتى أعلم ولم األعمش، أصحاب أوثق حفص: یقول سمعته

                                                           
 ). ٢٧٠٦/ رقم ٣٦٢/ ٦) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١
 ). ٨٠٣/ رقم ١٨٥/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٣١٠/ رقم ١٢٥الثقات للعجلي ( ) (٣
 ). ٤٣١٣/ رقم ١٩٤/ ٨) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٤
 ). ١٤١٥/ رقم ٦٢/  ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (٥
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٦
 ). ٢٣٨/ رقم ٢٢٥/ ٢) العلل للدارقطني ( (٧
). عبـــد اهللا بـــن إدریـــس بـــن یزیـــد بـــن عبـــد الـــرحمن  ١٧٩٥قـــم / ر ٣٦٩/ ٣) التـــاریخ البـــن معـــین روایـــة الـــدوري ( (٨

اَألْوِدّي، أبــو محمــد الُكــْوِفّي، ثقــة فقیــه عابــد، مــات ســنة اثنتــین وتســعین ومائــة ولــه بضــع وســبعون ســنة. تقریــب 
 ).  ٣٢٠٧/ رقم ٢٩٥التهذیب البن حجر ( 

 ). ٤٣١٣/ رقم ١٩٤/ ٨) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٩
 ). ١٤١٥/ رقم ٦٢/ ٧كمال للمزي ( ) تهذیب ال(١٠
 ). ٤٣١٣/ رقم ١٨٥/ ٨) تاریخ ألبي بكر الخطیب ( (١١
) سلیمان بن مهران األسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي األعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع لكنه یدلس، (١٢

 ). ٢٦١٥/ رقم ٢٥٤مات سنة سبع وأربعین ومائة أو ثمان. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٤٣١٣/ رقم ١٩٣/ ٨) تاریخ ألبي بكر الخطیب ( (١٣
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  .)١(صحیح" كتابه: فقال م؛هِ یَ  إنه: فقلت ثبت، حفص یقول: یحیى "كان: ل في موضع آخروقا

 أصـحاب هـؤالء كـان الثالثـة، وذكـر مـنهم حفـص، فقـال: هـؤالء مثـل بالكوفـة أر لم: یحیى وقال
 فیهــا إذا یحیــى، قــال كمــا كــان كتبــه حفــص أخــرج فلمــا: -أي ابــن المــدیني-علــي فقــال حــدیث،
  .)٢(یحیى" الق كما وألفاظ أخبار

 غیــر األعمــش أصــحاب مــن الكبــار بعــد مقــدِّ یُ  ال مهــدى بــن الــرحمن عبــد وقــال أبــو داود: "كــان
   .)٣(غیاث" بن حفص

 حفـص: قلـت بـه؟ جـاء من: فقال فعجب، بحدیث وكیعاً  "حدثت: )٤(أبى الَحَواِريّ  بن وقال أحمد
   . )٥("!نحن؟ نقول شيء فأي عمر أبو به جاء إذا: قال غیاث، بنا

 بــن "حفــص: ُنَمْیــر ابــن ، وقــال)٦(األحمــر" خالــد أبــى مــن وأحفــظ أتقــن "حفــص: وقــال أبــو حــاتم
   .)٧(إدریس" ابن من بالحدیث أعلم كان غیاث

 الغلــط، كثیــر أنــه لــه َفــُذِكر المحــدثین، مــن غیــاث بــن حفــص "كــان: ليوِصــمَ الْ  عمــار ابــن وقــال
، )٨(حسـنًا" بـه یقـوم أي فكـان الحـدیث حفـظ إذا كـان ولكـن حسـنًا، یحفظ ال كان ولكن ال،: فقال

  .)٩(جدًا" الحدیث في عسراً  كان وقال في موضع آخر: "

 بـــن جعفــر فــي یعنــى ـــ غیــاث بــن حفــص أو شـــعبة عنــدك أثبــت "مــن: وقیــل ألحمــد بــن حنبــل
، وقــال فــي )١٠(كثیــر" شــعبة مــن والقلیــل أكثــر روایــة، وحفــص ثبــت، إال منهمــا مــا: فقــال محمــد؟

  .)١١("موضع آخر: "كان یدلس

                                                           
 ). ٤٣١٣/ رقم ١٩٣/ ٨تاریخ ألبي بكر الخطیب ( ) (١
 ). ١٤١٥/ رقم ٦١/ ٧) انظر: تهذیب الكمال للمزي ( (٢
 ). ٤٣١٣/ رقم ١٩٣/ ٨) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٣
ِرث الثَّْعَلِبّي، َأبا الَحَسن ابن َأبِـي الَحـَواِرّي، ثقـة زاهـد، مـات سـنة ) أحمد بن عبد اهللا بن َمْیُمْون بن الَعبَّاس بن الَحا(٤

 ). ٦١/ رقم ٨١ست وأربعین ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ١٤١٥/ رقم ٦١/ ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (٥
 ). ٨٠٣/ رقم ١٨٥/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 زء والصفحة.نفس الج ،) المصدر السابق(٧
 ). ٤٣١٣/ رقم ١٩٤/ ٨) انظر: تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
ْقـَالل. انظـر: معجـم مقـاییس اللغـة البـن (٩ ) المصدر السابق. واْلُعْسُر: َنِقیض اْلُیْسر َیُدل َعلَـى الُصـُعوَبة َوالِشـدَّة َواْإلِ

 ). ٣١٩/ ٤فارس ( 
  ).   ١٦٨٦/ رقم ٤٥٩/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١١
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، وقــال )١(ن"یِّ َبــیُ  لــم وربمــا اروَ ِســ بــن وأشــعث الملــك، عبــد بــن أشــعث مــن یســمع وقــال أیضــًا: "لــم
  .)٢(أمره" عفوضَ  ًطا،لِّ خَ مُ  كان مرة: "حفص

  ، وابن الكیال في المختلطین.)٣(وعده العالئي

 وفهـ وٕاال صـالح، فهـو كتابـه مـن عنه كتب فمن استقضى، ما بعد حفظه "ساء: زرعة أبو وقال
: )٦(بــن ُرَشـــْید داود ، وقــال)٥(كتبــه" جفــا القضــاء ولـــى لمــا "حفــص: صــالح جــزرة ، وقــال)٤(كــذا"

 وكـــان نســـیان، دخلـــه بـــأخرة حفـــص "كـــان: داود أبـــو ، وقـــال)٧(الغلـــط" كثیـــر غیـــاث بـــن "حفـــص
  . )٩("ُحَفْیص" قال: حفصًا، ذكر إذا إدریس ابن ، وكان)٨(یحفظ"

  .  )١١(األحایین" في مهِ یَ  في المشاهیر: "وكان، وقال )١٠(في الثقات حبان ابن وذكره

: حجـر ابن ، وقال)١٣(األعالم" ، وقال في موضع آخر: "أحد)١٢(الحافظ" وقال الذهبي: "اإلمام، 
 أجمعـوا األثبـات األئمـة ، وقال فـي موضـع آخـر: "مـن)١٤("اآلخر في قلیل حفظه تغیر فقیه ثقة"

 سـمع ممـن أصـح كتابـه مـن سـمع فمن حفظه ساء اآلخر في أنه إال به واالحتجاج توثیقه على
  . )١٦(، وذكره في المرتبة األولى من مراتب التدلیس)١٥(حفظه" من

                                                           
 ). ١١/ رقم١٦٤) انظر: سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (١
 ). ٢١٣٥/ رقم ٢٠٨/ ٢) مسائل االمام أحمد روایة ابن هانئ ( (٢
 ). ٥/ رقم ٤٥٨)، الكواكب النیرات البن الكیال (  ١٢/ رقم ٢٤) المختلطین للعالئي ( (٣
 ). ٨٠٣/ رقم١٨٦/ ٣عدیل البن أبي حاتم ( ) الجرح والت(٤
 ).     ١٦٨٦/ رقم ٤٥٩/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٥
ن ) ابن ُرَشْید الَهاِشِمّي، َمْوَالُهُم الُخَواِرْزِمّي، َنِزْیل َبْغَداد، ثقة، مات سنة تسع وثالثین ومائتین. تقریـب التهـذیب البـ(٦

 ).      ١٧٨٤/ رقم ١٩٨حجر ( 
 ).  ٤٣١٣/ رقم ١٩٤/ ٨یخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( ) تار (٧
 ). ٢٣٠/ رقم ٢٠٦) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٨
 )    ٢٦٢٧/ رقم ٥٣٨/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٩

 ). ٧٣٦٤/ رقم ٢٠٠/ ٦) الثقات البن حبان ( (١٠
 ). ١٣٧٠/ رقم ٢٧٢) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (١١
 ). ١٣١٩/ رقم ٤٨٦/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٢
 ). ٧٣/ رقم ١٠٩٤/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٣
 ). ١٤٣٠/ رقم ١٧٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ٣٩٨/ ١) فتح الباري البن حجر ( (١٥
 ). ٩/ رقم ٢٠) طبقات المدلسین البن حجر ( (١٦
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 مــن ســمع فمــن اآلخــر؛ فــي قلیــل حفظــه تغیــر أنــه : ثقــه مــأمون یــدلس، إالخالصــة القــول فیــه
ِشـر إلـى إال أنـه لـم یُ  حفظه. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد في حكمهم علیـه من سمع ممن أصح كتابه

  . واهللا تعالى أعلم.، ولعل ذلك لم یثبت عندهخراآلتغیُّر حفظه في 
  

   ".ثقة ثبت"المصطلح الثالث عشر: من قال فیه: 

  .)٢(السابعة من الَمكِّّي، ،)١(الَمْخُزْوِميّ  َناِفع بن (ع) ِإْبرَاِهْیم .٢٢

  .)٣(ثقة ثبت"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "

وقــال فــي موضــع آخــر:  ،)٥(ثبــت" ، قــال الــذهبي: "ثقــة)٤(لــى توثیقــهمتفــق عأقــوال النُّقَّــاد فیــه: 
ــــقْ مَ  "صــــدوق ــــال أیضــــًا: "اإلمــــام)٦(ول"ُب ــــة)٧(الحــــافظ"، المحــــدث، ، وق ــــن حجــــر: "ثق ــــال اب  ، وق

  . )٨(حافظ"

وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن النُّقَّــاد علــى القــول بتوثیقــه. واهللا  .إمــام حــافظ ثقــة ثبــت خالصــة القــول فیــه:
  أعلى وأعلم.

، َأُبو السََّكن، مات سنة خمس عشرة )١٠(، اْلَبْلِخيّ )٩() َمكِّّي ْبن ِإْبرَاِهیم بن َبِشیِر التَِّمیِميّ ع( .٢٣
   .)١١(وله تسعون سنة ومائتین

                                                           
عجمة، وضم الزاى، وفي آخرها المیم، هذه النسبة إلى قبیلتین، إحداهما تنسب إلى ) بفتح المیم، وسكون الخاء الم(١

مخــزوم بــن عمــرو، واألخــرى إلــى مخــزوم قــریش وهــو مخــزوم بــن یقظــة ابــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤّي بــن غالــب.  
 ). ٣٦٨٩/ رقم ١٣٥/ ١٢األنساب للسمعاني (

 ). ٢٦٥/ رقم ٩٤) تقریب التهذیب البن حجر ((٢
 ). ٦١٨/ ٤ح البن الملقن ( ) التوضی(٣
/ ٢/١٤٠)، الجرح والتعدیل البـن أبـي حـاتم (١٣٢/رقم٦٨) انظر ترجمته في: التاریخ البن معین روایة الدارمي ((٤

)، تهـذیب  ٢٦٠/ رقـم ٢٢٧/ ٢)، تهذیب الكمال للمزي (  ٦٤٧٨/ رقم ٥/ ٦)، الثقات البن حبان ( ٤٥٨رقم 
 ). وغیرهم. ٣١٨/ رقم ١٧٤/ ١التهذیب البن حجر ( 

 ). ٢١٦/ رقم ٢٢٦/ ١) الكاشف للذهبي ( (٥
 ). ١٩٥/ رقم ٢٨/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٦
 ). ١٠٠٦/ رقم ٤٨٣/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٧
 ). ٢٦٥/ رقم ٩٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
  ).١٠٠) سبق نسبته (ص(٩

آخرهـا الخـاء المعجمـة، هـذه النسـبة الـى بلـدة مـن بـالد خراسـان یقـال لهـا ) بفتح الباء الموحدة وسكون الالم وفي (١٠
 ). ٢/٣٠٣بلخ. األنساب للسمعاني ( 

 ). ٦٨٧٧/ رقم ٥٤٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
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  .)٢("الحافظ" وقال في موضع آخر: ،)١("ثقة ثبت" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:
، وقـــال ابـــن حجـــر: "ثقـــة )٤(الحـــافظ"، قـــال الـــذهبي: ")٣(متفـــق علـــى توثیقـــه أقـــوال النُّقَّـــاد فیـــه:

  .)٥(ثبت"
  واهللا أعلى وأعلم. ثقة حافظ. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القول بتوثیقه. خالصة القول فیه:

  

ــَلِميّ َمْنُصــْوُر بــُن الُمعْ (ع)  .٢٤ ، مــات ســنة اثنتــین الُكــْوِفيّ  ، َأُبــو َعتَّــاب)٦(َتِمــِر بــن َعبــد اهللا السُّ
  .)٧(وثالثین ومائة

  .)٩("وفضله جمٌع على توثیقه، وقال مرة: "مُ )٨("ثقة ثبت"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 
   .)١٠(متفق على توثیقه أقوال النُّقَّاد فیه:

، وقــــال ابــــن حجــــر: "ثقــــة ثبــــت وكــــان ال )١١("ةهبي: "مــــن أئمــــة الكوفــــة ومناقبــــه جمــــقــــال الــــذ
  . )١٢(یدلس"

ن النُّقَّـاد علـى القـول بتوثیقـه وعلـو مرتبتـه. واهللا ثقـٌة ثبـت. وافـق ابـن اْلُمَلقِّـ خالصة القـول فیـه:
  أعلى وأعلم.

                                                           
 ). ٧٢٤/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١
 ). ٣٧٦/ ١٤) المصدر السابق ( (٢
ــ٧/٢٦٣) انظــر: الطبقــات الكبــرى البــن ســعد ( (٣ )،  ٢١٩٩/ رقــم٨/٧١)، التــاریخ الكبیــر للبخــاري (  ٣٦٤٥م / رق

)، الثقـــات البـــن  ٢٠١١/ رقـــم٨/٤٤١)، الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم (  ١٦٢٩/ رقـــم٤٣٩الثقـــات للعجلـــي ( 
)، تهــذیب الكمــال  ٧٠٩٨/ رقــم ١٣/١١٦)، تــاریخ بغــداد ألبــي بكــر الخطیــب (  ١١٢٩٣/ رقــم٧/٥٢٦حبــان ( 
 ).   ٦١٧٠/ رقم٢٨/٤٧٦للمزي ( 

 ). ٥٦٢١/ رقم٢/٢٩٣) الكاشف للذهبي ( (٤
 ). ٦٨٧٧/ رقم ٥٤٥) تقریب التهذیب البن حجر( (٥
 ).٨١) سبق نسبته (ص(٦
 ). ٦٩٠٨/ رقم ٥٤٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٣٣٧/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ٥٤١/ ٣) المصدر السابق ( (٩

/ رقــم ٢٩٩/ ٢)، الثقــات للعجلــي (  ٢٥٠٨/ رقــم ٣٢٨/ ٦ى البــن ســعد ( ) انظــر ترجمتــه فــي: الطبقــات الكبــر (١٠
)،  ١١٠١١/ رقم ٤٧٤/ ٧)، الثقات البن حبان (  ٧٧٨/ رقم ٩/١٧٩)، الجرح والتعدیل البن حجر (  ١٧٩٥

 ). ٥٤٦/ رقم ١٠/٣١٢)، تهذیب الكمال للمزي (  ٦٠٦/ رقم١١٤/ ٢تهذیب األسماء للنووي ( 
 ). ٥٦٤٧/ رقم ٢٩٧ /٢) الكاشف للذهبي ( (١١
 ). ٦٩٠٨/ رقم٥٤٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٢
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ــَبِعيّ  .٢٥ ــد الضُّ ــن ُحَمْی ــد ب ــاح)١((ع) َیِزْی ــو التَّیَّ ــِه، مــات ســنة ثمــان  ،، أب ــُهْور ِبُكْنَیِت َبْصــِرّي، َمْش
  .)٢(وعشرین ومائة

  . )٣(: "ثقة ثبت صالح"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

، وقــال فـي موضــع آخــر: )٥(عابـد" ، قــال الـذهبي: "ثقــة)٤(لــى توثیقـه: متفـٌق عأقـوال النُّقَّــاد فیــه
  .)٧(ثبت" ، وقال ابن حجر: "ثقة)٦(الُحجة" "اإلمام،

  وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه. واهللا تعالى أعلم. .ثقة ثبت خالصة القول فیه:

   ".ثبت صالحمن قال فیه: "المصطلح الرابع عشر: 

، الَبْصـِريّ  ،)٩(َأُبـو ُعَبْیـَدَة التَّنُّـْوِريّ َمـْوَالُهم،  )٨(ْیِد بـِن َذْكـَواَن الَعْنَبـِريّ اِرِث بـُن َسـعِ (ع) َعْبُد الوَ  .٢٦
  .)١٠(مات سنة ثمانین ومائة 

  .)١١(: "ثبت صالح"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

   .)١٢(وتثبته ال خالف على توثیقهِ  أقوال النُّقَّاد فیه:

                                                           
) بضم الضاد المعجمة، وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرهـا العـین المهملـة، هـذه النسـبة إلـى بنـى ضـبیعة بـن (١

لسـمعاني قیس بن ثعلبة... نزل أكثرهم البصرة وكانت بها محلة تنسب إلـیهم یقـال لهـا: بنـى ضـبیعة. األنسـاب ل
 ).٢٥٣٠/ رقم ٣٧٦/ ٨( 

  ). ٧٧٠٤/ رقم ٦٠٠) تقریب التهذیب البن حجر ((٢
 ). ٤١٤/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٣
)، ١٣٠٠/ رقـم٥٤٦/ ١)، العلـل ألحمـد روایـة ابنـه عبـد اهللا ( ٣١٦٢/ رقم١٧٧/ ٧) الطبقات الكبرى البن سعد ((٤

)، الثقات البـن  ١٠٧٦/ رقم ٢٥٦/ ٩البن أبي حاتم (  )، الجرح والتعدیل ١٨٣٨/ رقم ٤٧٨الثقات للعجلي ( 
 )، وغیرهم. ٦٩٧٨/ رقم ١٠٩/ ٣٢)، تهذیب الكمال للمزي (  ٦٠٩٢/ رقم ٥٣٤/ ٥حبان ( 

 ). ٦٢٩٢/ رقم ٣٨١/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٥
 ). ١١٥/ رقم ٢٥١/ ٥) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٦
 ). ٧٧٠٤/ رقم ٦٠٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ).  ٢٨٢٠/ رقم٣٨٢/ ٩) َهِذه النِّْسَبة إلى العنبر. انظر: األنساب للسمعاني ( (٨
 ).  ٧٤٣/ رقم٩٧/ ٣) َهِذه النِّْسَبة ِإَلى التَّنور َوَعملها َوبیعها. انظر: األنساب للسمعاني ( (٩

 ).  ٤٢٥١/ رقم٣٦٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٣٨٢/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١١
 ١٠٤٦/ رقــم٣١٤)، الثقـات للعجلــي ( ٣٣١٣/ رقــم ٧/٢١٢) انظـر ترجمتــه فـي: الطبقــات الكبـرى البــن سـعد ( (١٢

)، تهـذیب  ٩٣٦٨/ رقم ٧/١٤٠)، الثقات البن حبان (  ٣٨٦/ رقم ٧٦/ ٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( 
 ). ٣٥٩٥/ رقم ٤٨٣/ ١٨الكمال للمزي ( 
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وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "اإلمـــام،  ،)١(قـــدري"ثبـــت صـــالح، لكنـــه ه، وَ َفـــقـــال الـــذهبي: "فصـــیح مُ 
    .)٣(وقال ابن حجر: "ثقة ثبت رمي بالقدر، ولم یثبت عنه" .)٢(الثبت، الحافظ"

ثقــة ثبــت رمــي بالقــدر ولــم یثبــت عنــه. وقــد وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن النُّقَّــاد علــى ُخالصــة القــول فیــه: 
 یـرى كانلكونه لم یكن داعیة إلیه، فقد قال العجلي: " القول بتوثیقه، ولم یذكر أنه كان قدریًا،

  واهللا أعلى وأعلم. . )٤("لیهإ یدعو وال القدر
  من قال فیه: "ثقة إمام".المصطلح الخامس عشر: 

 ،)٥(الَفـزَاِريّ  ُحَذْیَفـة بـن ِحْصـن بـن َخاِرَجـة بـن َأْسـَماء بـن الَحـاِرث بـن ُمَحمَّد بن (ع) ِإْبرَاِهْیم .٢٧
  .)٦(بعدها وقیل وثمانین ومائة، خمس سنة ِإْسَحاَق، مات وَأبُ  اِإلَمامُ 

  . )٧("ثقة إمام" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، وقال في موضع آخـر: )٩(االعالم" ، قال الذهبي: "أحد)٨(متفٌق على توثیقه أقوال النُّقَّاد فیه:  
 مـن المجاهـد، كـان ،الحـافظ الكبیـر، ، وقـال أیضـًا: "اإلمـام،)١٠(اإلسالم" شیخ الحجة، "اإلمام،

  .)١٢(تصانیف" له حافظ ، وقال ابن حجر: "ثقة)١١(الحدیث" أئمة
                                                           

)، والقدریـة: نفـوا القـدر، فقـالوا: إن أفعـال العبـاد وطاعـاتهم ومعاصـیهم  ٣٥١٠/ رقـم٦٧٣/ ١) الكاشف للـذهبي ( (١
لــم تــدخل تحــت قضــاء اهللا وقــدره، فــاهللا تعــالى علــى زعمهــم لــم یخلــق أفعــال العبــاد وال شــاءها مــنهم، بــل العبــاد 

ــه إرادة مســتقلة، ــًا مــع اهللا  مســتقلون بأفعــالهم، فالعبــد علــى زعمهــم هــو الخــالق لفعلــه، وهــو المریــد ل فــأثبتوا خالق
ســبحانه، وهــذا إشــراك فــي الربوبیــة، ففــیهم شــبه مــن المجــوس الــذین قــالوا بــأن للكــون خــالقین، فهــم "مجــوس هــذه 

 ).٢٥تسهیل العقیدة اإلسالمیة للجبرین (ص  األمة".
 ). ٨٠/ رقم ٣٠٠/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٢
 ). ٤٢٥١/ رقم٣٦٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ١١٤٦/ رقم ١٠٧/ ٢) الثقات للعجلي ( (٤
) بفتح الفاء والزاي والراء في آخرها بعد األلف، هذه النسـبة إلـى فـزارة، وهـي قبیلـة، كـان منهـا جماعـة مـن العلمـاء (٥

 ). ٣٠٥٢/ رقم ٢١٢/ ١٠واألئمة. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٢٣٠/ رقم ٩٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ).٤٨٨/ ١٢یح البن الملقن ( ) التوض(٧
)، الجـرح والتعـدیل البـن  ٣٧/ رقـم ٥٤)، الثقات للعجلي (  ٣٩٨٨/ رقم ٣٣٩/ ٧) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٨

)،  ١/٤٤٣)، اإلرشاد للخلیلي (  ٦٥٦٠/ رقم ٢٣/ ٦)، الثقات البن حبان (  ٤٠٢/ رقم ١٢٩/ ٢أبي حاتم ( 
 )، وغیرهم. ٢٧١قم / ر ١٥١/ ١تهذیب التهذیب البن حجر ( 

 ). ١٨٦/ رقم ٢٢٠/ ١) الكاشف للذهبي ( (٩
 ).   ٢٥٩/ رقم ٢٠٠/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (١٠
 ) ١٣١٣/ رقم ٤٧٢/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١١
 ). ٢٣٠/ رقم ٩٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٢
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وقــد وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن النُّقَّــاد علــى القــول  .، لــه تصــانیفحــافظٌ  إمــامٌ  ثقــةٌ   خالصــة القــول فیــه:  
  بتوثیقه وعلو مرتبته. واهللا تعالى أعلم.

  

ف، ولــي قضــاء المدینــة، مــات ســنه خمــس (ع) سـعد بــن ِإْبــرَاِهیم بــن عبــد الــرَّْحَمن بــن َعـوْ  .٢٨
  .  )١(وعشرین ومائة، وقیل بعدها، وهو ابن اثنتین وسبعین سنة

  .)٣(، وقال مرة: "ال نعلم أحدًا ضعفه وال ذكره في الضعفاء")٢("ثقة إمام" قول ابن اْلُمَلقِّن:

ــه:  ــاد فی ــوال النق  ، وأبــو)٧(، والعجلــي)٦(، وأحمــد بــن حنبــل)٥(، وابــن معــین)٤(وثقــه ابــن ســعدأق
ـــ)١٠(، والنســـائي)٩(، وابـــن ِخـــَراش)٨(حـــاتم ، وزاد ابـــن ســـعد: "كثیـــر الحـــدیث"، وزاد )١١(اجي، والسَّ

أحمد بـن حنبـل: "ولـي قضـاء المدینـة، وكـان فاضـًال"، وزاد العجلـي: "ال بـأس بـه، وكـان علـى 
  .)١٣(د سعد"عْ ، وكان الزهري یقول: "سَ )١٢(قضاء المدینة"، وقال ابن ِخَراش مرًة: "صدوق"

  في الثقات. )١٦(، وابن َخْلُفون)١٥(، وابن شاهین)١٤(ذكره ابن حبانو     

، وقـال مـرة : "اإلمـام الحجـة، الفقیـه، )١٧(وقال الذهبي: "ثقة إمام یصوم الدهر ویخـتم كـل یـوم"    
   .)١٨(قاضي المدینة"

                                                           
 ). ٢٢٢٧/ رقم ٢٣٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٢٨٤/ ٤البن الملقن ( ) التوضیح (٢
 ). ٤٣٠/ ٧) المصدر السابق ( (٣
 ). ١٠٧٢/ رقم ٣٦٣/ ٥) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٤
 ). ٩٥٠/ رقم ٢٠٦/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٥
 ). ٣٤٢/ رقم ٧٩/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ). ٥١٥/ رقم ١٧٨) الثقات للعجلي ( (٧
 ). ٣٤٢/ رقم ٧٩/ ٤رح والتعدیل البن أبي حاتم ( ) الج(٨
 ). ٢٤١١/ رقم ٢١٢/ ٢٠) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٩

 ). ٢٤١١/ رقم ٢٠٧/ ٢٠) المصدر السابق ( (١٠
 ). ٨٦٦/ رقم ٤٦٤/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٢٤١١/ رقم ٢٠/٢١٢) تاریخ دمشق البن عساكر ( (١٢
 ). ٣٤٢/ رقم ٧٩/ ٤أبي حاتم ( ) الجرح والتعدیل البن (١٣
 ). ٢٩٩٧/ رقم ٢٩٧/ ٤) الثقات البن حبان ( (١٤
 ). ٤٢٤/ رقم ٩٦) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (١٥
 ). ٢١٩٩/ رقم ٢٤٣/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٦
 ). ١٨١٨/ رقم ٤٢٧/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٧
 ).  ٧٩٩رقم / ١٤٠/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٨
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  . )١(وقال ابن حجر: "ثقة فاضل عابد"    
 النُّقَّـاد علـى القـول بتوثیقـه،ُجـّل ابـن اْلُمَلقِّـن  وقد وافـق .: ثقة إمام فقیه عابدخالصة القول فیه

  فقد ذكر النُّقَّاد أسبابًا لذلك، منها: ؛الروایة عنه ه عنوامتناع إال ما كان من اإلمام مالك

قال ابن المدیني: "كان سعد بـن إبـراهیم ال یحـدث بالمدینـة، فلـذلك لـم یكتـب عنـه أهـل األول: 
  . )٢(المدینة، ومالك لم یكتب عنه"

قال یحیـي بـن معـین: "وٕانمـا تـرك مالـك الروایـة عنـه ألنـه تكلـم فـي نسـب مالـك، فكـان  الثاني:
  .)٣(مالك ال یروي عنه، وهو ثبت ال شك فیه"

: "هــذا الحــدیث ممــا انفــرد بــه ولــم یتــابع علیــه مــن )٤(: قــال اْلَبــاِجي بعــد ذكــره لحــدیث لــهالثالــث
هل المدینة، ولـو كـان ممـا یحـتج بـه لتلقـي طریق صحیح، مع ترك الناس العمل به وال سیما أ

  .)٥(بالعمل به من جمیع أهل المدینة"

فتعقبه ابن حجر بقوله: "ولیس كما قال، فإن سعدًا لم ینفـرد بـه مطلقـًا، وأمـا امتنـاع مالـك مـن 
  .)٦(الروایة عن سعد فلیس ألجل هذا الحدیث، بل لكونه طعن في نسب مالك"

على صدقه والروایة عنه إال مالـك، وقـد روى مالـك عـن عبـد وقال الساجي: "أجمع أهل العلم 
اهللا بـــن إدریـــس عـــن شـــعبة عنـــه فصـــح أنـــه حجـــة باتفـــاقهم، ومالـــك إنمـــا لـــم یـــرو عنـــه لمعنـــى 

  . )٧(معروف، فأما أن یكون تكلم فیه فال أحفظ ذلك"

وقیــل ألحمــد بــن حنبــل: إن مالكــًا ال یحــدث عنــه، فقــال: مــن یلتفــت إلــى هــذا، ســعد ثقــة رجــل 
  . واهللا أعلى وأعلم.)٨(الح"ص

   

                                                           
 ). ٢٢٢٧/ رقم ٢٣٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٣٤٢/ رقم ٧٩/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٨٦٦/ رقم ٤٦٥/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٣
لفجـر ) الحدیث عن أبي هریرة رضي اهللا عنه، قال: "كان النبي صلى اهللا علیه وسلم یقرأ في الجمعة فـي صـالة ا(٤

الم تنزیل السجدة وهل أتى على اإلنسان". أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجمعة، باب ما یقرأ في صالة 
 )، من حدیث عبد الرحمن به.  ١٠٦٨/ رقم ٤٠/ ٢الفجر یوم الجمعة ( 

 ). ٣٧٨/ ٢) فتح الباري البن حجر ( (٥
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٦
 ). ٨٦٦/ رقم ٤٦٥/ ٣بن حجر ( ) تهذیب التهذیب ال(٧
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٨
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  لتوثیق بصفة واحدة تدل على الضبط، وكان بألفاظ متنوعة على النحو التالي:ارابًعا: 
  من قال فیه: "ثقة حاكم بالمدینة". ول:المصطلح األ 

) َأَبــاُن ْبــُن َصــاِلِح ْبــِن ُعَمْیــِر ْبــِن ُعَبْیــٍد الُقَرِشــيُّ مــوالهم، مــات ســنة بضــع د ت س ق (خــت .٢٩
   .)١(مائة وهو ابن خمس وخمسینعشرة و 

  .)٢(بالمدینة" مٌ اكِ حَ  ،"ثقة قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:
، )٦(، وأبـو زرعـة)٥(، ویعقـوب بـن شـیبة)٤(، والعجلـي)٣(بـن معـینیحیـي وثقـه  أقوال الُّنقَّـاد فیـه:
اِحب ، وزاد: "َمْشـــُهور َصـــ)١٠(، وابـــن ُمَفـــوَّز)٩(، والـــدارقطني)٨( ، ومســـلمة)٧(انوأبـــو حـــاتم الرازیـــ

  .  )١٣(، َوَكاَن َحاِفًظا")١٢(وقال ابن القیم: "َشْیخ ُمْسِلمٍ ، )١١(َحِدیث"
، وقــال النســائي: "كــان حاكمــًا بالمدینــة، لــیس بــه )١٤(وقــال أحمــد بــن حنبــل: "مــا أرى بــه باســًا"      

ت بـــن ْســـ"ُیعتبـــر بحدیثـــه مـــن غیـــر روایـــة ُدرُ ، وذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات، وقـــال: )١٥(بـــأس"
  . )١٧(أضرابه من الضعفاء عنه"و  )١٦(زیاد

  

                                                           
  ). ١٣٧/ رقم٨٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ).   ٤٥٩/ ٧) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ١٠٩١/ رقم ٢٩٧/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ١٤/ رقم ١٩٨) معرفة الثقات للعجلي ( (٤
 ). ٣٣٥/ رقم١٤٤/ ٦شق البن عساكر ( ) تاریخ دم(٥
 ). ١٠٩١/ رقم ٢٩٧/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٧
). وَمْسَلَمة هو ابن القاسم بن إبراهیم، أبـو القاسـم الُقْرُطبـي  ١٧٥/ رقم ١/١٦٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٨

 ). ٦٣/ ٨ظر: تاریخ اإلسالم للذهبي ( هـ). ان٣٥٣(المتوفى:
 ). ١٦٢/ رقم ٩٣/ ١) السنن للدارقطني ( (٩

هــ). انظـر: الصـلة ٤٨٤) طاهر بن ُمَفوَّز بن أحمد بن ُمَفوَّز، الحافظ أبـو الحسـن المعـافري، الشـاطبي (المتـوفى:(١٠
 ).  ٣٤٧/ ٢)، العبر في خبر من غبر للذهبي (  ٢٣٥البن بشكوال ( ص

 ). ٧/ ١ن أبي داود البن القیم () تهذیب سن(١١
 ) یعني ابن الحجاج النیسابوري صاحب الصحیح.(١٢
 ). ٧/ ١) تهذیب سنن أبي داود البن القیم ((١٣
  ). ٣٦٧/ رقم ١٠٣) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (١٤
ري )، عمـــدة القـــا ١٢١)، شــرح ابـــن ماجـــه لمغلطــاي ( ص ١٣٧/ رقـــم ٢/١١) انظــر: تهـــذیب الكمــال للمـــزي ( (١٥

 ). ٢٧٨/ ٢للعیني ( 
بـــن زیـــاد العنبـــري، وكـــان ینـــزل فـــي بنـــي قشـــیر،  -بضـــم أولـــه والـــراء وســـكون المهملـــة بعـــدها مثنـــاة  -) درســـت (١٦

  ).١٨٢٥/ رقم ٢٠١البصري: ضعیف. تقریب التهذیب البن حجر ( 
  ). ٦٧٥٥/ رقم ٦/٦٧) الثقات البن حبان ( (١٧
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، وقــال فــي موضــع آخــر: "وأبــان ال )١(ونســبه ابــن حــزم إلــى الجهالــة، فقــال: "لــیس بالمشــهور"      
، )٥(ر، وضـــعفه ابـــن عبـــد البَّـــ)٤( ،)٣("ةَبـــالَ ، وال بـــأبي قِ )٢(ل فـــي الحفـــظ بـــداود بـــن أبـــي هنـــددِ ْعـــیَ 

  .  )٦(والمزي

: "لم َیْجَرح أبانًا هذا َأَحٌد فیما -فیما رده على ابن حزم –حق قال ابن اْلُمَلقِّن: قال ابن عبد الف    
أعلم"، فعلق ابن اْلُمَلقِّن، وقال: "وفي هذا رد على قول أبي محمد بن حـزم أیضـًا، حیـث قـال: 

  .)٧("َأَبان لیس بالمشهور"

رًدا  -، وقـال فـي موضـع آخـر)٨(وقال ابن حجر: "ولكن یكفي توثیق ابن معـین ومـن ذكـر لـه"       
وابـن عبـد البـر: "وهـذه غفلـة منهمـا وخطـأ تـواردا علیـه، فلـم یضـعف أبـان هـذا  ،على ابن حـزم

  .)٩(أحد قبلهما، ویكفي فیه قول ابن معین ومن تقدم معه، واهللا أعلم"

ردًا علـى قـول ابـن حـزم: "هـذا مـردود بتصـحیح البخـاري وغیـره ... فـأي شـهرة  -وقال العینـي       
  .)١٠("أرفع من هذه

قلت: ومما ُیرد به على ابن حزم أیًضا، أنه كیف ینسبه إلى الجهالة في الموضع األول، وأما     
وأبــي  ،فــي الموضــع اآلخــر یظهــر منــه أنــه معــروف، إذ یجعلــه فــي الحفــظ دون ابــن أبــي هنــد
  قالبة، فكیف عرف هذا إذا كان مجهوًال لدیه؟! كما تبین في قوله السابق الذي ذكرناه.

  ر والمزي فمردود بأمور:ن عبد البَّ وأما تضعیف اب    

  اتفاق النُّقَّاد من المتشددین والمعتدلین وغیرهم على َتوِثیِقه ممن سبقوهما.    األول:

                                                           
  ). ١/١٩٢) المحلى البن حزم ( (١
أبــي هنــد القشــیري مــوالهم، أبــو بكــر أو أبــو محمــد البصــري، ثقــة مــتقن، كــان یهــم بــأخرة، مــن الخامســة، ) داود بــن (٢

  ). ١٨١٧/ رقم ٢٠٠مات سنة أربعین، وقیل قبلها. تقریب التهذیب البن حجر ( 
فیــه ) عبـد اهللا بـن زیـد بـن عمـرو أو عــامر الجرمـي، أبـو قالبـة البصـري: ثقـة فاضــل كثیـر اإلرسـال، قـال العجلـي: (٣

نصب یسیر، من الثالثة، مات بالشـام هارًبـا مـن القضـاء سـنة أربـع ومائـة، وقیـل: بعـدها. تقریـب التهـذیب البـن 
  ). ٣٣٣٣/ رقم ٣٠٤حجر ( 

  ). ٤/٧٩٤) المحلى البن حزم ( (٤
 ). ٣١٢/ ١) التمهید البن عبد البر ( (٥
 ). ٣٤٣/ ١١) تحفة األشراف للمزي ( (٦
 ).  ٣٠٩/ ٢قن ( ) البدر المنیر البن المل(٧
 ).  ٢٣٩/ ٩) فتح الباري البن حجر ( (٨
 ).  ١٦٨/ رقم ١/٨٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٩

 ). ٢٧٨/ ٢) عمدة القاري للعیني ( (١٠
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وهــذا مــا رد بــه ابــن حجــر كمــا ســبق فــي الــرد علــى ابــن حــزم، وقــال العراقــي: "قــال المــزي فــي 
  األطراف، 

  .)١(وهم منه"في ترجمة صفیة بنت شیبة: أبان بن صالح ضعیف، وهذا 

قلت: بل أتعجـب مـن المـزي أنـه یضـعفه؛ مـع أنـه لـم یـذكر فـي ترجمـة أبـان فـي كتابـه تهـذیب 
  الكمال من یضعفه. 

لعـل سـبب تضـعیف مـن ضـعفه أنـه التـبس علیـه بأبـان بـن أبـي عیـاش البصـري، قـال  الثاني:
 ابــن حجــر: "وكأنــه التــبس علیــه بأبــان بــن أبــي عیــاش البصــري، صــاحب أنــس، فإنــه ضــعیف

  . )٢("باتفاق

یمكـن أن أضـیف احتمـاًال ثالثًـا لسـبب تضـعیف مـن ضـعفه؛ وهـو قـول ابـن حبـان فـي  الثالث:
بـــن زیـــاد وأضـــرابه مـــن  تْســـُدرُ أبـــان بعـــد ذكـــره فـــي الثقـــات: "ُیعتبـــر بحدیثـــه مـــن غیـــر روایـــة 

   .)٣("الضعفاء عنه

یكـون لالعتبـار، وكـذلك  إذ هذا الكالم ُیوهم بأن حدیث أبان ال تقوم به الحجة إذا انفرد، وٕانما
إذا كان من روى عنه مـن الضـعفاء فحدیثـه ضـعیف ال یـروى عنـه، فلربمـا تبـع ابـن عبـد البـر 
ابن حبان في ذلك فضعفه، وهـذا اتبـاع غیـر مرضـي عنـه؛ ألن الظـاهر أن ابـن حبـان التـبس 

لعلمــاء هـذا لــم یـذكره أحــد مـن ا تْســُدرُ ، فـإن تْسـُدرُ الــذي یـروي عنــه  )٤(علیـه بأبـان بــن طـارق
  من الرواة عن أبان بن صالح، وعلى هذا ال ُیعتبر بقوله وال بقول من اتبعه. واهللا أعلم.   

، وقال ابن حجر: "وثقه األئمة، ووهـم ابـن حـزم فجهلـه، )٥(وقال الذهبي: "ثقة ورع كبیر القدر"       
  . )٦(ر فضعفه"وابن عبد البَّ 

قـدمین، ووهـم مـن ضـعفه مـن المتـأخرین، ومـن ثقـة؛ وثقـه األئمـة مـن المت خالصة القول فیـه:    
جعله في عداد المجهولین، ألنه كـان مشـهورًا ومعروفـًا، فكـان حاكمـًا بالمدینـة، ووثقـه كـل مـن 

  ووافق ابن اْلُمَلقِّن أغلب النقاد في توثیقه. واهللا تعالى أعلم. ذكرت من النُّقَّاد.
  

                                                           
 ). ١٠) ذیل میزان االعتدال للعراقي ( ص(١
 ). ٢٣٩/ ٩) فتح الباري البن حجر ( (٢
  ). ٦٧٥٥/ رقم ٦/٦٧) الثقات البن حبان ( (٣
 ). ١٣٩/ رقم ٨٧أبان بن طارق، بصري، مجهول الحال، من السادسة. تقریب التهذیب البن حجر( ) (٤
 ). ١/ رقم ٢٠٧/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٥
 ). ١٣٧/ رقم ٨٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
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  من قال فیه: "ثقة".: لثانيالمصطلح ا

َؤاِسـيخ م مد ت س) إِ ( .٣٠ ، مـات ،َأُبـو ِإْسـَحاَق اْلُكـوِفيّ )١(ْبرَاِهیم بن ُحَمْید بـن عبـد الـرَّْحَمن الرُّ
 .)٢(سنة ثمان وسبعین ومائة

  . )٣(ثقة"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "
علــى توثیقــه، وزاد  )٦(، وابــن حجــر)٥(، واتفــق الــذهبي)٤(مجمــٌع علــى توثیقــه أقــوال النُّقَّــاد فیــه:

 الذهبي:"شیخ".
واهللا  ثقة، متفق على توثیقـه. وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد علـى القـول بتوثیقـه. ة القول فیه:خالص

  أعلى وأعلم.
 .)٨(، نزیل مكة، مات سنة اثنتین وثالثین ومائة)٧((ع) ِإْبرَاِهیم بن میسَرة الطَّاِئِفي .٣١

  . )٩("ثقة" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:
، )١١(قــال الـذهبي: "قــال سـفیان لـم تــر عینـاك مثلــه" ،)١٠(توثیقـهمجمــع علـى  أقـوال النُّقَّــاد فیـه:

  . )١٢(وقال ابن حجر: "ثبت حافظ"
                                                           

ــین اْلُمْهمَلــة َهــِذه النِّ (١ ْســَبة ِإَلــى رؤاس َوُهــَو اْلَحــاِرث بــن كــالب بــن ) ِبَضــم الــرَّاء َوفــتح اْلــَواو المهمــوزة َوِفــي آخرَهــا السِّ
 ). ٢/٤٠ربیَعة بن َعامر بن صعصعة اْبن قیس عیالن. انظر: اللباب البن األثیر( 

 ). ١٦٩/ رقم ٨١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
  ). ٣١٠/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (٣
/ ٢)، الجــرح والتعــدیل ألبــي حــاتم (١٢٦٥/ رقــم٣/٢٦٨) انظــر ترجمتــه فــي: التــاریخ البــن معــین روایــة الــدوري ( (٤

 ١٦٧/ رقـم٧٨/ ٢)، تهذیب الكمـال للمـزي ( ٥١/ رقم ٣٤)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( ٢٤٩/ رقم٩٤
 ). ١٦٩/ رقم ٨١)، تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٢٨/ ١١) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٥
 ).  ١٧٠/ رقم ٨٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
) بفــتح الطــاء المهملــة، وكســر الیــاء المنقوطــة بنقطتــین مــن تحتهــا بعــد األلــف، وفــي آخرهــا الفــاء، هــذه النســبة إلــى (٧

الطائف، مدینة حاصرها رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بعد فـتح مكـة لمـا فـرغ مـن حنـین. األنسـاب للسـمعاني 
 ).٢٥٥٦/ رقم ١٨/ ٩(

 ). ٢٤٨/ رقم ٩٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
  ). ٢٤/٣٢٢) التوضیح البن الملقن ( (٩

)، ١١١/ رقــم ٦٥)، التــاریخ البــن معــین روایــة الــدارمي (  ١٥٨٦/ رقــم ٣٢/ ٦) الطبقــات الكبــرى البــن ســعد ( (١٠
)، التعـدیل والتجـریح   ٤٢٣/ رقـم ١٣٣/ ٢)، الجرح والتعدیل البـن أبـي حـاتم (  ٤١/ رقم ٥٥الثقات للعجلي ( 

 ). ٢٥٥/ رقم ٢٢١/ ٢)، تهذیب الكمال للمزي (  ٤٤/ رقم ٣٤٩/ ١للباجي ( 
 .) ٢١٢/ رقم ٢٢٦/ ١) الكاشف للذهبي ( (١١
 ). ٢٦٠/ رقم ٩٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٢
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 ثقة، متفق على توثیقه. وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد فـي حكمهـم علـى الـراوي. خالصة القول فیه:    
  واهللا أعلى وأعلم.

 مـات ، أبـو عبـد اهللا اْلُكـوِفي،)١(ِديّ اَألوْ  (خ م س ق) َأْحَمد ْبـن ُعْثَمـان ْبـن َحِكـیم بـن ذبیـان .٣٢
  .)٢(سنة إحدى وستین ومائتین، وقیل قبلها

 .)٣("ثقة" قول ابن الملقن فیه:

   .)٥(، قال ابن حجر: "ثقة")٤(متفق على توثیقه أقوال النُّقَّاد فیه:

  م.واهللا أعلى وأعل ثقة. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد في حكمهم علیه. خالصة القول فیه:

ِزَیاد بن َفْیُروز، البصـري، اسـمه زیـاد، وقیـل: كلثـوم وقیـل:  )٦((خ م س) َأُبو اْلَعاِلَیة اْلَبراء  .٣٣
 .)٧(أذینة، وقیل: ابن أذینة، مات في شوال سنة تسعین

  .)٨("ثقة"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

  لى توثیقه.  ع )١١(، وابن حجر)١٠(، واتفق الذهبي)٩(مجمع على توثیقه أقوال النُّقَّاد فیه:

  واهللا أعلى وأعلم. ثقة. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القول بتوثیقه.خالصة القول فیه: 

                                                           
ِشـیَرة. انظــر َهــِذه النِّْسـَبة ِإَلــى أود بـن َصــعب بـن ســعد اْلعَ  -) ِبفَـْتح اْأللـف َوُســُكون اْلـَواو َوِفــي آخرَهـا الــدَّال اْلُمْهمَلـة (١

 ). ٢٧١/ رقم٣٨٥األنساب للسمعاني ( 
 ). ١٠١/ رقم ٨٦/ ١)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (  ٧٩/ رقم ٨٢) انظر: تقریب التهذیب البن حجر( (٢
 ). ٤/٤٩٥) التوضیح البن الملقن ( (٣
)،  ١٢١٦٢/ رقـم٨/٤٢ان ()، الثقات البن حب١٥/ رقم٢/٦٣) انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤

 )، وغیرها. ٨٠/ رقم٤٠٤/ ١)، تهذیب الكمال للمزي ( ٢٣٨١/ رقم٥/٥٣تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( 
 ). ٧٩/ رقم ٨٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥
، واْلَبـراء َكــاَن یبـري النبــل. انظـر: اللبــاب َهــِذه النِّْسـَبة ِإَلــى بـري اْألَْشــَیاء -) اْلَبـراء ِبفَـْتح اْلَبــاء اْلُمَوحـَدة َوَتْشــدید الـرَّاء (٦

 ).  ١٣١/ ١البن األثیر ( 
 ). ٨١٩٧/ رقم ٦٥٣٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٢٦٩/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٨
)، الجـرح والتعـدیل ١٩٨٥/ رقـم٥٠٣)، الثقـات للعجلـي ( ٣١٥٤/ رقم٧/١٧٦) انظر: الطبقات الكبرى البن سعد ((٩

 ٢٤)، تهـذیب الكمــال للمــزي ( ١٨٦٠/ رقــم٤/٦٠)، الثقـات البــن حبـان (٢٤٤٦/ رقــم٣/٥٤٢ي حـاتم (البـن أبــ
 )، وغیرها.٧٤٦٢/ رقم١١/

 ). ٦٧٠٤/ رقم ٤٣٨/ ٢) الكاشف للذهبي ( (١٠
 ). ٨١٩٣/ رقم ٦٥٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
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ــــاِزمی) ســــلع(  .٣٤ ــــو َح ــــَجِعيّ  مان َأُب ــــة،، )١(اَألْش ــــى رأس المائ ــــات عل ــــْوِفّي، م ــــة  الُك ــــي خالف ف
  . )٢(عمر بن عبد العزیز
 .)٣("ثقة" قول ابن الملقن فیه:

  : "ثقة". )٦(، وابن حجر)٥(، وقال الذهبي)٤(أجمع النُّقَّاد على توثیقه د فیه:أقوال النُّقَّا
  واهللا تعالى أعلم. ثقة. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد في حكمهم على الرَّاوي. خالصة القول فیه:

اْلَقـاص، مـولى اْألسـود  ،يّ اْلَمـَدنِ  ،)٨(، التمَّار)٧(اَألْفَزراَألْعرج،  َمُة بُن ِدْیَنار َأُبو َحاِزم(ع) َسلَ   .٣٥
، مــات سـنة خمـس وثالثـین ومائـة، وقیـل: ســنة )٩(اْبـن ُسـْفَیان، مـات فـي خالفـة المنصـور

 . )١٠(أربعین ومائة، وقیل بعد ذلك
 .)١١("ثقة" قول ابن الملقن فیه:

   .)١٢(مجمع على توثیقه أقوال النُّقَّاد فیه:
                                                           

/ ١ة مشــهورة. األنســاب للســمعاني () نســبة إلــى قبیلــة أشــجع بــن ریــث بــن غطفــان بــن ســعد بــن قــیس عــیالن قبیلــ(١
 ).٦٤/ ١)، اللباب البن األثیر (١٧٤/ رقم ٢٦٣

 ). ٢٤٩/ رقم ١١٩٤/ ٢)، تاریخ اإلسالم للذهبي (  ٢٤٧٩/ رقم٢٤٦) انظر: تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٤٩٨/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٣
)،  ١٨٥٣/ رقم٣/٣٨٢ریخ البن معین روایة الدوري ( )، التا ٢٣٤٤/ رقم ٢٩٨/ ٦) انظر: الطبقات البن سعد ((٤

)، الجـرح والتعـدیل البـن  ٥٩٦/ رقـم١٩٨)، الثقـات للعجلـي (  ٢٤٧٩/ رقم ٢٤٦تقریب التهذیب البن حجر ( 
)، تــاریخ أســماء الثقــات البــن  ٣١٩١/ رقــم٤/٣٣٢)، الثقــات البــن حبــان (  ١٢٩٣/ رقــم٤/٢٩٨أبــي حــاتم ( 

 ). ٢٤٤٠/ رقم ١١/٢٥٩هذیب الكمال للمزي ( )، ت ٤٧٥/ رقم١/١٠٢شاهین ( 
 ). ٢/ رقم٧/ ٥) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٥
 ). ٢٤٧٩/ رقم ٢٤٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٧٨١/ ٢) األحدب الذي في ظهره ُعْجَرٌة عظیمٌة. الصحاح للجوهري ( (٧
َهــِذه النِّْســَبة ِإَلــى بیــع التَّْمــر. اللبــاب البــن األثیــر  -ِمــیم َوِفــي آخرَهــا الــرَّاء ) ِبَفــْتح التَّــاء اْلُمثَنَّــاة مــن َفْوقَهــا َوَتْشــدید الْ (٨

)١/٢٢١.( 
)، ١١٤٠/ رقـم ٢/٤٧)، التـاریخ األوسـط للبخـاري ( ١٢٣٤/رقـم ٥/٤٢١) انظر ترجمته في: الطبقات البن سعد ((٩

)، الثقـات البـن  ٧٠١/ رقـم١٥٩/ ٤)، الجـرح والتعـدیل البـن أبـي حـاتم (  ٦٤١/ رقـم١/٤٢٠الثقات للعجلـي ( 
)، تهـــذیب التهـــذیب  ٧٥٧/ رقـــم ٢/٢٠٨)، تهـــذیب األســـماء واللغـــات للنـــووي (  ٣٠٨٨/ رقـــم ٤/٣١٦حبـــان ( 

 ) وغیرها. ٢٤٨٩/ رقم ٢٤٧)، تقریب التهذیب البن حجر (  ٢٤٧/ رقم ١٤٣/ ٤البن حجر ( 
 ). ٢٤٨٩/ رقم ٢٤٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٤٩٨/ ٣بن الملقن ( ) التوضیح ال(١١
ـــــان (١٢٣٤/ رقـــــم٥/٤٢١) انظـــــر ترجمتـــــه فـــــي: الطبقـــــات الكبـــــرى البـــــن ســـــعد ((١٢ / ٤/٣١٦)، الثقـــــات البـــــن حب

ــــم ١١/٢٧٢)، تهــــذیب الكمــــال للمــــزي ( ٣٠٨٨رقــــم ــــن حجــــر (  ٢٤٥٠/ رق / ٤/١٤٣)، تهــــذیب التهــــذیب الب
 ) وغیرها.  ٢٤٥٠رقم
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، وقـال ابـن حجـر: "ثقـة )٢(یر العلم كبیـر القـدر"، ثقة فقیهًا ثبتًا كث)١(قال الذهبي: "أحد األعالم
  . )٣(عابد"

علـى القـول  النقـاد ثقة فقیه عابد كثیر العلم كبیر القـدر. وافـق ابـن اْلُمَلقِّـنخالصة القول فیه:     
  واهللا أعلى وأعلم.  بتوثیقه.

 .   )٦(وتسعین ومائة ، مات سنة أربع)٥(، اْلِحمِصي، اْألَْبَرش)٤((ع) ُمَحمَّد بن َحْرب اْلَخوَالِنيّ   .٣٦
  .)٧("ثقة" قول ابن الملقن فیه:
ـــوال النُّقَّـــاد فیـــه: ـــى توثیقـــه أق ـــه")٨(متفـــق عل ـــال الـــذهبي: "الحـــافظ، الفقی ـــال ابـــن حجـــر: )٩(، ق ، وق

  .)١٠("ثقة"
  ثقة فقیه. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه. واهللا أعلى وأعلم. خالصة القول فیه:

  ن قال فیه: "ثقة كثیر الحدیث".م: ثالثالمصطلح ال
ــل بــن َالِحــق الرََّقاِشــيّ   .٣٧ ، َأُبــو ِإْســَماِعْیل الَبْصــِرّي، مــات ســنة ســت أو )١١((ع) ِبْشــر بــن الُمَفضَّ

  .)١٢(سبع وثمانین ومائة
 .)١٣(ثقة كثیر الحدیث" "قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

                                                           
 ). ٢٠٢٩/ رقم ٤٥٢/ ١) الكاشف للذهبي ( (١
 ). ١١٩/ رقم ١٠٠/ ١تذكرة الحفاظ للذهبي ( ) (٢
 ). ٢٤٨٩/ رقم ٢٤٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
) بفــتح الخــاء المعجمــة وســكون الــواو وفــي آخرهــا النــون، هــذه النســبة إلــى خــوالن، وهــي قبیلــة نــزل أكثرهــا الشــام. (٤

 ).  ٢٣٤/ ٥انظر: األنساب للسمعاني ( 
َقٍة ِبیض. انظر: معجم مقاییس اللغة البن فارس ( ) نسبة إلى البرش، َوُهَو َأنْ (٥  ).  ١/٢١٩َیُكوَن الشَّْيُء َذا ُنَقٍط ُمَتَفرِّ
 ). ٥٨٠٥/ رقم ٤٧٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٣٩٤/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٧
)،  ١٤٤٥/رقـم١/٤٠٢ي ()، الثقـات للعجلـ١٩٢/ رقـم١/٧٩) انظر ترجمته في: التاریخ البن معین روایة الـدوري ((٨

)، تـاریخ  ١٥١٢٦/ رقـم ٩/٥٠)،الثقـات البـن حبـان (  ١٢٩٩/ رقـم ٧/٢٣٧الجرح والتعدیل البن أبـي حـاتم ( 
)، تقریــب  ١٤٨/ رقــم ٩/١٠٩)، تهــذیب التهــذیب البــن حجــر(  ٦٢٠١/ رقــم٥٢/٢٧٣دمشــق البــن عســاكر ( 
 ). ٥٨٠٥/ رقم٤٧٣التهذیب البن حجر ( 

 ). ١٣٣٠/ رقم ٥٠٨/ ٧لذهبي ( ) سیر أعالم النبالء ل(٩
 ). ٥٨٠٥/ رقم ٤٧٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
) بفــتح الــراء والقــاف المخففــة وفــي آخرهــا شــین معجمــة، هــذه النســبة إلــى امــرأة اســمها رقــاش كثــرت أوالدهــا حتــى (١١

 ).   ١٨٠٣/ رقم١٤٩/ ٦صاروا قبیلة. األنساب للسمعاني ( 
 ).   ٧٠٣/ رقم ١٢٤) تقریب التهذیب البن حجر( (١٢
 ). ٣١٧/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١٣
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١١٨ 

، وقال في موضع آخر: "اإلمام )٢(، قال الذهبي: "حجة")١(متفق على توثیقه أقوال النُّقَّاد فیه:
، وقــال ابــن حجــر: "ثقــة )٤(، وقــال أیضــًا: "اإلمــام، الحــافظ، المجــود")٣(الثقــة... الحــافظ العابــد"

  . )٥(ثبت عابد"

وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّـاد علـى تعـدیل الـرَّاوي وتوثیقـه. واهللا تعـالى  .ثقة حجةخالصة القول فیه: 
  أعلم.

  

  ن قال فیه: "ثقة، وثقه ابن القطان وغیره".المصطلح الرابع: م

، َقاِضـیها، ، اِإلْفِرْیِقـيّ )٦(َأُبـو َأیُّـْوب الشَّـْعَباِنيّ  ( بخ د ت ق) َعْبـُد الـرَّْحَمِن بـُن ِزَیـاِد بـِن َأْنُعـمَ  .٣٨
 .)٧(مات سنة ست وخمسین ومائة، وقیل: بعدها

   .)٩(وقال في البدر المنیر: "ضعیف"، )٨("ثقة، وثقه ابن القطان وغیره"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

، ووثقــه العجلــي، )١١(، وضــعفه فــي أخــرى)١٠(وثقــه ابــن القطــان مــرةً  أقــوال النُّقَّــاد فــي الــرَّاوي:
م فیــه، ویقــول: "هــو لَّــكَ ، وكــان ُینكــر علــى مـن تَ )١٢(حــتج بحدیثــه وهــو صـحیح الكتــاب"وقـال: "یُ 

، وقــال الترمـــذي: "كـــان )١٥(علیـــه )١٤(، وكــان اإلمـــام عبــد اهللا بـــن وهـــب ُیْطــِري)١٣(مــن الثقـــات"
                                                           

)، الجـرح والتعـدیل  ١٥٨/ رقـم ٢٤٧/ ١)، الثقات للعجلـي (  ٣٣١٦/ رقم٢١٣/ ٧) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١
)، تهـذیب الكمـال للمـزي  ٦٨٨١/ رقـم ٩٧/ ٦)، الثقات البن حبان (  ١٤١٠/ رقم ٣٦٦/ ٢البن أبي حاتم ( 

 ) وغیرهم. ٧٠٧م / رق١٤٧/ ٤(
 ). ٥٩٤/ رقم ٢٦٩/ ١) الكاشف للذهبي ( (٢
 ). ٢٨٦/ رقم ٢٢٥/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٣
 ). ١٣٢٢/ رقم ٤٩٥/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٤
 ).   ٧٠٣/ رقم ١٢٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥
ــة وفــتح البــاء المن(٦ قوطــة بواحــدة وفــي آخرهــا النــون، هــذه النســبة إلــى ) بفــتح الشــین المعجمــة وســكون العــین المهمل

 ). ٢٣٤٠/ رقم ١٠٣/ ٨شعبان، وهو اسم لقبیلة من قیس. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٣٨٦٢/ رقم ٢٤٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٥٧٠/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ٦٤٨/ ١) البدر المنیر البن الملقن ( (٩

 ).  ١١٠٨/ رقم ٤٥٨/ ٥(  ) الكامل البن عدي(١٠
 ).  ٤٥٨/ ٥)، الكامل البن عدي (  ١١١١/ رقم ٥/٢٣٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ٥٣٥٤/ رقم ٢١٣/ ١٠) انظر: تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٢
 ). ٣٥٨/ رقم ١٧٥/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٣
 .) ٤٥٤/ ٣َدْحَتُه ِبَأْحَسِن َما ِفیِه. انظر: معجم مقاییس اللغة البن فارس ( ) أْطَرْیُت ُفَالًنا، َوَذِلَك ِإَذا مَ (١٤
 ).  ٥٣٥٤/ رقم ٢١٦/ ١٠) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٥
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١١٩ 

: "هــو المصــري ، وقــال أحمــد بــن صــالح)١(ب الحــدیث"ارِ َقــهــو مُ  ویقــول:البخــاري یقــوي أمــره، 
  . )٢(ممن یحتج به"

اس فــي عبــد الــرحمن بــن زیــاد بــن أنعــم وضــعفوه؛ م النَّــَلــبــن أبــي داود: "إنمــا َتكَ اوقــال أبــو بكــر     
رأیــت مســلم بــن یســار فقــال: بإفریقیــة، فكذبــه  ألنــه روى عــن مســلم بــن یســار، فقیــل لــه: أیــن

ولـم یعلمـوا أن  -یعنون البصري –الناس فضعفوه، وقالوا: ما دخل مسلم بن یسار إفریقیة قط 
ــذي وقــد روى عنــه، وكــان اإلفریقــي رجــًال  )٣(مســلم بــن یســار آخــر یقــال لــه أبــو عثمــان الُطْنُب

  . )٤(صالحًا"

، وقـال ابـن معــین: )٥(یس مثـل غیـره فـي الضــعف"وقـال عمـرو بـن علــي: "هـو ملـیح الحـدیث لــ    
، )٧(، وقـال فـي موضـع آخـر: "ال یسـقط حدیثـه، وهـو ضـعیف")٦("لیس به بـأس، وفیـه ضـعف"

وقــال أیضــًا: "إنـــه ضــعیف ویكتــب حدیثـــه، وٕانمــا ُأنكـــر علیــه األحادیــث الغرائـــب التــي یجـــيء 
، وكـان مـن )٩(الح، وقال یعقوب بن شیبة: "ضعیف الحدیث وهو ثقة صدوق، رجل صـ)٨(بها"
ــاأل ، ویعقــوب )١١(، وقــال أبــو عبــد الــرحمن المقــريء)١٠(ارین بــالمعروف النــاهین عــن المنكــر"مَّ

: "ال بــأس بــه، وفــي حدیثــه ضــعف"، وقــال المقــرئ فــي موضــع آخــر: "فــي حدیثــه )١٢(الفســوي
، وقال علي بن المدیني: "كان أصـحابنا یضـعفونه، وأنكـروا علیـه أحادیـث )١٣(بعض المناكیر"

  .   )١٤(د بها ال ُتعرف"تفر 
                                                           

)، أي یقــارب النــاس فــي روایتــه ویقاربونــه، فحدیثــه لــیس بشــاذ وال منكــر، ١٩٩/ رقــم ٣٨٣/ ١) الســنن للترمــذي ( (١
 ). ١١٩/ ٢وي ( انظر: فتح المغیث للسخا

 ). ١٥٥/ رقم ٩/٣١٧) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٢
َهـِذه النِّْسـَبة ِإلَـى طنبـذى َوِهـي َقْرَیـة مـن  -) بَضم الطَّاء َوُسُكون النُّون َوضم اْلَباء اْلُمَوحَدة َوِفي آخرَها ذال ُمْعجَمة (٣

 ).  ٢٨٥/ ٢قرى مصر. اللباب البن األثیر( 
 ). ٩٤/ ٢البن الجوزي ( ) الضعفاء والمتروكون (٤
 ). ١١١١/ رقم ٥/٢٣٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ). ٨٠٦/ رقم ٤/٤١١) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٦
 ). ٩٢٧/ رقم ٣٣٢/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٧
 ). ٥٣٥٤/ رقم ٢١٤/ ١٠) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
 ).   ٥٣٥٤/ رقم ٢١٥/ ١٠) المصدر السابق ( (٩

 ). ٣٨١٧/ رقم ١٠٦/ ١٧) تهذیب الكمال للمزي ( (١٠
 ).  ٣٨٠٧/ رقم ٣٦٠/ ٣٤) تاریخ دمشق البن عساكر ( (١١
 ).  ٤٣٣/ ٢) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (١٢
 ). ٢٠٧/ رقم ٧٠) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (١٣
 .) ٢٢٠/ رقم ١٥٦) سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ( (١٤
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: "ال )٣(، وابــن خزیمــة)٢(، وقــال البیهقــي)١(حــتج بــه"كتــب حدیثــه وال یُ وقــال أبــو حــاتم الــرازي: "یُ     
یحتج به"، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سألت أبـي وأبـا زرعـة عـن اإلفریقـي وابـن لهیعـة، 

أحادیثه التي تُنكر عن شیوخ ال أیهما أحب إلیكما؟ قاال: جمیًعا ضعیفین... أما اإلفریقي فإن 
  .)٤(نعرفهم وعن أهل بلده، فیحتمل أن یكون منهم، ویحتمل أن ال یكون"

: "لــیس بــالقوي"، وزاد أبــو )٧(وأبــو أحمــد الحــاكم، )٦(، والــدارقطني)٥(وقــال أبــو زرعــة مــرة أخــرى    
زرعــــه: "ضــــعیف"، وزاد أبــــو أحمــــد الحــــاكم: "عنــــدهم"، وقــــال الــــدارقطني فــــي موضــــع آخــــر: 

  .)٨("ضعیف ال یحتج به"

، وذكـره فـي المجـروحین، وقـال: "یـروي الموضـوعات عـن الثقـات، ویـأتي )٩(ابـن حبـان وضعفه    
، وضـــعفه )١٠(عـــن األثبـــات مـــا لـــیس مـــن حـــدیثهم، ویـــدلس عـــن محمـــد بـــن ســـعید المصـــلوب"

  .)١٤(، وقال الترمذي: "ضعیٌف عند أهل الحدیث")١٣(، وابن شاهین)١٢(، والنسائي)١١(ياجِ السَّ 
، )١٦(، وقـال أحمـد بـن حنبـل)١٥(وقال عبد الرحمن بن مهدي: "ال ینبغي أن ُیروى عنـه حـدیث"    

، "وال أكتـب )١٨(: "منكر الحدیث"، وقال أحمد في موضع آخر: "لـیس بشـيء")١٧(وصالح جزرة

                                                           
 ). ١١١١/ رقم ٢٣٤/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٢٩٧٠/ رقم ٢/٢٥١) السنن الكبرى للبیهقي ( (٢
 ).   ٣٨٠٧/ رقم ٣٦٢/ ٣٤) انظر: تاریخ دمشق البن عساكر ( (٣
 ). ١١١١/ رقم ٢٣٤/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ١٤٦/ رقم ١٢٧) سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ( (٥
 ). ٣٣٣/ رقم ٢/١٦١) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (٦
 ). ١٦٩/ رقم ٢٧٥/ ١) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ((٧
  ). ١٤٢٢/ رقم ٢١٦/ ٢) السنن للدارقطني ( (٨
 ). ٢٧٦٩/ رقم ٢٥٢/ ٤) الثقات البن حبان ( (٩

 ). ٥٨٦/ رقم ٥٠/ ٢) المجروحون البن حبان ( (١٠
 ). ٣٨١٧/ رقم ١٠٨/ ١٧هذیب الكمال للمزي ( ) ت(١١
 ).  ٣٦١/ رقم ٦٦) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (١٢
 ). ٨٠٦/ رقم ١٤٧) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٣
 ). ٥٣٥٤/ رقم ٢١٤/ ١٠) انظر: تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ((١٤
 ). ١١٠٨/ رقم ٤٥٩/ ٥) الكامل البن عدي ( (١٥
 ).  ٥٣٥٤/ رقم ٢١٤/ ١٠غداد ألبي بكر الخطیب ( ) تاریخ ب(١٦
 ).  ٥٣٥٤/ رقم ٢١٥/ ١٠) المصدر السابق ( (١٧
 ). ١١١١/ رقم ٥/٢٣٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٨
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، وقـال )٢(، وزاد صالح جزرة : "ولكنه كان رجًال صالحًا"، وقال ابن خراش: "متـروك")١(حدیثه"
  . )٣("غیر محمود في الحدیث وكان صادقًا خشنًا"الجوزجاني: 

ي: "ولكنه من أهل العلم والزهد بال خالف، وكان من الناس مـن یوثقـه اسِ فَ بن القطان الْ اوقال     
ویربأ به عن حضیض رد الروایة، ولكن الحق فیه أنه ضعیف بكثرة روایة المنكرات وهو أمر 

ولذلك قیل: لم تر الصالحین في شيء أكذب مـنهم  یعتري الصالحین كثیرًا، لقلة نقدهم للرواة،
، وقــال فــي )٦(، وقــال الــذهبي: "ضــعفوه")٥(وقــال النــووي: "ضــعیف باالتفــاق"   .)٤(في الحدیث"

  . )٨("الحاً ، وقال ابن حجر: "ضعیف في حفظه... وكان رجًال ص)٧(موضع آخر: "ضعیف"
ســبب ضــعفه كثــرة روایتــه ضــعیف الحــدیث، وقــال ابــن حبــان: یــدلس؛ و  خالصــة القــول فیــه:    

للمنكرات والغرائب عن الثقات، وهو أمر یعتري الصالحین كثیرًا، لقلة نقدهم للرواة، ولكنه من 
أهل العلم الصادقین في دینهم الزاهدین الورعین، ومن وثقه إنما وثقه لـذلك. وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن 

للراوي فـي إحـدى الروایـات لـم یظهـر  ولعل توثیقه النُّقَّاد في أحد قولیه في حكمهم على الراوي
  . واهللا أعلى وأعلم.له من حال الراوي كما ظهر له حینما ضعفه

  

  ."ثقة صدوق رأسًا في العلم والعبادة كأبیه" من قال فیه:: خامسالمصطلح ال

، یلقــب بالُطَفْیــل، مــات ســنة)٩((ع) ُمْعَتِمــُر بــُن ُســَلْیَماَن التَّْیِمــيُّ  .٣٩ ســبع  ، أبــو محمــد الَبْصــِريُّ
 . )١٠(وثمانین ومائة، وقد جاوز الثمانین

  . )١١(رأسًا في العلم والعبادة كأبیه" اً ثقة صدوققول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "      

 
                                                           

 ). ٣٨١٧/ رقم ١٠٥/ ١٧) تهذیب الكمال للمزي ( (١
 ).   ٥٣٥٤/ رقم ٢١٤/ ١٠) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٢
 ). ٢٧٠/ رقم٢٦٣رجال للجوزجاني ( ) أحوال ال(٣
 ).  ١٤٩/ ٣) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (٤
 ). ٤٤٩/ ١) خالصة األحكام للنووي ( (٥
 .) ٣١٩٤/ رقم ٦٢٧/ ١) الكاشف للذهبي ((٦
 ). ١٥٥/ رقم ٣١٧/ ٩) تاریخ اإلسالم الذهبي ( (٧
 ). ٣٨٦٢/ رقم ٢٤٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
ح التــاء المنقوطــة مــن فــوق بنقطتــین وفــتح الیــاء المنقوطــة مــن تحــت بنقطتــین والمــیم بعــدها بتحریــك الحــرفین ) بفــت(٩

ــین، وهــذه النســبة الــى تــیم، وهــو بطــن مــن غــافق ممــن كــان بمصــر. األنســاب للســمعاني ( / رقــم ٣/١٢٠األول
٧٦٧.( 

 ). ٦٧٨٥/ رقم ٥٣٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٣/٦٦٠لقن ( ) التوضیح البن الم(١١
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  .   )١(قال النووي: "أجمعوا على توثیقه، وجاللته، ووصفه بالعبادة"أقوال النقاد فیه:       
، وزاد أبـو حـاتم: "صـدوق"، وذكـره )٥(حـاتم، وأبـو )٤(، والعجلـي)٣(، وابـن معـین)٢(وثقه ابـن سـعد      

  .)٦(ابن حبان في الثقات
وقــال یحیــى بــن معــین: "كــان معتمــر بــن ســلیمان أعلــم النــاس بحــدیث أبیــه، لــم یكــن أحــد مــن        

  . )٧(الناس یقوم في سلیمان مقامة"
ر وسئل ابن معین: "من الثقات من البصریین؟ فـذكر أشخاصـًا، فقیـل لـه: فمعتمـر؟ قـال معتمـ     

  . )٨(ثقة ولیس مثل هؤالء، هؤالء أكثر منه"
یعنـي مـن  ،: "كان حافظـًا قـل مـا كنـا نسـأله عـن شـيء إال كـان عنـده فیـهبن حنبل وقال أحمد    

، وقــال فــي موضــع آخــر: "أمــا حــدیث مغیــرة مــن كتابــه وحــده لــم یكــن معتمــر بجیــد )٩(األبــواب"
ٕاذا حــــدث مــــن كتابــــه فهــــو خطــــئ مــــن حفظــــه، و اش: "صــــدوق یُ رَ وقــــال ابــــن ِخــــ   .)١٠(الحفــــظ"

  .  )١٢(فقال: "هو ثقة مطلقًا" ،، فتعقبه الذهبي)١١(ثقة"
  . )١٣(وقال یحیى القطان: "إذا حدثكم المعتمر بشيء فاعرضوه، فإنه سيء الحفظ"    
، قلــــت: ولكــــن المعــــروف عــــن )١٥(عــــن ابــــن معــــین قولــــه: "لــــیس بحجــــة" )١٤(ونقــــل ابــــن ِدْحَیــــةَ     

  ابن معین توثیقه.
  ، وقال في موضع آخر: )١٦(وكان موصوفًا بالثقة واإلتقان والعبادة والورع" ،"ثقةوقال الذهبي:     

                                                           
 ). ٥٩٠/ رقم ١٠٥/ ٢) تهذیب األسماء للنووي ( (١
 ). ٣٣١٩/ رقم ٧/٢١٣) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٢
 ). ٤١٥/ رقم ٢٢٧/ ١٠) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ١٦٠٢/ رقم٤٣٣) الثقات للعجلي ( (٤
 ). ١٨٤٥/ رقم ٤٠٣/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ). ١١٢٧٥/ رقم ٥٢٢/ ٧ثقات البن حبان ( ) ال(٦
 ). ١١٦/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (٧
 ). ١٠٨/ ١) انظر: التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (٨
 ). ٥٣٤/ رقم ٣٤٨) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (٩

 .) ٥١٧٤/ رقم ٢٦٦/ ٣) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٠
 ).  ٤١٥/ رقم ٢٢٧/ ١٠)، تهذیب التهذیب البن حجر ( ٨٦٤٨/ رقم ١٤٢/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (١١
 ). ٨٦٤٨/ رقم ١٤٢/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (١٢
). ولعله یقصد بذلك انظروا هل تابعه أحد، وٕاال فهو سيء  ٤١٥/ رقم ٢٢٧/ ١٠) تهذیب التهذیب البن حجر ((١٣

 الحفظ. 
  ). ٢٤٨/ رقم ٣٨٩/ ٢٢ُن ِدْحَیَة َأُبو الَخطَّاِب ُعَمُر بُن َحَسٍن الَكْلِبّي. انظر: سیر أعالم النبالء للذهبي ( ) ابْ (١٤
 ). ٨٦٤٨/ رقم ٤/١٤٢) میزان االعتدال للذهبي ( (١٥
 ). ١٩٥/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (١٦
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  .)٢(، وقال ابن حجر: "ثقة")١("كان رأسًا في العلم والعبادة كأبیه"      
  في العلم والعبادة كأبیه. واهللا أعلى وأعلم. رأساً  ، كانثقة خالصة القول فیه:     

اش ووصــفه بأنــه رِ قَّــاد علــى مطلــق توثیقــه، إال مــا كــان مــن ابــن ِخــوافــق ابــن اْلُمَلقِّــن أغلــب النُّ     
قد قال الذهبي: "ولیس ِمن َحدِّ الثقِة أنَُّه ال َیغَلُط وال ُیخِطئ، َفَمن الذي َیْسَلُم فخطئ، صدوق یُ 

، وأمــا قــول ابــن القطــان: "ســيء الحفــظ"، )٣(ِمــن ذلــك غیــُر المعصــوِم الــذي ال ُیَقــرُّ علــى خطــأ"
فقد ذكر الترمذي في العلل الصغیر: "أنـه ُذكـر عـن یحیـى بـن سـعید أنـه متشدد،  فابن القطان

كـــان إذا رأى الرجـــل یحـــدث عـــن حفظـــه مـــرة هكـــذا ومـــرة هكـــذا، ال یثبـــت علـــى روایـــة واحـــدة 
  . )٤(تركه"

  

  هري".ه من الزُّ اعِ مَ ُتُكلِّم في سَ  صدوق ثقةمن قال فیه: ": سادسالمصطلح ال

 خالفـة فـي مـات السـابعة، ُسـَلْیَمان، مـن َأُبو )٥(رَاِشد اْلَجَزِريّ  نبْ  ) ِإْسَحاق د ت س ق ( خ .٤٠
  .  )٦(جعفر أبي

   .)٨("صدوق"، وقال مرة: )٧(هري"ه من الزُّ اعِ مَ "صدوق ثقة ُتُكلِّم في سَ  قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

  ، )١١(، وأحمـــــــــد بـــــــــن حنبـــــــــل)١٠(وابـــــــــن معـــــــــین ،)٩(وثقـــــــــه اْلَغَالِبـــــــــيّ أقـــــــــوال النُّقَّـــــــــاد فیـــــــــه: 
  

                                                           
 ). ٥٥٤٦/ رقم ٢٧٩/ ٢) الكاشف للذهبي ( (١
 ). ٦٧٨٥/ رقم ٥٣٩ن حجر ( ) تقریب التهذیب الب(٢
 ). ٧٨) الموقظة للذهبي ( ص(٣

  ). ٧٤٤/ ٥) العلل الصغیر في (آخر سنن الترمذي) (  (٤
) بفـتح الجــیم والــزاي وكســر الــراء، هــذه النســبة إلــى الجزیــرة، وهــي بــالد بــین الدجلــة والفــرات، وٕانمــا قیــل لهــا الجزیــرة (٥

 ).   ٨٩١/ رقم ٢٦٩/ ٣لهذا. انظر: األنساب للسمعاني ( 
). وكانت خالفة اْلَمْنُصور في سنة ست وثالثین وماَئة وهو ثـاني  ٣٥٠/ رقم ١٠٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦

اْلخلفاء من بني العباس، َوُتوفِّي سـنة ثمـان وخمسـین ومائـة، ولـه خمـس وسـتون سـنة. األنـس الجلیـل للعلیمـي ( 
٢٨١/ ١   .( 

 ). ١٦١/ ٢٢) التوضیح البن الملقن ( (٧
 ). ٣٠٩/ ٨) المصدر السابق ( (٨
ِل، مات في سنة تسع عشـرة  ٦٤٠/ رقم ٢١٣/ ٨) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٩ ). واْلَغالِبّي هو َغسَّاُن ْبُن اْلُمَفضَّ

 ). ٢٨٣/ ١٤ومائتین. تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( 
 ). ٢٩٢/ رقم ٣/٧٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٠
 ).    ١٧٤/ رقم٨٣لل ألحمد روایة المروذي وغیره ( ) الع(١١
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، )٤(الحــدیث" ، وقــال ابــن معــین فــي موضــع آخــر: "صــالح)٣(، والنســائي)٢(، والَبْرِقــي)١(العجلــيو 
 إلیـك؟ أعجـب "النعمان بن راشد َجَزِري، وٕاسحاق بن راشد َجـَزِري... فقیـل: أیهمـا وقال أیضًا:

، وقـال )٥(بـأس" بإسـحاق لـیس قـال الزهـري؟ غیـر بـذاك، قیـل: ففـي الزهـري فـي همـا لیس قال:
 ، وقــال)٦(فوقــه" وهــو النعمــان مــن حــدیثاً  وأصــح إلــيَّ  بُّ َحــأَ  ي موضــع آخــر: "إســحاقأحمــد فــ

  . )٨(الزهري" القوى في بذاك "لیس: ، وقال مرة)٧(النسائي في موضع آخر: "لیس به بأس"

، وقال أبو حاتم )١٠(الحدیث" ، وقال في موضع آخر: "صالح)٩(الحدیث" وي: "حسنسَ فَ وقال الْ   
  في الثقات. )١٣(، وابن شاهین)١٢(وذكره ابن حبان ،)١١(الرازي: "شیخ"

 عنــدي كتــاب، والقــول فــي وجــده إنــه وقــالوا هــري،الزُّ  مــن هاعَ مَ َســ فــي مــوالَ كَ "تَ  وقــال الــدارقطني:  
   . )١٤(فیه" الحجاج بن مسلم قول

ـــى   ـــذُّْهِلّي: "العـــالم وقـــال محمـــد بـــن َیْحَی  أبـــي بـــنا صـــالح الزهـــري حـــدیث ســـیما ال بالحـــدیث ال
 اضطراب، حدیثهم بعض في )١٧(حفصة أبي بنا ومحمد ،)١٦(صالح وَزْمَعة بن ،)١٥(األخضر

                                                           
 ). ٦٥/ رقم ٢١٧) الثقات للعجلي ( (١
  .) ٣٩٥/ رقم ٨٩/ ٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٢
 ).  ٨١/ رقم٣٧٦/ ١) التعدیل والتجریح للباجي ( (٣
 ). ٦٤٠/ رقم٢١٣/ ٨) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٤
 والصفحة.  ، نفس الجزء) المصدر السابق(٥
 ).  ٤١٦٨/ رقم ٦٠/ ٣) العلل ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( (٦
 ).  ٣٥٠/ رقم٤٢١/ ٢) تهذیب الكمال للمزي ( (٧
 ). ٣٤١٢/ رقم٤٠٧/ ٣) السنن الكبرى للنسائي ( (٨
 ).  ٤٣٤/ ١) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٩

 ).  ٣٤٥/ ١) المصدر السابق ( (١٠
 ). ٧٥٥/ رقم٢٢٠/ ٢بي حاتم ( ) الجرح والتعدیل البن أ(١١
 ). ٦٦٨٢/ رقم٥١/ ٦) الثقات البن حبان ( (١٢
 ). ٥٩/ رقم ٣٥) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (١٣
 ).    ٢٧٩/ رقم١٨٤) سؤاالت الحاكم للدارقطني ( (١٤
  تهذیب البن حجر ) صالح ابن َأِبي اَألْخَضر الَیَماِمّي، ضعیف یعتبر به، مات بعد األربعین ومائة. تقریب ال(١٥

 ). ٢٨٤٤/ رقم٢٧١( 
) َزْمَعة بن صاِلح اْلَجَنـِدّي، اْلَیَمـاِنّي أبـو وهـب ضـعیف وحدیثـه عنـد مسـلم مقـرون، مـن السادسـة. تقریـب التهـذیب (١٦

 ).  ٢٠٣٥/ رقم٢١٧البن حجر ( 
/ ٤٧٤التهـذیب البـن حجـر (  ) ابن َأِبي َحْفَصة َمْیَسَرة َأبو َسَلَمة الَبْصـِرّي، صـدوق یخطـئ، مـن السـابعة. تقریـب(١٧

 ).  ٥٨٢٦رقم 
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 یمة، فقال: "الزَ ، وتفرد ابن خُ )١(أولئك" من اضطراباً  أشد الجزریان راشد بن وٕاسحاق والنعمان
  . )٢(بحدیثه" حتجیُ 

ل ، وقــا)٤(الزهــري" ســمع منــه أقــوى ، وزاد فــي موضــع آخــر: "وغیــره)٣(وقــال الــذهبي: "صــدوق"   
  . )٦("الوهم بعض الزهري عن حدیثه في ثقة،: "حجر ابن وقال ،)٥(یمة"زَ مرة: "ثقة؛ لیََّنه ابن خُ 

فــي  النُّقَّــاد اْلُمَلقِّــن وافــق ابــن .: ثقــة، فــي حدیثــه عــن الزهــري بعــض الــوهمخالصــة القــول فیــه  
   . واهللا تعالى أعلم.حكمهم علیه

 . )٨(، مات سنة عشرین ومائةِرك الكوفيّ ُمدْ  ، أبو)٧(النَّْخعيّ (ع) علّي ْبن ُمْدِرك  .٤١

  .)٩(صدوق ثقة"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "

، وقـال ابـن )١١(، قـال الـذهبي: "وثقـه غیـر واحـد")١٠(اتفق العلماء على توثیقه أقوال النُّقَّاد فیه:
  .)١٢(حجر: "ثقة"

   أعلى وأعلم.وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه. واهللا .ثقة خالصة القول فیه:    

  

                                                           
 ). ٨١/ رقم ٣٧٦/ ١) التعدیل والتجریح للباجي ( (١
 ). ٦٤٠/ رقم٢١٤/ ٨) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٢
 ). ٧٥٢/ رقم ١٩٠/ ١)، میزان االعتدال له (  ٢٩٤/ رقم ٢٣٥/ ١) الكاشف للذهبي ( (٣
 . ) ٢٩/ رقم ٤٢) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (٤
 ). ٥٥٤/ رقم ٧٠/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٥
 ). ٣٥٠/ رقم ١٠٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
) بفـتح النـون والخــاء المعجمـة بعـدها العــین المهملـة، هـذه النســبة إلـى النخـع، وهــي قبیلـة مـن العــرب نزلـت الكوفــة، (٧

 .) ٤٠٩١/ رقم١٣/٦٢ومنها انتشر ذكرهم. األنساب للسمعاني ( 
)، ١١١٦/رقـم ٦/٢٠٣)، الجـرح والتعـدیل البـن أبـي حـاتم (١١٩٢/ رقـم٣٤٩) انظر ترجمته فـي: الثقـات للعجلـي ((٨

)، تهــــذیب  ٤١٣٣/ رقــــم ٢١/١٢٧)، تهـــذیب الكمــــال للمــــزي (  ٤٣٩٢/ رقــــم ١٦٥/ ٥الثقـــات البــــن حبــــان ( 
 ). ٦١٩/ رقم ٣٨١/ ٧التهذیب البن حجر ( 

 .) ٣/٦١٠) التوضیح البن الملقن ( (٩
)، الثقـات البـن ١١١٦/ رقم ٢٠٣/ ٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (  ١١٩٧/ رقم ٣٤٩) الثقات للعجلي ( (١٠

 )، وغیرهم. ٧٧٠/ رقم ١٤٢)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین (  ٤٣٩٢/ رقم ١٦٥/ ٥حبان ( 
 ). ١٩٩/ رقم ٢٨٥/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١١
 ). ٤٧٩٦/ رقم ٤٠٥(  ) تقریب التهذیب البن حجر(١٢
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، لقبـه ُرّخ، نزیـل بغـداد ثـم مكـة، )٢(، اْلَمـْرَوِزيِّ )١(َأُبـو اْلحسـن اْلكَسـائي ُمَقاِتـل ْبنُ  (خ) ُمَحْمدُ   .٤٢
 .)٣(مات سنة ست وعشرین

، وقــال أیضــًا: )٥(، وقــال مــرة: "ثقــة صــاحب حــدیث")٤("ثقــة صــدوق" قــول ابــن اْلُمَلقِّــن فیــه:
  .)٦("الثقة"

، وزاد الــذهبي: )٩(، وابــن حجــر)٨(، وثقــه الــذهبي)٧(اتفــق النُّقَّــاد علــى توثیقــه أقــوال النُّقَّــاد فیــه:
  "صاحب حدیث".

  ثقة صاحب حدیث. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه. واهللا أعلم. خالصة القول فیه:
  

  "ثقة نبیل". :من قال فیه: بعساالمصطلح ال
  . )١١(الخامسة ، من، الُكْوِفيّ )١٠(الَهْمَداِنيّ  اَألْجَدع بن ِشرالُمْنتَ  بن ُمَحمَّد بن (ع) ِإْبرَاِهْیم .٤٣

  .)١٢(: "ثقة نبیل"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه
  ، وقال في موضع )١٤(نبیل" هللا قانت ، قال الذهبي: "ثقة)١٣(: متفٌق على توثیقهأقوال النُّقَّاد فیه

                                                           
 ).٣٤٣٩ / رقم٩٩/ ١١) هذه النسبة لبیع الكساء أو نسجه أو االشتمال به ولبسه. انظر: األنساب للسمعاني ( (١
) بفتح المیم والواو بینهما الراء الساكنة وفي آخرها الزاى، هذه النسبة إلى مرو الشاهجان، وٕانما قیل له الشاه جان (٢

 ). ٣٧٤٩/ رقم ٢٠٧/ ١٢األنساب للسمعاني (  ملوك ومستقرهم.یعنى الشاه جانى موضع ال
 ). ٦٣١٨/ رقم ٥٠٨) تقریب التهذیب البن حجر( (٣
 ). ٣/٣٠٠) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ). ٥٢٣/ ٧) المصدر السابق ( (٥
 ). ٥٣٤/ ٤) المصدر نفسه ( (٦
)، اإلرشـاد  ١٥٢٩٥/ رقـم ٩/٨١بـن حبـان ( )، الثقـات ال ٤٤٨/ رقم ١٠٥/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧

 ٢٦)، تهــــذیب الكمــــال للمــــزي (١٦٧٩/ رقــــم٤/٤١)، تــــاریخ بغــــداد ألبــــي بكــــر الخطیــــب ( ٩٠٥/ ٣للخلیلــــي (
 ). ٤٣٠٦/ رقم ٣٦٥/ ١٠)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (  ٥٦٢٦/ رقم ٤٩١/

 ). ٥١٦٥/ رقم ٢٢٣/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٨
 ).  ٦٣١٨/ رقم ٥٠٨جر ( ) تقریب التهذیب البن ح(٩

  ).٩٩) سبق نسبته (ص (١٠
 ). ٢٤٠/ رقم٩٣) تقریب التهذیب البن حجر( (١١
 ). ٥٩٣/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (١٢
)، الجرح ٣٦/ رقم ٥٤)، الثقات للعجلي  ( ٢٥٦١/ رقم٦/٣٣٨) انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى البن سعد( (١٣

 )، وغیرهم. ٤٤/ رقم ٣٣)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( ٣٨٣/رقم٢/١٢٤والتعدیل البن أبي حاتم (
 ). ١٩٦/ رقم ٢٢٢/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٤
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، وقـال ابـن حجـر: )٢(جلیل" زاهد قة، وقال أیضًا: "ث)١(ومن ثَْبِت العلم"، ینالدِّ  أئمة آخر: "أحد
  . )٣("ثقة"

  وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه. واهللا تعالى أعلم. .ثقٌة نبیل خالصة القول فیه:
  

  ثقٌة مشهور، ضعفه العقیلي بال حجة".من قال فیه: ": ثامنالمصطلح ال

، اْلَبْصـِرّي، مـات سـنة خمـس وأربعـین )٥(يّ ، الَعـْوذِ )٤((ع) اْلُحَسْین بن ذْكَوان اْلمعلم، الُمَكتـِّب  .٤٤
 .  )٦(ومائة

  .)٧("ثقٌة مشهور، ضعفه العقیلي بال حجة" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

ـــــأق ـــــوال النُّقَّ ـــ ـــــاد فیـــــ ـــــوثق ه:ـــــ ـــــه ابــــن سعــــــ ـــــیحیو ، )٨(دـــــ ـــــي بــــن معیـــ ـــــ، وزاد: "لی)٩(نـــ ـــــس بــــــ ه ـ
ــــب ، )١٥(، والـــدارقطني)١٤(، والنســـائي)١٣(، والبـــزار)١٢(، وأبـــو حـــاتم الـــرازي)١١(والعجلـــي ،)١٠(أس"ـــــ

   .)١٨(، وزاد: "مأمون"، وابن الجوزي)١٧(، والحاكم)١٦(وابن شاهین

                                                           
 ). ١٠١٧/ رقم ٥٠٦/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١
 ). ٩/ رقم ٨١١/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٢
 ). ٢٤٠/ رقم٩٣) تقریب التهذیب البن حجر( (٣
الكـاف، وكسـر التـاء المنقوطـة بـاثنتین وفـي آخرهـا البـاء المنقوطـة بواحـدة ، هـذه النسـبة إلـى ) بضم المیم، وسـكون (٤

 ).٣٩١٨/ رقم ٤١٠/ ١٢تعلیم الخط ومن یحسن ذلك ویعلم الصبیان الخط واألدب. األنساب للسمعاني (
ذ، وهـو بطـن مـن األزد. ) بفتح العین المهملة، وسكون الواو، وفي آخرها الذال المعجمـة، هـذه النسـبة إلـى بنـى عـو (٥

 ). ٢٨٣٠/ رقم ٤٠١/ ٩األنساب للسمعاني ( 
 ). ١٣٢٠/ رقم ١٦٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٦٦٥/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٧
 ). ٣٢٤٣/ رقم ٧/٢٠٠) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٨
 ). ٢٣٠/ رقم ٨٩) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٩

 ). ٢٤١/ رقم٨٢بي زكریا یحیى بن معین في الرجال (روایة طهمان) ( ) من كالم أ(١٠
 ). ٢٩٦/ رقم ١٢٢) تاریخ الثقات للعجلي ( (١١
 ). ٢٣٣/ رقم ٣/٥٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
 ). ٥٩٩/ رقم ٣٣٨/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر السابق(١٤
 ). ٢٩٦٧/ رقم ٣/٤٥٩قطني للدارقطني ( ) سنن الدار (١٥
 ). ٢١١/ رقم٦٢) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (١٦
 ). ٢٦٩/ رقم٢١٠) سؤاالت السجزي للحاكم ( (١٧
 ). ٧٨١/ رقم ١٠٧/ ٨) المنتظم البن الجوزي ( (١٨
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  .)٢(، وذكره ابن حبان في الثقات)١(وقال أبو زرعة:" لیس به بأس"    
ال: هشـــام بــن أبــي كثیــر قــاوقــال أبــو حــاتم: "ســألت ابــن المــدیني مــن أثبـــت أصــحاب یحیــى     

  .)٤(، ثم األوزاعي وحسین المعلم")٣(الدستوائي
  .)٥(وقال العقیلي: "َضعیف، ُمضَطِرب الَحدیث، قال یحیي القطان: فیه اضطراب"    
: "قـــد ذكـــره العقیلـــي فـــي كتـــاب لـــه، بـــال مســـتند، وقـــال: هـــو مضـــطرب بقولـــهوتعقبـــه الـــذهبي،     

ه مـن الحفـاظ أرسـله، فكـان مـاذا؟ فلـیس ا واحـدًا، تفـرد بوصـله، وغیـر الحدیث... وذكر لـه حـدیثً 
  .)٦(من شرط الثقة أن ال یغلط أبدًا، فقد غلط شعبة ومالك، وناهیك بهما ثقة، ونبالً 

، وقــال )٨(، وقــال فــي موضــع آخــر: "مشــهور ضــعفه العقیلــي بــال حجــة")٧(وقــال الــذهبي: "ثقــة"    
  .)٩(ابن حجر: "ثقة ربما وهم"

عقیلــي لــه غیــر مرضــي عنــه عنــد النقــاد؛ ألنــه ضــعفه ثقــة، وتضــعیف ال خالصــة القــول فیــه:    
الضطرابه في حدیث واحد من باقي أحادیثه كما ذكر له ذلك، والراوي ال ُیضعف لخطأ واحد 

قـــال ابـــن معـــین: "مـــن لـــم یخطـــئ فهـــو  أو خطـــأین فـــي أحادیثـــه كمـــا نـــص علـــى ذلـــك النقـــاد،
لمــــن حــــدث ، وقــــال أیًضــــا: "لســــت أعجــــب ممــــن یحــــدث فیخطــــئ، إنمــــا أعجــــب )١٠(كــــذاب"

، وقـــال ابـــن المبـــارك: "ومـــن یســـلم مـــن الـــوهم، وقـــد َوهَّمـــت عائشـــة جماعـــة مـــن )١١(فیصـــیب"
، ووهـم سـعید بـن المسـّیب )١٢(الصحابة في روایاتهم للحدیث وقـد جمـع بعضـهم جـزًءا فـي ذلـك

  . )١٣(ابن عباس في قوله: "تزوج النبّي صلى اهللا علیه وسلم میمونة وهو محرم"
  

                                                           
 ). ٢٣٣/ رقم ٣/٥٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٧٣٨٩قم / ر ٦/٢٠٦) الثقات البن حبان ( (٢
) بفــتح الــدال وســكون الســین المهملتــین، وضــم التــاء ثالــث الحــروف، وفــتح الــواو وفــي آخــره األلــف، ثــم الیــاء آخــر (٣

الحــروف، هــذه النســـبة إلــى بلـــدة مــن بـــالد األهــواز یقـــال لهــا دســـتوا، وٕالــى ثیـــاب جلبــت منـــه. انظــر: األنســـاب 
 ).  ٣٤٧/ ٥للسمعاني ( 

 ). ٢٣٣/ رقم ٣/٥٢حاتم ( ) الجرح والتعدیل البن أبي (٤
 ). ٢٩٩/ رقم ١/٢٥٠) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٥
 ). ١٤٧/ رقم ٦/٣٤٥) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٦
 ). ١٠٨١/ رقم ١/٣٣٢) الكاشف للذهبي ( (٧
 ).   ٨٨/ رقم ٦٨) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (٨
 ). ١٣٢٠/ رقم١٦٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

 ). ٤٣٦/ ١) شرح علل الترمذي ( (١٠
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١١
 ) بدر الدین الزركشي الذي صنف كتابًا أسماه "اإلجابة فیما استدركته عائشة علي الصحابة".(١٢
 ). ٤٣٦/ ١) شرح علل الترمذي ( (١٣
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ألن یحیـى بـن سـعید القطـان بن القطان في تضعیفه غیر مرضي أیًضـا؛ واعتماده على قول ا    
معروف بتشدده في الحكم على الرواة والروایة عنهم، وٕان مجرد قوله هذا ال ُیخرجـه مـن حیـز 
االحتجاج به مطلقًا، فقد ذكر الترمذي في العلل الصغیر: "أنـه ُذكـر عـن یحیـى بـن سـعید أنـه 

مـــرة هكـــذا ومـــرة هكـــذا، ال یثبـــت علـــى روایـــة واحـــدة  كـــان إذا رأى الرجـــل یحـــدث عـــن حفظـــه
یقــول: قــال  _أي ابــن معــین_ ، وروى الــذهبي عــن عبــاس الــدُّوري قــال: ســمعت یحیــى)١(تركــه"

 ، فلـذا كـان تضـعیف)٢(لي یحیى القطان: "لو لم أرو إال عمَّن أرضى، لم أرو إال عـن خمسـة"
  اْلُمَلقِّن. واهللا تعالى أعلم.العقیلي بال حجة، كما قال الذهبي، وتبعه على هذا ابن 

  

  س".لِّ دَ ل، ویُ سِ رْ یُ  من قال فیه: "من الثقات لكنهُ : تاسعالمصطلح ال

 أو سـبع سنة مات الُكْوِفّي، َمْوَالُهم، )٤(اَألْشَجِعيّ  ،)٣(رَاِفع الَغَطَفاِنيّ  الَجْعد َأبي بن سالم )ع( .٤٥
  .)٥(المائة جاوز أنه یثبت ولم ذلك، بعد أو مائة وقیل وتسعین، ثمان

    .)٦(: "من الثقات لكنه یرسل، ویدلس"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

 ،)١١(والنسـائي ،)١٠(زرعـة وأبـو ،)٩(، والعجلـي)٨(معـین وابـن ،)٧(وثقه ابن سـعد أقوال النُّقَّاد فیه:
 ، وذكــره ابــن)١٢(الحــدیث"، ونقــل إبــراهیم الحربــي اإلجمــاع علــى توثیقــه "كثیــر ســعد: بــناوزاد 

  الثقات. في) ١٤(حبان وابن ،)١٣(ونفُ لَ خَ 
  

                                                           
  ). ٧٤٤/ ٥) العلل الصغیر في (آخر سنن الترمذي) ( (١
 ). ١٧٨/ ٩ء للذهبي ( ) سیر أعالم النبال(٢
) بفتح الغین المعجمة، وفتح الطاء المهملة، وفتح الفاء وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى غطفان، وهي قبیلة مـن (٣

 ).   ٢٩٠٥/ رقم ٥٩/ ١٠قیس عیالن، نزلت الكوفة. األنساب للسمعاني ( 
   ).١١٦) سبق نسبته (ص (٤
 ). ٢١٧٠/ رقم ٢٢٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ٧٩/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ). ٢٣٣٥/ رقم ٢٩٦/ ٦) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٧
 ). ٧٨٥/ رقم ١٨١/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٨
 ). ٤٩٦/ رقم ١٧٣) الثقات للعجلي ( (٩

 ). ٧٨٥/ رقم ١٨١/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
 ). ٧٩٩/ رقم ٤٣٢/ ٣بن حجر ( ) تهذیب التهذیب ال(١١
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٢
 ). ١٨٠٤/ رقم١٨٠/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٣
 ). ٣٠٢٨/ رقم ٣٠٥/ ٤) الثقات البن حبان ( (١٤
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، وقــال )٢(یكتــب" كــان ألنــه: قــال منــك؟ حــدیثاً  أتــم الجعــد أبــى بــنا لســالم "مــا: )١(وقیــل إلبــراهیم    
 مــن ســالم یســمع وي: "لــمَســفَ ، وقــال الْ )٣(الصــحابة" كبــار عــن اإلرســال كثیــر العالئــي: "مشــهور

  .)٥(تدلیس" هو إنما )٤(ثوبان

 ، وقال أیضًا:)٧(یرسل" لكنه التابعین ثقات ل في موضع آخر: "من، وقا)٦(وقال الذهبي: "ثقة"     
 ثقـة،: "حجـر ابـن ، وقـال)٨(یكتـب" كـان َطالََّبـة للعلـم، وكان... تدلیس صاحب ...الثقات "أحد
مــن  مشــهور الثانیــة مــن مــرات التــدلیس، وقــال: "ثقــة ، وذكــره فــي المرتبــة)٩("كثیــراً  یرســل وكــان

  . )١٠(بذلك" میزانال في الذهبي ذكره التابعین،

ثقة كثیر اإلرسال، ویدلس. وقد وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد فـي حكمهـم علیـه.  خالصة القول فیه:  
  واهللا تعالى أعلم.

  

  ".أحد أئمة اإلسالم الثقات فیه إرجاءمن قال فیه: ": عاشرالمصطلح ال

مـات سـنة ثمـان  ،َسَكَن َنْیَساُبْوَر ُثمَّ َمكَّةَ  ،ْیدَأُبو َسعِ  ،)١١(ُم بُن َطْهَماَن الُخرَاَساِنيّ (ع) ِإْبرَاِهیْ  .٤٦
  .)١٢(وستین ومائة

  .)١٣("أحد أئمة اإلسالم الثقات فیه إرجاء" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

                                                           
، مات سـنة سـت وتسـعین ) ابن یزید بن قیس بن األسود النََّخِعّي، أبو ِعْمَراَن الكوفي، الفقیه ثقة إال أنه یرسل كثیراً (١

 ). ٢٧٠/ رقم ٩٥وهو ابن خمسین أو نحوها. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٢٢٥٠/ رقم ٤٥٨/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٢
 ). ٢١٨/ رقم ١٧٩) جامع التحصیل للعالئي ( (٣
زمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع ) ثوبان الهاشمي، مولى النبي _َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم_ صحبه وال(٤

 ). ٨٥٨/ رقم ١٣٤وخمسین. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٢٣٦/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٥
 ). ١٧٦٧/ رقم ٤٢٢/ ١) الكاشف للذهبي ( (٦
 ). ٢٢٩٧/ رقم ٢٥٠/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٧
 ). ٤٤/ رقم ١٠٨/ ٥) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٨
 ). ٢١٧٠/ رقم ٢٢٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

 ).   ٤٨/ رقم ٣١) طبقات المدلسین البن حجر ( (١٠
) بضــم الخــاء المعجمــة، وفــتح الــراء والســین المهملتــین، وفــي آخرهــا النــون، هــذه النســبة إلــى خراســان وهــي بــالد (١١

 ). ١٣٤٣/ رقم ٧٠/ ٥كبیرة. األنساب للسمعاني (
 ).١٨٩/ رقم ٩٠ریب التهذیب البن حجر ( ) تق(١٢
 ). ٦٣٣/ ٤) التوضیح البن اْلُمَلقِّن ( (١٣
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 مـا السـماع، كثیـر الروایـة، حسـن الحـدیث، صـحیح: "َراْهَوْیه بن إسحاق قال أقوال النُّقَّاد فیه:  
 حـدث مـن أنبـل من كان" :)٢(َأْكَثم بن َیْحَیى ، وقال)١(ثقة" وهو نه،م حدیثاً  أكثر كان ِبُخَراَسانَ 

 فــي ثقــة "كــان: عثمــان الــدارمي وقــال ،)٣(علمــًا" وأوســعهم وأوثقهــم والحجــاز، ِبُخَراَســاَن والعــراق
 "ثقـة:  صـالح جـزرة ، وقـال)٤(ویوثقونـه" فیـه ویرغبـون حدیثـه، یشتهون األئمة یزل لم الحدیث،

 جیـــد النـــاس، إلـــى حدیثـــه اهللا حبـــب اإلیمـــان، فـــي اإلرجـــاء إلـــى یئاً شـــ یمیـــل الحـــدیث، حســـن
  .)٥(الروایة"

ـــو داود، )٨(، وأبـــو حـــاتم الـــرازي)٧(، ویحیـــي بـــن معـــین)٦(ووثقـــه كـــذلك أحمـــد بـــن حنبـــل   ، )٩(وأب
ــ)١٠(والــدارقطني ــ)١١(ر، وابــن عبــد البَّ  ، وقــال أحمــد فــي موضــع آخــر: "صــدوق)١٢(وكاني، والشَّ

، وُذِكـَر )١٤(اإلرجاء" یرى كان أنه إال مقارب الحدیث، : "صحیحوقال أیضاً   ، )١٣(اللهجة"
 ، قـال)١٥("فیتكـأ الصالحون ُیذكر أن ینبغي "ال :وقال فجلس، علة، من متكئاً  وكان عنده مرًة،

، یـرد الـذهبي )١٦("خفیفـة بدعـة أحمـد عنـد اإلرجاء أن على یدل فهذا: "الذهبي معلًقا على ذلك
، )١٧(فــي موضــع آخــر: "ال بــأس بــه" بــن معــینا وقــالجــاء، بــذلك علــى مــن ضــعفه ألجــل اإلر 

                                                           
   ). ١٨٧/ رقم ١١١/ ٢) تهذیب الكمال للمزي ( (١
) ابن َأْكَثم بن محمـد بـِن َقَطـن التَِّمْیِمـّي، الَمـْرَوِزّي، َأبـو محمـد الَقاِضـي الَمْشـُهْور، َفِقْیـه صـدوق إال أنـه رمـي بسـرقة (٢

ولم یقع ذلك له وٕانما كان یرى الروایـة باإلجـازة والوجـادة، مـات فـي آخـر سـنة اثنتـین أو ثـالث وأربعـین الحدیث 
 ). ٧٥٠٧/ رقم ٥٨٨ومائة، وله ثالث وثمانون سنة. تقریب التهذیب البن حجر( 

 ).١٨٧/ رقم ١١٢/ ٢) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
 ). ٣١٤٣/ رقم ١٠٤/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٤
 ). ٣١٤٣/ رقم ١٠٧/ ٦) المصدر السابق ( (٥
 ).  ٣٥٥١/ رقم ٥٣٨/ ٢) العلل ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( (٦
 ). ٤٧٤٩/ رقم ٣٥٤/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٧
 ). ٣١٤٣/ رقم١٠٦/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
 ).  ٣١٤٣/ رقم ١٠٥/ ٦) المصدر السابق ( (٩

 ). ١٦/ رقم ٩٢) سؤاالت السلمي للدارقطني ( (١٠
 ).   ١٤٢٨/ رقم ١٩٨/ ٧) االستذكار البن عبد البر ( (١١
 ). ٣٥١/ ٦) نیل األوطار للشوكاني ( (١٢
 ). ٢٣٢/ رقم ١٣١/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ). ٥٥٩/ رقم ٣٥٩) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (١٤
 ).  ٣١٤٣/ رقم ١٠٨/ ٦لخطیب ( ) تاریخ بغداد ألبي بكر ا(١٥
 ). ٥/ رقم ٣٠١/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٦
 ). ١٧٩/ رقم ٧٧) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (١٧
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صدوق، حسن ، وقال أبو حاتم في موضع آخر: ")١(حدیثه" یكتب بأس، به وقال أیضًا: "لیس
  اإلرجاء". بسبب فیه ُتُكلِّم ، وزاد الدارقطني: "وٕانما)٢("الحدیث

، وقــال )٤("بالكتــا صــحیح" ، وقــال فــي موضــع آخــر:)٣("صــحیح الحــدیث"قــال ابــن المبــارك: و   
، )٦(مرجئــًا" وكــان الحــدیث، فــي خــراش: "صــدوق ابــن وقــال ،)٥(الحــدیث" فــي أیضــًا: "كــان ثبتــاً 

  . )٧("ال بأس به": وقال العجلي

  .)٩(روایته" في یتهم ولم كتبه، ودون الكثیر، فكتب الناس : "َجاَلس)٨(َسیَّار وقال ابن  

 أحادیــث روى وقــد الضــعفاء، فــي دخلومــ الثقــات فــي مــدخل لــه مشــتبه وقـال ابــن حبــان: "أمــره  
     . )١٠(معضالت" بأشیاء الثقات عن تفرد وقد األثبات، أحادیث تشبه مستقیمة

   .)١٢(بالقوي" ، وقال في موضع آخر: "لیس)١١(وقال ابن حزم: "ضعیف"  

 مـن وهـو حـزم، بـنا محمـد أبـي مـن طهمـان بـن إبـراهیم لقـي مـا وتعقبه ابـن القـیم، فقـال: "فللـه  
 جرح، فیه منهم أحد عن یحفظ ولم والصدق، بالثقة األئمة له وشهد الثقات... ثباتاأل الحفاظ

  .)١٣(به" تضعیفه وال رواه، حدیث تعلیل قط المحدثین من أحد عن یحفظ وال خدش، وال

 جـزم قـد الـدارقطني فـإن ذلـك؛ إلـى یلتفـت وال حزم، ابن "ضعفه وتعقبه كذلك الشوكاني، فقال:      
  .)١٤(ذلك" عن رجع إنه قیل وقد اإلرجاء، قبل من هو إنما ضعفه؛ من تضعیف بأن

  

                                                           
 ). ٣١٤٣/ رقم١٠٧/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١
 ). ٣٠٧/ رقم ١٠٧/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٢٣٢/ رقم ١٣١/ ١حجر ( ) تهذیب التهذیب البن (٣
 ). ٣٠٧/ رقم ١٠٧/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ٦٥٧٩/ رقم ٢٧/  ٦) الثقات البن حبان ( (٥
 ). ٣١٤٣/ رقم ١٠٦/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٦
 ). ٢٧/ رقم ٥٢) الثقات للعجلي ( (٧
ِزّي، الَفِقْیـه، ثقـة حـافظ، مـات سـنة ثمـان وسـتین ومـائتین، ولـه سـبعون ) أحمد بن َسیَّاِر بن أیـوب أبـو الحسـن الَمـْروَ (٨

 ).    ٤٥/ رقم ٨٠سنة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٣١٤٣/ رقم١٠٤/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٩

 ). ٦٥٧٩/ رقم٢٧/ ٦) الثقات البن حبان ( (١٠
 ). ٦٥/ ١٠) المحلى البن حزم ( (١١
 ). ٢٧٦/ ١٢(  ) المصدر السابق(١٢
 ). ٦٢٩/ ٥) زاد المعاد البن القیم ( (١٣
 ). ٣٥١/ ٦) نیل األوطار للشوكاني ( (١٤
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مـن ": ، وقـالصـالح جـزرةفتعقبه ، )١("مضطرب الحدیث ،ضعیف": الَمْوِصِليّ بن عمار ا وقال  
والغلط فیه ... )٢(الجمعة فيحدیث إبراهیم؟ إنما وقع إلیه حدیث إبراهیم  ابن عمار أین یعرف

 مــــن ال منــــه الغلــــط أن فعلــــم زیــــاد بــــن محمــــد بــــذكر )٣(ىالُمَعــــافَ  ، فقــــد تفــــردمــــن غیــــر إبــــراهیم
  .)٤(إبراهیم"

، وزاد فــي )٦(ثقــة""، وقــال فــي موضــع آخــر:  )٥("إرجــاء وفیــه اإلســالم أئمــة مــن: "الــذهبي وقــال       
، وقــال: )٩(األئمــة" ثقــات ، وقــال أیضــًا: "مــن)٨(، وزاد فــي موضــع: "صــدوق")٧(""مشــهور آخــر:
 أخطـأ بخراسـان، القـدر كبیـر عـالم، رجـل فهـذا مرجئًا، وكان الصحیحین، رجال من متقن "ثقة
 أكبـر هـو مـن كـان فقـد وُیهـدر؟ الثقـة حـدیث ُیضـعف اإلرجـاء أفبمجـرد ماذا، فكان مسألة، في
 رجــــع: ویقــــال لإلرجــــاء، فیــــه ُیْغــــِرب، وُتُكلِّــــمَ  ثقـــة: "حجــــر ابــــن ، وقــــال)١٠(مرجئــــا" إبــــراهیم مـــن
أنـه ثقـة صـحیح الحـدیث إذا روى عنـه ثقـة، ولـم الحـق فیـه " آخـر: موضـع فـي ، وقال)١١("عنه

  .)١٢("بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه ،وال كان داعیة إلیه ،اإلرجاء فيیثبت غلوه 
وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد علـى  .عنـه رجـع: قـالویُ  لإلرجـاء، فیـه ثقـة، ُتُكلِّـمَ  خالصة القـول فیـه:      

  واهللا تعالى أعلم. القول بتوثیقه.
  

                                                           
  ).  ١٧/ رقم ٤٩) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١
ُل ُجُمَعـٍة (٢ ) الحدیث الذي رواه ابن عمار عن المعافى بن عمران عن إبراهیم عن محمد بن زیاد عن أبي هریرة: "َأوَّ

). ١٦٦٧/ رقــم٢/٢٥٨ْت ُجَواثَــا". أخرجــه النســائي فــي ســننه الكبــرى، كتــاب: الجمعــة، بــاب: بــدء الجمعــة (ُجِمَعــ
والحــدیث ضــعیف. ُجَواَثــا: بالضــم، وبــین األلفــین ثــاء مثلثــة، تمــّد وتقصــر، ورواه بعضــهم بــالهمزة، وهــو حصــن 

رضي اهللا عنه، وهـو أول موضـع لعبد القیس بالبحرین، فتحه العالء بن الحضرمي في أیام أبي بكر الصدیق، 
ــدان لیــاقوت الحمــوي (  )، مراصــد االطــالع البــن ١٧٤/ ٢جمعــت فیــه الجمعــة بعــد المدینــة. انظــر: معجــم البل

 ). ٣٥٣/ ١شمائل ( 
) ابـن عمــران اَألْزِدّي الَفْهِمـّي، أبــو مسـعود الَمْوِصــِلّي، ویقـال لــه: یاقوتــة العلمـاء، ثقــة عابـد فقیــه، مـات ســنة خمــس (٣

 ). ٦٧٤٥/ رقم ٥٣٧ین ومائة، وقیل سنة ست. تقریب التهذیب البن حجر ( وثمان
 ). ٢٣١/ رقم ١٣٠/ ١) انظر: تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ١٤٨/ رقم ٢١٤/ ١) الكاشف للذهبي ( (٥
 ). ١١٦/ رقم ٣٨/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٦
 ). ١٠٢/ رقم ١٧/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٧
 ). ٥/ رقم ٣١من تكلم فیه وهو موثق للذهبي (  )(٨
 ). ٥/ رقم٣٠٠/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٩

 ). ٣٥) الرواة الثقات المتكلم فیهم للذهبي ( ص(١٠
 ). ١٨٩/ رقم ٩٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ).  ٢٣١/ رقم١٢٩) المصدر السابق ((١٢
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  من قال فیه: "ثبت".ر: حادي عشال المصطلح

مـات ، اْلَمكِّـّي، )١(ُأمیَّـة الُجَمِحـي َصْفَوان بـن عبد الرَّْحَمن بن (ع) َحْنَظَلُة ْبن َأِبي ُسْفَیان بن .٤٧
 .  )٢(سنة إحدى وخمسین ومائة

  .)٣("ثبت" قول ابن الملقن فیه:

، وقـال ابـن حجـر: "ثقـة )٥(ثبـات"قـال الـذهبي: "مـن األ ،)٤(علـى توثیقـه متفـق أقوال النُّقَّاد فیه:
  .)٦(حجة"

  ثقة من األثبات. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القول بتوثیقه. واهللا أعلم. خالصة القول فیه:
  

  ".حافظمن قال فیه: "عشر:  ثانيالمصطلح ال

ــد بــن ِزَیــاد اْلَعْبــدي .٤٨ ،)٧((خ) اْلُحَســْین بــن ُمَحمَّ ، مــات ســنة )٨(القبَّــانيّ  ، النَّْیَســاُبوِري، َأُبــو علــيٍّ
 .  )٩(تسع وثمانین ومائتین

  . )١٠("حافظ" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

   .)١١(ال خالف على توثیقه وحفظه عند النقاد أقوال النُّقَّاد فیه:
                                                           

َهــِذه النِّْســَبة ِإَلــى بنــي جمــح، وهــم بطــن مــن ُقــَرْیش. انظــر:  -ا اْلَحــاء اْلُمْهمَلــة ) ِبَضــم اْلِجــیم َوفــتح اْلِمــیم َوِفــي آخرَهــ(١
 ).  ٢٩١/ ١اللباب البن األثیر ( 

 ). ١٥٨٢/ رقم ١٨٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٥٦٤/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ٣/٢٤١)، الجرح والتعدیل البن أبـي حـاتم (  ١٦٢٣/ رقم٦/٣٨) انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى البن سعد ( (٤

)، تـذكرة ١٥٦١/ رقـم٧/٤٤٥)، تهـذیب الكمـال للمـزي ( ٧٤٦٨/ رقـم٦/٢٢٥)،الثقات البن حبـان (١٠٧١/ رقم
)، تقریــب التهــذیب  ١١٠/ رقــم٣/٦٠)، تهــذیب التهــذیب البــن حجــر ( ١٧٤/ رقــم ١/١٣٣الحفــاظ  للــذهبي ( 

 ). ١٥٨٢/ رقم ١٨٣البن حجر ( 
 ). ١٢٧٦/ رقم ١/٣٥٨ف للذهبي ( ) الكاش(٥
 ). ١٥٨٢/ رقم ١٨٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
) بفتح العین، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى عبـد القـیس فـي ربیعـة بـن (٧

 ). ٢٦٧٥/ رقم ٩/١٩٠نزار، والمنتسب إلیه مخیر بین أن یقول عبدي أو عبقسى. األنساب للسمعاني (
) بفــتح القـــاف، وتشــدید البـــاء المنقوطــة بواحـــدة  وفــي آخرهـــا نــون، هـــذه النســبة إلـــى القبــان، وهـــو الّــذي یـــوزن بهـــا (٨

 ).  ٣١٩/ ١٠األشیاء، والمنتسب إلیه إما إلى عمله أو إلى الوزن به. األنساب للسمعاني ( 
 ). ١٣٤٨/ رقم ١٦٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

  ). ٢٧/٣٤٣وضیح البن الملقن ( ) الت(١٠
)، الـوافي  ٧٠٢/ رقم١٨٣/ ٢)، تذكرة الحفاظ للذهبي (  ١٣٣٦/ رقم ٤٧٦/ ٦) انظر: تهذیب الكمال للمزي ( (١١

 ). ٣٦٠/ رقم٣٦٨/ ٢)، تهذیب التهذیب البن حجر (  ٣٠/ ١٣بالوفیات للصفدي ( 
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  . )٢(ف"نِ صَّ ، وقال ابن حجر: "ثقة حافظ مُ )١(قال الذهبي: "الحافظ"
  واهللا أعلم. افق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه.ثقة حافظ من المصنفین. و  خالصة القول فیه:    
، مات )٤(، َأُبو یحیى اللْؤُلِؤي)٣(ُسَلْیَمان اْلَبْلِخي ْبِن َأِبي َزَكِریَّا َیْحَیى ْبن َصاِلح بنا(خ) َزَكِریَّا   .٤٩

 .)٥(سنة ثالثین أو اثنتین وثالثین ومائتین، وهو ابن ست وخمسین
  . )٦("حافظ" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، وقـــال ابـــن حجـــر: "ثقـــة )٨(، قـــال الـــذهبي: "الحـــافظ")٧(علـــى توثیقـــهمتفـــق  أقـــوال النُّقَّـــاد فیـــه:
  .)٩(حافظ"

  واهللا أعلى وأعلم. ثقة حافظ. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه. خالصة القول فیه:
اكُ  .٥٠ حَّ اك ْبـِن ُمْسـِلم الشَّـ ْبنُ  (ع) الضَّ ـحَّ ، َأُبـو َعاِصـم النَِّبیـل، اْلَبْصـِرّي، )١٠(ْیَباِنيّ مخلد ْبـِن الضَّ

  .  )١١(مات سنة اثنتي عشرة ومائتین، أو بعدها
  . )١٢("حافظ" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:    
  .)١٣(النُّقَّاد متفق على توثیقه عند أقوال النُّقَّاد فیه:    

                                                           
 ). ٧٠٢/ رقم١٨٣/ ٢) الكاشف للذهبي ( (١
 ). ١٣٤٨/ رقم١٦٨بن حجر ( ) تقریب التهذیب ال(٢
 ).١٠٥ص) سبق نسبته ((٣
 ). ٣٥٥٨/ رقم ٢٣٠/ ١١) ُنسب بهذه النسبة جماعة كانوا یبیعون اللؤلؤ. األنساب للسمعاني ( (٤
 ). ٢٠٢٢/ رقم ٢١٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ٣٩١/ ١٥) التوضیح البن الملقن ( (٦
)،  ١٣٣٦/ رقــم٦/٤٧٧)، تهــذیب الكمــال للمــزي (  ٢٩٩/ رقــم ١/٢٤٩( ) انظــر ترجمتــه فــي: التقییــد البــن نقطــة (٧

 )، وغیرها. ٦٣٠/ رقم٣٦٨/ ٢)، تهذیب التهذیب البن حجر (  ٧٠٢/ رقم ٢/١٨٣تذكرة الحفاظ للذهبي ( 
 ). ١٦٤٩/ رقم ١/٤٠٦) الكاشف للذهبي ( (٨
 ). ٢٠٢٢/ رقم ٢١٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

ة، وسكون الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها، والباء الموحدة بعـدها، وفـي آخرهـا النـون، هـذه ) بفتح الشین المعجم(١٠
 ). ٢٤٠٨/ رقم٨/١٩٨النسبة إلى شیبان، وهي قبیلة معروفة في بكر بن وائل. األنساب للسمعاني ( 

 ). ٢٩٧٧/ رقم ٢٨٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٢٢٧/ ٢١) التوضیح البن الملقن ( (١٢
/ رقــم ١/٣٩٠)، الطبقــات البــن خیــاط (٣٣٣٦/ رقــم٧/٢١٦) انظــر ترجمتــه فــي: الطبقــات الكبــرى البــن ســعد ((١٣

)،  ٢٠٤٢/ رقــم ٤/٤٦٣)، الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم (  ٧١٠/ رقــم١/٢٣١)، الثقــات للعجلــي ( ١٩٢١
)، تهـذیب  ٢٩٢٢ / رقـم٢٤/٣٥٦)، تاریخ دمشق البـن عسـاكر (  ٨٦٩١/ رقم ٤٨٣/ ٦الثقات البن حبان ( 

)، تقریب التهـذیب  ٧٩٣/ رقم ٤/٤٥٢)، تهذیب التهذیب البن حجر(  ٢٩٢٧/ رقم ١٣/٢٨١الكمال للمزي ( 
 ). ٢٩٧٧/ رقم ٢٨٠البن حجر (
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 .)٢(، وقال ابن حجر: "ثقة نبیل")١(قال الذهبي: "الحافظ"    
  واهللا أعلى وأعلم. ثقة نبیل. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه.القول فیه: خالصة 

َأُبو َجْعَفر الُبَخـاِرّي، المعـروف  ،)٣(اْلجْعِفيّ  ،(خ ت) عبد اهللا بن ُمَحمَّد بن عبد اهللا بن َجْعَفر  .٥١
 .   )٥(، جمع المسند، مات سنة تسع وعشرین ومائتین)٤(بالمسندي

  . )٦("الحافظ" َلقِّن فیه:قول ابن اْلمُ 
، وقـال ابـن حجـر: "ثقـة )٨(، قـال الـذهبي: "الحـافظ")٧(على توثیقـهالنُّقَّاد اتفق  أقوال النُّقَّاد فیه:

  .)٩(حافظ"
  واهللا أعلى وأعلم. ثقة حافظ. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه. خالصة القول فیه:

َأُبـو عبـد اهللا اْلمـدِني، ، )١٠(ِك اْبِن َأِبي َعاِمر بن َعْمرو اَألصـَبحيّ ع) َماِلُك ْبُن َأَنِس ْبِن َمالِ ( .٥٢
: بلـغ )١١(مات سنة تسـع وسـبعین ومائـة، وكـان مولـده سـنة ثـالث وتسـعین، وقـال الواقـدي

   .)١٢(تسعین سنة
                                                           

 ). ٢٤٣٦/ رقم ١/٥٠٩) الكاشف للذهبي ( (١
 ). ٢٩٧٧/ رقم٢٨٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
آخرهــا الفــاء، هــذه النســبة إلــى القبیلــة وهــي جعفــي بــن ســعد العشــیرة. ) بضــم الجــیم، وســكون العــین المهملــة وفــي (٣

 ). ٩٠٨/ رقم  ٢٩٠/ ٣األنساب للسمعاني (
) قیل له ذلك ألنه كان یطلب األحادیث المسندة، ویرغـب عـن المقـاطیع والمراسـیل. انظـر: تـاریخ بغـداد ألبـي بكـر (٤

  ). ٦٥/ ١٠الخطیب ( 
 ). ٣٥٨٥قم / ر ٣٢١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ٦٠٦/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٦
)، ١٣٨٣٩/ رقــم ٨/٣٥٤)، الثقــات البــن حبــان (  ٧٤٥/ رقــم٥/١٦٢) انظــر: الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم ((٧

)، تــاریخ اإلســالم للــذهبي ٥١٨٤/ رقــم١٠/٦٥)، تــاریخ بغــداد ألبــي بكــر الخطیــب (٩٥٦/ ٣اإلرشــاد للخلیلــي (
/ ٢١٨)، طبقــات الحفــاظ للســیوطي ( ١٢/ رقــم ٩/ ٦ذیب التهــذیب البــن حجــر ( )، تهــ ٢٢٢/ رقــم٦٠٨/ ٥(

 ) وغیرها. ٤٨٥رقم
 ). ٢٩٥٦/ رقم ١/٥٩٤) الكاشف للذهبي ( (٨
 ). ٣٥٨٥/ رقم ٣٢١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

سـبة الـى أصـبح ) بفتح األلف وسكون الصاد المهملة وفتح الباء المنقوطـة بنقطـة فـي آخرهـا حـاء مهملـة، هـذه الن(١٠
واسمه الحارث بن عوف بن مالك، وأصبح صارت قبیلـة، والمشـهور بهـذه النسـبة أمـام دار الهجـرة أبـو عبـد اهللا 

 ).  ١٩٠/ رقم ٢٨١/ ١مالك بن أنس. انظر: األنساب للسمعاني ( 
عة علمه، مـات سـنة سـبع ومـائتین ) ُمَحمَّد بن ُعَمر بن َواِقد اَألْسَلِمّي الَمِدِنّي، الَقاِضي، نزیل بغداد متروك مع س(١١

 ). ٦١٧٥/ رقم ٤٩٨وله ثمان وسبعون. انظر: تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٦٤٢٥/ رقم٥١٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٢
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  . )١("حافظ" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، قال الذهبي: "هو شیخ اإلسالم، )٢(مهعلى إمامته وحفظه وٕاتقانه وعل متفق أقوال النُّقَّاد فیه:
، وقـــال ابـــن حجـــر: "الفقیـــه إمـــام دار الهجـــرة رأس المتقنـــین )٣(حجـــة األمـــة، إمـــام دار الهجـــرة"

  .  )٤(وكبیر المتثبتین"

شـــیخ اإلســـالم، حجـــة األمـــة، إمـــام دار الهجـــرة، رأس المتقنـــین، وكبیـــر  خالصـــة القـــول فیـــه:
  واهللا أعلى وأعلم. قَّاد على القول بتوثیقه.وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّ . المتثبتین

  

  ".فحِ صَّ یُ  الحافظ الواسطي، وكانمن قال فیه: "عشر:  لثالمصطلح الثا

ـــبِّيّ   .٥٣ ، لقبـــه )٦(، َأُبـــو ُعْثَمـــان الَواِســـِطّي، نزیـــل َبْغـــَداد، اْلَبـــزَّاز)٥((ع) َســـِعید ْبـــن ُســـَلْیَمان الضَّ
 .)٧(وله مائة سنةَسْعَدَوْیه، مات سنة خمس وعشرین ومائتین، 

  . )٨(ف"حِ صَّ "الحافظ الواسطي، وكان یُ قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

   .)٩(متفق على توثیقه أقوال النُّقَّاد فیه:

  .  )١١(قال ابن حجر: "ثقة حافظ" .)١٠(قال الذهبي: "الحافظ"

                                                           
 ).١٢/ ١٠) التوضیح البن الملقن ( (١
)،  ٩٠٢/رقم٨/٢٠٤()، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  ١٣٦٧/ رقم٥/٤٦٥) انظر: الطبقات الكبرى البن سعد ((٢

)، تهـــذیب  ١٠/ رقـــم ٤٨/ ٨)، ســـیر أعـــالم النـــبالء للـــذهبي (  ١٠٩٢٢/ رقـــم٤٥٩/ ٧الثقـــات البـــن حبـــان ( 
 )، وغیرها. ٢٥/ رقم١٩/ ١٠التهذیب البن حجر( 

 ). ١١٨٠/ رقم ٧/١٥٠) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٣
 ). ٦٤٢٥/ رقم ٥١٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
ضاد المعجمة والباء المكسورة المشددة، المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى ضـبة، وهـم جماعـة، فـي مضـر ) بفتح ال(٥

/ ٨ضبة ابن أد بـن طابخـة، وفـي قـریش ضـبة بـن الحـارث، وفـي هـذیل ضـبة بـن عمـرو. األنسـاب للسـمعاني (
 ). ٢٥٣١/ رقم٣٨٠

  ).  ١/٤٦ه النِّْسَبة لمن َیِبیع اْلَبز َوُهَو الثَِّیاب. اللباب البن األثیر ( ) ِبَفْتح اْلَباء اْلُمَوحَدة، والزایین َبینهَما ألف، َهذِ (٦
 ). ٢٣٢٩/ رقم٢٣٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
  ). ٢٣٧/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٨
)، الجــرح والتعــدیل  ٥٤٧/ رقــم ١٨٥)، الثقــات للعجلــي (  ٣٥١٦/ رقــم ٢٤٤/ ٧) انظــر: الطبقــات البــن ســعد ( (٩

)، تهـــذیب  ٤٦٦٤/ رقـــم ٨٦/ ٩)، تـــاریخ بغـــداد ألبـــي بكـــر الخطیـــب (  ١٠٧/ رقـــم ٢٦/ ٤البـــن أبـــي حـــاتم ( 
 )، وغیرها. ٢٢٩١/ رقم١٠/٤٨٣الكمال للمزي ( 

 ). ١٩٠١/ رقم٤٣٨/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٠
 ). ٢٣٢٩/ رقم ٢٣٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
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َلقِّن النُّقَّاد وافق ابن اْلمُ  .)١(ر ذلك أحمد بن حنبلكَ ذَ  فحِ صَّ یُ حافظ، وكان  خالصة القول فیه:    
  واهللا تعالى أعلم. على توثیقه.

  

  من قال فیه: "الحافظ الزاهد".عشر:  رابعالمصطلح ال

ــرَّْحَمن اْلمــروِزي( .٥٤ ــد ال ــو عب ــر، َأُب ــن ُمِنی ــد اهللا ب ــد، مــات ســنة إحــدى )٢(خ ت س) عب ، الزَّاِه
 .)٣(وأربعین ومائتین، ویقال بعدها

  . )٤(هد""الحافظ الزا قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:
، وقـال ابـن )٦(، قـال الـذهبي: "الحـافظ الزاهـد")٥(النُّقَّـادمتفق على توثیقه عنـد  أقوال النُّقَّاد فیه:
  .)٧(حجر: "ثقة عابد"

  واهللا أعلى وأعلم. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القول بتوثیقه. حافظ زاهد. خالصة القول فیه:
  

  ".عدیلرِح والتَّ جَ حافظ من حكاِم الْ " من قال فیه:عشر:  خامسالمصطلح ال
فَّار)٨((ع) َعفَّان بن ُمسلم بن عبد اهللا الباهلي  .٥٥ اْلَبْصِرّي، قال ابن معـین  ،)٩(، َأُبو ُعْثَمان الصَّ

 .  )١١(في صفر، سنة تسع عشرة ومائتین، ومات بعدها بیسیر )١٠(أنكرناه
                                                           

 ). ٣٥٧/ رقم ٦٢)، بحر الدم البن المبرد (  ٢٢٩١/ رقم١٠/٤٨٦ ) انظر ترجمته في: تهذیب الكمال للمزي ((١
   ).٩٧ص) سبق نسبته ((٢
 ). ٣٦٤١/ رقم ٣٢٥) تقریب التهذیب البن حجر( (٣
 ). ٣٣٠/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٤
لثقـات )، ا ٨٤٢/ رقـم ١٨٢/ ٥)، الجـرح والتعـدیل البـن أبـي حـاتم (  ١١٦/ رقـم ٩٠) انظر: المشـیخة للنسـائي ( (٥

)، تهــذیب التهــذیب  ٣٥٩٣/ رقــم ١٦/١٧٨)، تهــذیب الكمــال للمــزي (  ١٣٨٤٧/ رقــم ٣٥٥/ ٨البــن حبــان ( 
 )، وغیرها. ٧٩/ رقم ٤٣/ ٦البن حجر ( 

 ). ٣٠٠٤/ رقم ١/٦٠١) الكاشف للذهبي ( (٦
 ). ٣٦٤١/ رقم ٣٢٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
والـالم، هـذه النسـبة الـى باهلـة بـن أعصـر، وكـان العـرب یسـتنكفون مـن  ) بفتح البـاء المنقوطـة بواحـدة وكسـر الهـاء(٨

 ). ٣٦٦/ رقم ٧٠/ ٢االنتساب الى باهلة؛ كأنها لیست فیما بینهم من األشراف. انظر:األنساب للسمعاني ( 
ــاد َوَتْشــدید اْلَفــاء َوِفــي آخرَهــا الــرَّاء (٩    َواِنــي الصــفریة. اللبــاب البــن األثیــرَهــِذه اللَّْفَظــة تقــال لمــن َیِبیــع اْألَ  -) ِبفَـْتح الصَّ

 )٢/٢٤٣  .( 
 ).٨٥) الظاهر أن هذا تغیر المرض ولم یتكلم فیه أحد فهو من القسم األول. المختلطین للعالئي (ص(١٠
/ ٣٤٢/ ٢)،التاریخ األوسط للبخـاري (  ٣٣٤٩/ رقم ٢١٨/ ٧) انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى البن سعد ( (١١

)، ١٦٥/ رقــم ٣٠/ ٧)، الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم ( ١١٤٥/ رقــم٣٣٦للعجلــي (  )، الثقــات ٢٨٢٢رقــم
)، ٦٧١٥/ رقــم ٢٦٤/ ١٢)، تــاریخ بغــداد ألبــي بكــر الخطیــب ( ١٤٨٠٥/ رقــم ٨/٥٢٢الثقــات البــن حبــان ( 

 ). ٤٢٤/ رقم ٧/٢٣٠)، تهذیب التهذیب البن حجر (  ٣٩٦٤/ رقم ٢٠/١٦٠تهذیب الكمال للمزي ( 
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  . )١(عدیل"والتَّ  رحِ جَ اِم الْ كَ "حافظ من حُ  قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:    
، قال الذهبي: "الحافظ )٢(وال خالف في توثیقهعدیل رِح والتَّ جَ اِم الْ كَ من حُ من  أقوال النُّقَّاد فیه:    

  .)٤(، وقال ابن حجر: "ثقة  ثبت... وربما وهم")٣(عدیل"وكان ثبتًا في أحكام الجرح والتَّ 
لتعــدیل، تغیــر فــي آخــر عمــره ولــم حــافظ وكــان ثبتــًا فــي أحكــام الجــرح وا خالصــة القــول فیــه:    

 لم یسیرة فترة وهي بأیام التغیر هذا بعد مات وقد ،الموت مرض بسبب تغیر ألنه ؛یضره ذلك
 بــن زهیــرقــال:  ،)٥("المــوت مــرض فــي كــان فإنــه أحــد فیهــا منــه یســمع ولــم أحــد فیهــا یحــدث
 .)٦("أحــد فیــه یــتكلم ولــم المــرض تغیــر هــذا أن والظــاهر بأیــام موتــه قبــل عفــان أنكرنــا": حــرب

  واهللا تعالى أعلم. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على توثیقه.
  

  من قال فیه "مستقیم الحدیث".المصطلح السادس عشر: 
  .  )٨(غانم بابن خلطه من ووهم التاسعة، من ،بالتصغیر )٧(النَُّمْیِريّ  ُعَمرَ  ْبن اللَّهِ  َعْبد (خ) .٥٦

  . )٩(الحدیث""مستقیم  قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:  
   .)١١(، والدارقطني)١٠(داود أبو وثقه أقوال النُّقَّاد فیه:

                                                           
 ). ٥٣١/ ٤البن الملقن (  ) التوضیح(١
)، الجرح  ١٢٥٦/ رقم ١٤٠/ ٢)، الثقات للعجلي (  ٣٣٤٩/ رقم ٢١٨/ ٧) انظر: الطبقات الكبرى البن سعد ( (٢

)،  تـــاریخ بغـــداد ألبـــي بكـــر  ٥٩٠/ ٢)، اإلرشـــاد للخلیلـــي (  ١٦٥/ رقـــم ٣٠/ ٧والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم ( 
 ) وغیرهم. ٦٧١٥/ رقم٢٦٤/ ١٢الخطیب (

 ). ٤٢٤/ رقم ٢٨/ ٢لكاشف للذهبي ( ) ا(٣
 ). ٤٦٢٥/ رقم ٣٩٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٧٢/ رقم ٢٥٠) اإلغتباط لسبط ابن العجمي ( (٥
 ). ٨٥) انظر: المختلطین للعالئي ( ص(٦
سـاب ) بضم النـون وفـتح المـیم وسـكون الیـاء، هـذه النسـبة إلـى بنـى نمیـر، وهـو نمیـر بـن عـامر بـن صعصـعة. األن(٧

 ). ٥٠٦٠/ رقم ١٨٥/ ١٣للسمعاني ( 
)،  قال ابـن حجـر: "خلـط صـاحب الكمـال ترجمتـه بترجمـة عبـد  ٣٤٩٥/ رقم ٣١٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨

اهللا بـن عمـر بـن غـانم، وقـد فـرق بینهمـا أبـو حــاتم وغیـر واحـد، والصـواب التفرقـة بینهمـا. تهـذیب التهـذیب البــن 
: ولم یفرق ابن الملقن بینهما وجعلهمـا واحـًدا؛ حیـث قـال: عبـد اهللا بـن عمـر ). قلت٥٧٠/ رقم٣٣٤/ ٥حجر ( 

 ). ١٠١/ ٢١بن عاصم النمیري، الرعیني، قاضي إفریقیا، انفرد به البخاري. التوضیح البن الملقن ( ا
 ). ١٠١/ ٢١) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ٣٦٦/ رقم٢٦٦) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (١٠
 ). ٣٧١/ رقم٢٣٠سؤاالت الحاكم للدارقطني (  )(١١
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 "ربمــا: حبــان فــي الثقــات، وقــال ابــن وذكــره حــتج بــه فــي كتــاب البخــاري".وزاد الــدارقطني: "مُ 
  . )١(أخطأ"

  . )٣(أخطأ" ربما ، وقال ابن حجر: "صدوق)٢(وقال الذهبي: "ثقة"  
لكنـه لــم  افـق ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد علـى القـول بتوثیقـهو  .ربمـا أخطـأ صـدوق خالصـة القـول فیـه:
  . واهللا أعلى وأعلم.یشر إلى علة الخطأ

  

  خامًسا: من وثقه بصیغة قریبة من الضبط، وكان ذلك بألفاظ متنوعة على النحو التالي:

  ".صدوقمن قال فیه: "المصطلح األول: 

بــن أبــي ِعْمــران، مــات بعــد  ِطّي، َأُبــو ِبشــرَحــاِرث اْلَواِســ(خ س) ِإْســَحاق ْبــن َشــاِهین بــن الْ  .٥٧
 . )٤(الخمسین ومائتین، وقد جاز المائة

  .)٥(: "صدوق"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه 

، ومســــلمة بــــن )٧(، وقــــال النســــائي)٦("مســــتقیم الحــــدیث": ابــــن حبــــانقــــال أقــــوال النُّقَّــــاد فیــــه: 
فــي موضــع آخــر: "ال بــأس وقــال النســائي ، : "صــدوق")١٠(، وابــن حجــر)٩(، والــذهبي)٨(القاســم

  .)١١(به"
  واهللا أعلى وأعلم.  صدوق. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على تعدیل الرَّاوي.خالصة القول فیه: 

  

                                                           
 ). ١٣٧٢٢/ رقم٣٣١/ ٨) الثقات البن حبان ( (١
 ).   ٢٨٧٦/ رقم ٥٧٩/ ١) الكاشف للذهبي ( (٢
 ). ٣٤٩٥/ رقم ٣١٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٣٥٩/ رقم ١٠١)، تقریب التهذیب البن حجر(٣٥٨/ رقم ٢/٤٣٥) انظر ترجمته في: تهذیب الكمال للمزي ((٤
 ). ٦٤/ ٥) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ١٢٥١٠/ رقم ١١٧/ ٨) الثقات البن حبان ( (٦
 ). ٤٤٠/ رقم٢٣٧/ ١)، تهذیب التهذیب البن حجر(  ٤٠٢/ رقم ٩٦/ ٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٧
، یعـرف بـابِن الَعَجِمـّي،  ). ابـن ُیْوُسـف، أبـو َجْعَفـر ٤٤٠/ رقـم ١/٢٣٧) تهذیب التهـذیب البـن حجـر ( (٨ النَّْیَسـابوريُّ

 ).   ١٧٠٧/ رقم ٧٠/ ٤تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( 
 ). ٣٠٠/ رقم١/٢٣٦) الكاشف للذهبي ( (٩

 ). ٣٥٩/ رقم ١٠١) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ١٠٣/ رقم٦٢) تسمیة مشایخ النسائي للنسائي ( (١١
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ُیْكَنـى َأَبـا َعْبـِد الـرَّْحَمِن، ُیَقـال ، ِفع اْألَْنَصـاِرّي، اْلَمـَدِنيّ ْبن َناَأْفَلح ْبن ُحَمْید ( خ م د س ق )   .٥٨
 . )١(ثمان وخمسین ومائة، وقیل بعدها رَاء، مات سنةَله: اْبُن ُصَفیْ 

  .)٢(الصدوق"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "    

، )٦(، ومحمـد بـن مسـعود)٥(بـن معـینویحیـي ، )٤(، وابـن سـعد)٣(وثقه الُمَعاَفىأقوال النُّقَّاد فیه:     
بـــه"، وقــــال ، وزاد ابــــن ســـعد: "كثیـــر الحـــدیث"، وزاد أبــــو حـــاتم: "البـــأس )٧(وأبـــو حـــاتم الـــرازي

  في الثقات. )١٠(، وابن شاهین)٩(، وذكره ابن حبان)٨(النسائي: "لیس به بأس"

... وهـو عنـدي حـدث عنـه ثقـات النـاس وقال ابن عدي:" وأفلح بن حمید أشـهر مـن ذاك، وقـد    
  .  )١١(صالح، وأحادیثه أرجو أن تكون مستقیمة كلها"

، وقــال أبــو داود ســـمعت )١٣("صـــالح"، وقــال مــرة: )١٢(حتمـــل"وقــال أحمــد بـــن حنبــل:" صــالح یُ     
   .)١٤(أحمد یقول: "لم یحدث عنه یحیى

                                                           
)،  ٥٤٧/ قــم٣/٣٢١)، تهـذیب الكمــال للمـزي (١٢٩/ رقـم١/٤١٠ریح للبــاجي () انظـر ترجمتـه فــي: التعـدیل والتجـ(١

 ). ١٠/ رقم ٤/٢٩تاریخ اإلسالم للذهبي ( 
 ). ٥٧٤/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٢
ـــو َمْســـُعْودٍ  ٥٨٢/ رقـــم ٢/٢٦١) إكمـــال تهـــذیب الكمـــال لمغلطـــاي ( (٣ ـــّي، َأُب ـــَراَن اَألْزِدّي الَفْهِم ـــاَفى: ابـــُن ِعْم  )، الُمَع

ــُة الُعَلَمــاِء، ثقــة عابــد فقیــه، مــات ســنة خمــس وثمــانین ومائــة. تقریــب التهــذیب البــن  الَمْوِصــِلّي، ویقــال لــه: َیاُقوَت
 ). ٦٧٤٥/ رقم٥٣٧حجر( 

 ). ١٣٦٠/ رقم٥/٤٦٣) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٤
 ). ١٣١/ رقم٦٨) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (٥
محمد بن مسعود بن یوسف النیسابوري، أبو جعفر ابن  ). ٥٨٢/ رقم٢/٢٦١غلطاي ( ) إكمال تهذیب الكمال لم(٦

تقریب التهذیب البن حجر  العجمي، نزیل طرسوس والمصیصة، ثقة عارف، مات سنة سبع وأربعین ومائتین.
 ). ٦٢٨٨/ رقم ٥٠٦(

 ). ١٢٣٢/ رقم٣٢٤/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ). ٥٤٧/ رقم ٣/٣٢١ي ( ) تهذیب الكمال للمز (٨
 ). ٦٨٢٧/ رقم٦/٨٣) الثقات البن حبان ( (٩

 ). ١١٢/ رقم ٤٤) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (١٠
 ). ٢٣٠/ رقم ١٢٣/ ٢) الكامل البن عدي ( (١١
 ). ٩٤/ رقم١٨٠) العلل ألحمد بن حنبل روایة المیموني ( (١٢
 ).  ٩١٤/ رقم٤١٩) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٣
) یحیــى بــن ســعید التمیمــي، أبــو ســعید القطــان، البصــري، ثقــة مــتقن حــافظ إمــام قــدوة، مــات ســنة ثمــان وتســعین (١٤

 ). ٧٥٥٧/ رقم ٥٩ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
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، وحــدیث: "وقَّــَت )١(ن "أن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم أشــعر"ریْ َكــنْ قــال: وروى أفلــح حــدیثین مُ     
  .)٢(ِألَْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍق"

أفلح بن حمید فقیـل لـه  ر هذا الحدیث مع غیره علىكِ نْ "كان أحمد بن حنبل یُ  وقال ابن عدي:     
، قــال ابــن عــدي: "وٕانكــار أحمــد )٣(عنــه غیــر الُمَعــاَفى، فقــال: الُمَعــاَفى بــن عمــران ثقــة" هرویــی

نكـر البـاقي مـن إسـناده ومتنـه ولـم یُ  ،وألهل العراق ذات عرق :على أفلح في هذا الحدیث قوله
  .)٥(هو صحیح غریب"" ال الذهبي مؤیدًا لقول ابن عدي:، وق)٤(شیئًا"

رد، فقـد قـال ابـن حجـر: "یطلقهـا أحمـد علـى مــن فَـكـارة هنـا التَّ قلـت: یقصـد أحمـد بـن حنبـل بالنَّ      
، وٕاال فالحــدیث األول متفــق )٦(ذلــك باالســتقراء مــن حالــه" فَ رِ غــرب علــى أقرانــه بالحــدیث، ُعــیُ 

  .)٧(َوِألَْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍق"": علیه، والحدیث الثاني متفق علیه دون ذكر
                                                           

َسلََّم ِبَیِدي، ثُمَّ َقلََّدَها َوَأْشَعَرَها ) الحدیث: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: "َفَتْلُت َقَالِئَد ُبْدِن النبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِه وَ (١
َوَأْهَداَها، َفَما َحُرَم َعَلْیِه َشـْيٌء َكـاَن ُأِحـلَّ لَـُه". أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه: كتـاب الحـج، بـاب مـن أشـعر وقلـد 

)، ومسلم في صحیحه: كتاب الحج، باب من أرسـل بالهـدى إلـى  ١٦٩٦/ رقم ٢/١٦٩بذي الحلیفة ثم أحرم ( 
ــده وأفتــل الهــدي (  )، كالهمــا مــن طریــق أفلــح بــن حمیــد، عــن القاســم بــن  ٣١٧٧/ رقــم ٤/٨٩البیــت وأقــام ببل

 محمد، عن عائشة رضي اهللا عنها. 
َفــِة، ُحَلیْ ) الحــدیث: عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا قالــت: "َوقَّــَت َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم ِألَْهــِل اْلَمِدیَنــِة َذا الْ (٢

د فـي سـننه، كتـاب َوِألَْهِل الشَّاِم َوِمْصَر اْلُجْحَفَة، َوِألَْهـِل اْلـَیَمِن َیَلْملَـَم، َوِألَْهـِل اْلِعـَراِق َذاَت ِعـْرٍق". أخرجـه أبـو داو 
)، وأخرجـه النسـائي فـي سـننه، كتـاب مناسـك الحـج، بـاب  ١٧٣٩/ رقـم ٢/١٤٣المناسك، بـاب فـي المواقیـت ( 

)، كالهمـا  ٢٦٥٦/ رقـم ٥/١٢٥)، وفي باب میقات أهـل العـراق (  ٢٦٥٣/ رقم ٥/١٢٣میقات أهل مصر ( 
  من طریق أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنها. قال األلباني: الحدیث صحیح، وهو كما قال.

نــت قریـة كبیــرة الُحَلْیفَـُة: قریـة بینهــا وبـین المدینـة ســتة أمیـال أو ســبعة، ومنهـا میقـات أهــل المدینـة. والُجْحفَـُة: كا
ذات منبــر علــى طریــق المدینــة مــن مكــة علــى أربــع مراحــل، وهــي میقــات أهــل مصــر والشــام إن لــم یمــّروا علــى 
المدینة، فإن مّروا بالمدینة فمیقاتهم ذو الحلیفة، وكان اسمها مهیعة، وٕانما سمیت الجحفـة ألن السـیل اجتحفهـا، 

َلــَم ویقــال َأَلْمَلــُم: جبــل مــن جبــال تهامــة علــى لیلتــین مــن وحمــل أهلهــا فــي بعــض األعــوام، وهــي اآلن خــراب. َیَلمْ 
مكة، وهو میقات أهل الیمن. وذات عرق: ُمهَّلُّ أهل العراق، وهو الحّد بین تهامـة ونجـد. انظـر: معجـم البلـدان 

 ). ٩٣٢/ ٢)، مراصد االطالع البن شمائل (  ٢٤٦/ ١)، (  ٢/١١١)، (  ٢٩٥/ ٢لیاقوت الحموي ( 
 ). ٢٣٠/ رقم١٢٣/ ٢بن عدي ( ) الكامل ال(٣
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٤
 ). ١٠٢٢/ رقم ٢٧٤/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٥
 ). ١/٤٥٣) فتح الباري البن حجر( (٦
  ) أخرجه الشیخان في صحیحهما، كتـاب الحـج، البخـاري: فـي بـاب میقـات أهـل المدینـة، وال یهلـوا قبـل ذي الحلیفـة (٧

) كالهمـا مـن طریـق  ٢٧٧٨/ رقـم ٦/ ٣)، ومسلم: في بـاب مواقیـت الحـج والعمـرة (  ١٥٢٥/ رقم ١٣٤/ ٢( 
 مالك عن نافع عن ابن عمر به، والحدیث صحیح.
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اركفوري: "زیــادة العــدل مقبولــة، وال یضــره انفــراد الُمَعــاَفى أیًضــا؛ ألنــه ثقــة، وكــم مــن َبــمُ وقــال الْ      
  .)١(حدیث صحیح غریب انفرد به ثقة عن ثقة"

  .)٤(، وقال مرة: "أحد األثبات")٣(، وقال ابن حجر: "ثقة")٢("صدوق" وقال الذهبي:    
  واهللا أعلى وأعلم. ن جمهور العلماء، فقال صدوق.خالف ابن اْلُمَلقِّ  .ثقة خالصة القول فیه:     

، كأنـه مـات سـنة )٦(، مـن العاشـرة، َأُبـو اْلَقاِسـِم اْلِحْمِصـيّ )٥(اِلُد ْبُن َخِلّي اْلَكَالِعيّ (خ س) خَ  .٥٩
  . )٧(نیف وعشرین ومائتین"
  .)٨("صدوق"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

، وقـال الـذهبي )١١(، وذكره ابن حبان في الثقات)١٠(، والذهبي)٩(وثقه الخلیليأقوال النُّقَّاد فیه: 
  .)١٢(الِء العلماِء"بَ في موضع آخر: "اإلماُم، الحافُظ، كان من نُ 

 ، وقــــال)١٥(: "صــــدوق"، وقــــال النســــائي: "لــــیس بــــه بــــأس")١٤(، وابــــن حجــــر)١٣(وقــــال البخــــاري    
  . )١٦(ر"كَ نْ الدارقطني:" هذا لیس له شيء مُ 

                                                           
 ). ٤١٤/ ٨) مرعاة المفاتیح للمباركفوري ( (١
 ). ٤٦٢/ رقم ٢٢٥/ ١) الكاشف للذهبي ( (٢
 ). ٥٤٧/ رقم١١٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ١/٣٩١مقدمة فتح الباري البن حجر ( ) (٤
) بفــتح الكـــاف وفـــي آخرهـــا العـــین المهملــة، هـــذه النســـبة إلـــى قبیلـــة یقـــال لهــا: كـــالع، نزلـــت الشـــام، وأكثـــرهم نزلـــت (٥

 ). ٣٥١٦/ رقم ١٨٦/ ١١حمص. األنساب للسمعاني (
/ ٣/٨٦یب البــــن حجــــر ()، تهــــذیب التهــــذ٣٢٨/ رقــــم ٢/٥٥٠) انظــــر ترجمتــــه فــــي: التعــــدیل والتجــــریح للبــــاجي ((٦

 ). ٥٦٠/ رقم١/٢٦٤)، مغاني األخیار للعیني ( ١٦٣رقم
 ). ١٧٦١/ رقم٤٥/ ٩) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٧
 ). ٣/٤٠١) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ٢٧٠/ ١) اإلرشاد للخلیلي ( (٩

 ). ١٣١٢/ رقم ٣٦٣/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٠
ترجمه النعمـان بـن بشـیر، الـذي قتـل علـى یـد خالـد بـن خلـي. انظـر: الثقـات البـن ) قلت: لم أجده مذكورًا إال في (١١

  ). ١٣٤٩/ رقم ٣/٤٠٩حبان ( 
 ). ١٧٦١/ رقم ٤٥/ ٩) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٢
 ). ١٨٦٧/ رقم ١٥/ ١٦) تاریخ دمشق البن عساكر ( (١٣
 ).١٦٢٤/ رقم ١٨٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ١٨٦٧/ رقم ١٦/ ١٦بن عساكر( ) تاریخ دمشق ال(١٥
 ). ٣٠٩/ رقم ٢٠٠) سؤاالت الحاكم للدارقطني ( (١٦



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

١٤٤ 

 أعلـى واهللابن اْلُمَلقِّن جل النُّقَّاد على القول بأنه صدوق. صدوق. وافق خالصة القول فیه:      
   . وأعلم

َشـَباب،  اْلَبْصـِرّي، لقبـه ُعَمـرَ  ، َأُبـو)١(َخِلیَفـة بـن َخیَّـاط اْلُعْصـُفِريّ  بـن َخیَّاط بن ( خ ) َخِلیَفة .٦٠
     )٢(وأربعین سنة مائتین مات العاشرة، من

  .)٣("صدوق" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

ــــ ــــه: أق  النــــاس بأیــــام عالمــــاً  متقنــــاً  "كــــان: وقــــال الثقــــات، فــــي حبــــان ابــــن ذكــــرهوال النُّقَّــــاد فی
    .)٥(صدوق" الحدیث، "مستقیم: عدى ابن ، وقال)٤(وأنسابهم"

، ووثقـــه )٧(الحـــدیث" بارِ َقـــمُ  ، وقـــال البخـــاري: "هـــو)٦(بـــه" بـــأس "ال: مســـلمة بـــن القاســـم وقـــال      
  . )٨(الهیثمي

 شــجر َخیَّــاط وَشــَباب بــن َجَبَلــة، بــن َعْمــرو بــن الــرَّْحَمنِ  َعْبــد دار "فــي ي:المــدین بــن وقــال علــي  
 بــن علــي مفــردات مــن التعبیــر : "هــذامحقــق كتــاب التلخــیص الحبیــر ، قــال)٩("الحــدیث یحمــل

 ســمعت الُكــَدْیِمّي: موســى بــن یــونس بــن محمــد ، وقــال)١٠(التجــریح" فــي اســتعمله وقــد المــدیني،
 أنـه یذكر الحباب بن الفضل وكان له، خیراً  لكان َشَباب یحدث لم وعلي بن المدیني یقول: "ل

 یحـدث ال أن المـدیني بـن علي برسالة العصفري شباب فجاءه الطیالسي، الولید أبي عند كان
  .)١١(أحدثه" ال لم وقال الولید، أبو فغضب معین، بن یحیى

 لــم لــو المــدیني بــن لــيع عــن الحكایــة هــذه أدري وتعقــب ابــن عــدي هــذه الحكایــة، فقــال: "وال  
 ال والُكَدْیِميّ  الُكَدْیِمّي، المدیني علي عن یروي إنما ال، أم صحیحة له خیًرا كان شباب یحدث

                                                           
) بضم العین وسكون الصاد المهملتین وضم الفاء بعدها راء مهملة، هذه النسبة إلـى العصـفر وبیعـه وشـرائه، وهـو (١

 ). ٢٧٧٠/ رقم ٣١٥/ ٩شيء تصبغ به الثیاب حمرا. األنساب للسمعاني ( 
 ).      ١٧٤٣/ رقم ١٩٥هذیب البن حجر ( ) تقریب الت(٢
 ). ٨٤/ ٢١) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ١٣١٨٠/ رقم ٢٣٣/ ٨) الثقات البن حبان ( (٤
 ). ٦١٤/ رقم ٥١٧/ ٣) الكامل البن عدي ( (٥
 ). ٣٠٤/ رقم ١٦١/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٣٩٣) العلل الكبیر للترمذي ( ص(٧
 ). ١٠٢٨٦/ رقم ١٨٥/ ٦ئد للهیثمي ( ) مجمع الزوا(٨
 ). ٤٣٩/ رقم٢٢/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٩

 )  ٤٣/ ١) التلخیص الحبیر البن حجر ( (١٠
 ). ٣٠٤/ رقم ١٦١/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١١
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 طبقـات في وكتاب حسن، وتاریخ كثیر، حدیث وله الحدیث، رواة متیقظي من وشباب شيء،
 حملـه أنـه تـرى أال علـي، أصـحاب من وهو فیه، علي عن الحكایة بهذه یؤمن وكیف الرجال،
 وهـو یـونس بـن محمـد علـي عـن الـراوي كـان إذا سـیما معـین، ابـن فـي الولیـد أبـي إلـى الرسالة

 یسـتغني ما الكثیر الحدیث من ولخلیفة باطلة، علي عن الحكایة أن على هذا فدل الُكَدْیِمّي ،
  . )١(صدوق" الحدیث مستقیم وهو حدیثه، من شیًئا له أذكر أن

 یقـدح ال بمـا المـدیني بـن فیـه علـي مَ َتَكلَّ  صدوق، مصنف فقال: "حافظوكذلك تعقبها الذهبي،    
  .)٢(الُكَدْیِمّي المتروك" روایة من ألنه علي؛ عن یصح ال وبما فیه،

 عــــن ثالثــــة أحادیــــث مســــنده مــــن كتــــب قــــوى، غیــــر هــــو عنــــه، أحــــدث "ال: حــــاتم أبــــو وقــــال  
 حــــــدیثي، مــــــن هــــــذه مــــــا ل:وقــــــا فأنكرهــــــا، عنهــــــا وســــــألته الولیــــــد أبــــــا فأتیــــــت ،)٣(الولیــــــد أبــــــى
  . )٤(غضبه" وسكن فعرفه! َشَباب اْلُعْصُفِريّ  كتاب من كتبتها: فقلت

 بذِّ َكـیُ  لم بأنه رعِ شْ یُ  الولید أبى غضب قال محقق كتاب الجرح والتعدیل في الحاشیة: "سكون  
 أصــوله، مــن أخــًذا الولیــد أبــى حــدیث مــن اســتكثر كــان قــد شــباب یكــون أن ویحتمــل خلیفــة،
 عنــه رواهـا هـو شـباًبا أن عـرف لمـا ثـم نكرهــا،أف الولیـد أبـو یحفظـه ممـا ال الثالثـة لـكت وكانـت
 حـاتم أبـو اقتصـر االحتمـال لهـذا وكأنـه یحفظهـا، ال ولكنـه أصـوله، فـي عنده أنها على حملها
   ".قوى غیر" قوله: على

َشـــَباب  عـــن فوائـــده فـــي أخرجهـــا كـــان أحادیـــث إلـــى أبـــو ُزْرَعـــة "انتهـــى حـــاتم: أبـــى وقـــال ابـــن  
فــــي  العقیلــــي وذكــــره، )٥(عنــــه" الروایــــة وتركنــــا علیهــــا فضــــربنا علینــــا، یقرأهــــا فلــــم اْلُعْصــــُفِرّي،

    .  )٦(الضعفاء

 إخبـاري نسـابة ... محـدث اإلمـام ، وقـال فـي موضـع آخـر: "الحـافظ)٧(وقال الذهبي: "صدوق"   
اإلخبـــاري ...  مـــة،العال الحـــافظ، ، وقـــال مـــرًة: "اإلمـــام،)٨(والطبقـــات" التـــاریخ صـــنف عالمـــة،

                                                           
 ). ٦١٤/ رقم ٥١٧/ ٣) الكامل البن عدي ( (١
 ). ١٩٥٣/ رقم ٢١٣/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٢
) ِهَشام بن عبد الملك الَباِهِلّي مـوالهم أبـو الوِلیـد الطََّیاِلِسـّي الَبْصـِرّي، ثقـة ثبـت، مـات سـنة سـبع وعشـرین ومـائتین. (٣

 ). ٧٣٠١/ رقم ٥٧٣تقریب التهذیب البن حجر ( 
  ). ١٧٢٨/ رقم ٣٧٨/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٥
 ). ٤٣٩/ رقم ٢٢/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٦
 ). ١٤٠٩/ رقم ٣٧٥/ ١) الكاشف للذهبي ( (٧
 ). ٤٤٢/ رقم ١٩/ ٢) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٨
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ــ عالمــاً  نســابًة، صــدوًقا، وكــان  بــال بعضــهم بعضــهم ... لینــه جــال، وثقــهوالرِّ  واألیــام، یر،بالسِّ
النــــاس ... لینــــه  بأیــــام عالمــــاً  إخباریــــًا، نســــابًة، حافظــــًا، موضــــع: "كــــان فــــي وقــــال ،)١(حجــــة"

 ربمــا "صــدوق، وقــال ابــن حجــر: )٣("المــدیني علــي بــن غمــزه ثقــة،: "، وقــال أیًضــا)٢(بعضــهم"
  .)٥(المصنفین" الحفاظ "أحد ، وقال في موضع آخر:)٤(عالمة" إخباریاً  وكان أخطأ

ــــه   ــــول فی ــــام، بالســــیر، عــــالم نســــابة، : حــــافظ مصــــنف صــــدوق،خالصــــة الق والرجــــال،  واألی
  وافق فیه ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد. واهللا أعلى وأعلم.

  

 مـائتین. سـنة ، مـات)٨(الثامنـة من ،)٧(ُأَساَمة الَرّقيّ  َأُبو ،)٦(ِدیَنار النََّخِعيّ  َعِلّي بنِ  بنُ  (س) َزْید .٦١
  .)٩("صدوق" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، وقـــــــــــال الـــــــــــدارقطني: )١٠(ذكـــــــــــره ابـــــــــــن حبـــــــــــان فـــــــــــي الثقـــــــــــات أقـــــــــــوال النُّقَّـــــــــــاد فیـــــــــــه:
  : "صدوق". )١٣(وابن حجر ،)١٢(، وقال الذهبي)١١("ثقة"

  ن الذهبي وابن حجر فیه. واهللا تعالى أعلم.وافق ابن اْلُمَلقِّ  .صدوق خالصة القول فیه:

    . )١٤(بسنة قبلها عشرة ومائة، وقیل سبع سنة الَمَدِنّي، مات الُحَبابِ  َأُبو ،َیَسار بنُ  (ع) َسِعْیدُ  .٦٢

   .)١٥("صدوق"قول ابن الملقن فیه:    

                                                           
 ). ١٢٢/ رقم٤٧٢/ ١١) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١
  ).١٥٢/ ١٧) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٢
 ). ١٢٨٥/ رقم ١٢١) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٣
 ).      ١٧٤٣/ رقم ١٩٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٤٠١/ ١) فتح الباري البن حجر ( (٥
   ).١٠١) سبق نسبته (ص (٦
) بفتح الراء وفي آخرها القاف المشـددة، هـذه النسـبة إلـى الرقـة وهـي بلـدة علـى طـرف الفـرات مشـهورة مـن الجزیـرة، (٧

 ). ١٨٠٧/ رقم ١٥٦/ ٦رقة. األنساب للسمعاني ( وكل أرض تكون على الشط فهي تسمى ال
   ). ٢١٥١/ رقم ٢٢٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٤٨/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ١٣٢٨٠/ رقم ٢٥١/ ٨) الثقات البن حبان ( (١٠
 ).١٧١/ رقم ٣٢) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (١١
 ).   ١٧٥٠/ رقم٤١٨/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٢
   ). ٢١٥١/ رقم ٢٢٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ). ٢٤٢٣/ رقم ٢٤٣) المصدر السابق ( (١٤
 ). ٢٤٠/ ٢٣) التوضیح البن الملقن ( (١٥
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، )٢(ثبــات"، قــال الــذهبي: "كــان مــن العلمــاء األ)١(: متفــق علــى القــول بتوثیقــهأقــوال النُّقَّــاد فیــه
  .)٤(، وقال ابن حجر: "ثقة متقن")٣(وقال في موضع آخر: "من علماء المدینة"

وخـالف ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد بإنزالـه إلـى  .كل األئمة النُّقَّاد على توثیقـهف: ثقة؛ خالصة القول فیه
  مرتبة الصدوق، وكان األولى به أن یوثقه. واهللا أعلى وأعلم.

 سـت سـنة مـات َسـِعید، ، اْلَبْصـِرّي، أبـو)٦(، اْلَحَبِطـيّ )٥(التَِّمْیِمـيّ  َسـِعید نب س) َشِبیب خد (خ  .٦٣
 .)٧(ومائة وثمانین

   .)٨("صدوق"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 
، وزاد ابـن )١٢(، والطبرانـي)١١(، والـدارقطني)١٠(، والـذُّْهليّ )٩(وثقـه ابـن المـدیني أقوال النُّقَّاد فیه:
 كتـــاب وكتابـــه مصـــر، إلـــى تجـــارة فـــي یختلـــف كـــان ،)١٣(نسیـــو  أصـــحاب مـــن المـــدیني: "كـــان

  ."شبیب بن أحمد ابنه عن كتبتها صحیح، وقد
 الحـدیث"، وقـال حـاتم: "صـالح أبـو ، وزاد)١٤(بـه" "ال بـأس: ُزْرَعَة، وأبو حـاتم الرازیـان أبو وقال  

  .)١٦(الثقات في حبان ابن ، وذكره)١٥(بأس" به "لیس: النسائي
                                                           

/ ٣)، التــاریخ البــن معــین روایــة الــدوري(  ٨٩٥/ رقــم٢١٧/ ٥) انظــر ترجمتــه فــي: الطبقــات الكبــرى البــن ســعد ( (١
)، ٣٠٥/ رقــم٤/٧٢)، الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم (٥٦٩رقــم /١٨٩)، الثقــات للعجلــي (  ٦٦١/ رقــم١٥٧

 )، وغیرهم. ٢٣٨٥/ رقم١٢٠/ ١١)، تهذیب الكمال للمزي (  ٢٨٩٨/ رقم ٢٧٩/ ٤الثقات البن حبان ( 
 ). ٣٢/ رقم٩٣/ ٥) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٢
 ). ١٩٨٢/ رقم٤٤٧/ ١) الكاشف للذهبي ( (٣
 ). ٢٤٢٣/ رقم ٢٤٣( ) تقریب التهذیب البن حجر (٤
   ).١٠٠) سبق نسبته (ص (٥
) بفتح الحاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة وفـي آخرهـا الطـاء المهملـة، هـذه النسـبة إلـى الَحَبطـات وهـو بطـن مـن (٦

 ). ١٠٧١/ رقم ٥٠/ ٤تمیم. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٢٧٣٩/ رقم ٢٦٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٤/٢٥٠ن الملقن  ( ) التوضیح الب(٨
 ). ٨٩١/ رقم ٤٧/ ٥) الكامل البن عدي ( (٩

 ). ٥٣٤/ رقم ٣٠٧/ ٤) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٣٥٣/ رقم ٢٢٣) سؤاالت الحاكم للدارقطني ( (١١
 ). ٥٠٨/ رقم ٣٠٦/ ١) المعجم الصغیر للطبراني ( (١٢
آل أبي سفیان، ثقة إال أن في روایته عن الزهري وهما  ) یونس بن یزید ابن أبي النجاد األیلي، أبو یزید مولى(١٣

قلیًال وفي غیر الزهري خطأ، مات سنة تسع وخمسین ومائة على الصحیح، وقیل سنة ستین. تقریب التهذیب 
 ). ٧٩١٩/ رقم ٦١٤البن حجر ( 

 ). ١٥٧٢/ رقم ٣٥٩/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٤
 ). ٥٣٤/ رقم ٣٠٧/ ٤) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٥
 ). ١٣٦١٤/ رقم ٣١٠/ ٨) الثقات البن حبان ( (١٦
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 وهـــي الزهـــري، عــن یـــونس، عـــن عنــده، الزهـــري نســـخة ســعید بـــن "ولشـــبیب: عــدى وقــال ابـــن  
 عنــه روى إذا شــبیب وكــان ... منــاكیر بأحادیــث )١(وهــب ابــن عنــه وحــدث مســتقیمة، أحادیــث

 بـن شـبیب هـو لـیس مسـتقیمة، أحادیـث هـي إذ الزهـري عـن یـونس نسخة شبیب بن أحمد ابنه
 فـــي بمصـــر شـــبیب ولعـــل عنـــه، یرویهـــا الـــذي بالمنـــاكیر، وهـــب ابـــن عنـــه یحـــدث الـــذي ســـعید

 هـــذا شــبیب یتعمــد ال أن وأرجــو ویهـــم، فــیغلط حفظــه مــن وهــب ابـــن عنــه كتــب إلیهــا تجارتــه
  .)٢(الكذب"

 ،)٥(بغرائــب" یــأتي ، وقــال أیضــًا: "ثقــة)٤(، وزاد فــي موضــع: "ُیغــرب")٣("صــدوق": وقــال الــذهبي  

   .)٦(وهب" بنا روایة من ال عنه أحمد ابنه روایة من بحدیثه بأس "ال: حجر ابن وقال
خـالف ابـن اْلُمَلقِّـن  .وهـب ابـن روایـة مـن ال عنـه أحمـد ابنه روایة : ثقة منخالصة القول فیه   

جمهــور النُّقَّــاد الــذین وثقــوه، فأنزلــه إلــى رتبــة الصــدوق فوافــق فیــه الــذهبي فــي أحــد قولیــه. واهللا 
  أعلى وأعلم.

  

ـــِؤيّ  ، َأُبـــو)٧(اْلَقاِســـم اْلَهْمـــَداِنيّ  بـــن اْألَْعَلـــى ( ق ) َعْبـــد  .٦٤ كبـــار  ، مـــن)٨(ِبْشـــر اْلَبْصـــِرّي، اللُّْؤُل
    .)٩(العاشرة

   .)١٠("صدوق"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:   

   .)١١(اتفق النقاد على القول بأنه صدوق أقوال النُّقَّاد فیه:  

    
                                                           

) عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم، أبو محمد المصري، الفقیه، ثقة حافظ عابد، مات سنة سبع وتسعین (١
 ). ٣٦٩٤/ رقم ٣٢٨ومائة، وله اثنتان وسبعون سنة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٨٩١/ رقم ٤٧/ ٥(  ) الكامل البن عدي(٢
 ). ٢٢٣٥/ رقم ٤٧٩/ ١) الكاشف للذهبي ( (٣
 ). ٣٦٥٨/ رقم ٢٦٢/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (٤
 ).   ١٨٦٢/ رقم ١٨٥) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٥
 ). ٢٧٣٩/ رقم ٢٦٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ).٩٩) سبق نسبته (ص (٧
 ).١٣٥) سبق نسبته (ص (٨
 ). ٣٧٣٦/ رقم ٣٣١التهذیب البن حجر ( ) تقریب (٩

 ). ٤٨٩/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١٠
/ رقـــم ٨/٤٠٩)، الثقـــات البـــن حبـــان (١٥٥/ رقـــم٦/٣٠) انظـــر ترجمتـــه فـــي: الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم ((١١

 )، وغیرها. ٣٦٨٩/ رقم ٣٦٥/ ١٦)، تهذیب الكمال للمزي ( ١٤١٣١
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  : "صدوق".  )٢(، وابن حجر)١(وقال الذهبي
  واهللا تعالى أعلم. قَّاد في حكمهم علیه.وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّ  .صدوقخالصة القول فیه: 

 .)٣((خت د ت ق) اْلَوِلید بن َرَباح اْلمدِني، مات سنة سبع عشرة ومائة .٦٥
  .)٤("صدوق"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

، وقـال مـرة: )٦(وقال البخاري: "حسن الحـدیث" ،)٥(ذكره ابن حبان في الثقاتأقوال النُّقَّاد فیه: 
  "صدوق". :)١٠(، وابن حجر)٩(ال الذهبيوق، )٨(قال أبو حاتم: "صالح"و  ،)٧(ب الحدیث"ارِ قَ "مُ 

 ریـدحـاتم فهـو یُ  يوافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد في تعدیله، وأما قـول أبـ .صدوق خالصة القول فیه:
یانة، أما حیث یانة، قال ابن حجر: "عادة األئمة إطالق الصالحیة حیث یریدون بها الدِّ الدِّ  به

  . واهللا أعلى وأعلم.)١١(الصالحیة في الحدیث فیقیدونها به"أرید بها 
  

  به". بأس من قال فیه: "الالمصطلح الثاني: 

ـٍد اْلَبْصـِريّ )١٣(الـدَّاِرِميّ  ،)١٢(التَِّمیِمـيّ  َقـْیُس ْبـُن َحْفـص(خ صد)   .٦٦ ، مـات سـنة سـبع ، َأُبـو ُمَحمَّ
  . )١٤(وعشرین ومائتین

                                                           
 ). ٣٠٨٠/ رقم٦١١/ ١) الكاشف للذهبي ( (١
 ). ٣٧٣٦/ رقم ٣٣١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٦٧٠٣/ رقم ١٢/ ٣١) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
 ). ٣٧٩/ ١٤) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ). ٥٨٩٠/ رقم٤٩٣/ ٥) الثقات البن حبان ( (٥
 ). ٣٨٩) العلل الكبیر للترمذي ( ص(٦
ثــه ویقاربونــه، أي لــیس بشــاذ وال منكــر". انظــر: فــتح المغیــث )، "یقــارب النــاس حدی ٢٦١) المصــدر الســابق ( ص(٧

 ).١١٩/ ٢للسخاوي ( 
 ). ١٥/ رقم ٤/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٨
 ). ٦٠٦٠/ رقم ٢/٣٥١) الكاشف للذهبي ( (٩

 ). ٧٤٢٢/ رقم٥٨١) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 .) ٢/٦٨٠) النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ( (١١
 ).١٠٠) سبق نسبته (ص (١٢
  ) بفتح الدال المهملة وكسر الراء، هذه النسبة إلى بنى دارم وهو دارم بن مالك بن حنظلة. األنساب للسمعاني (١٣

 ). ١٥٤٠/ رقم٢٧٨/ ٥( 
/ ٣)، التعـــدیل والتجـــریح للبـــاجي (  ٩٧٧/ رقـــم٦١٥/ ٢) انظـــر ترجمتـــه فـــي: رجـــال صـــحیح البخـــاري للكالبـــاذي ((١٤

 ). ٤٥٩٩/ رقم٢/١٣٩)، الكاشف للذهبي ( ٤٨٩٩/ رقم ٢٤/٢١)، تهذیب الكمال للمزي ( ١٢٤٠/ رقم١٠٥٨
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  .)١(: "ال بأس به"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه
 ، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات، وقــال:)٣(، والــدارقطني)٢(وثقــه ابــن معــینأقــوال النُّقَّــاد فیــه: 

  .  )٦("شیخ" ، وقال أبو حاتم:)٥("ال بأس به، كتبت عنه شیئًا یسیرًا" ، وقال العجلي:)٤(ب"رِ غْ "یُ 
  .)٨( "ثقة له أفراد" ، و قال ابن حجر:)٧(الذهبي: "ثقة" وقال

قـال أبـو الحسـن القطـان: حـاتم "شـیخ"،  يعبـارة أبـعـن اد، وأمـا ثقة لـه أفـر  :خالصة القول فیه
"وهذا لیس بتضعیف، وٕانما هو إخبار بأنه لیس مـن أعـالم أهـل العلـم، وٕانمـا هـو شـیخ وقعـت 

، وقال الذهبي في ترجمة العباس بن الفضل العدني، الذي قال عنـه )٩(له روایات أخذت عنه"
یعنــي  -"شــیخ لــیس هــو عبــارة جــرح، ولهــذا لــم أذكــر فــي كتابنــا أبــو حــاتم "شــیخ"، فقولــه هــو: 

  .)١٠(أحدًا ممن قال فیه ذلك، ولكنها أیضا ما هي عبارة توثیق" -المیزان
  واهللا أعلى وأعلم. .وافق ابن الملقن النُّقَّاد على توثیقه وٕان كانت في مرتبة أقل من الثقة    

  

  ".صالح الحدیثمن قال فیه: "المصطلح الثالث: 
ْلُت بُن ُمَحمَِّد بـِن َعْبـِد الـرَّْحَمِن الَبْصـرِ ) م خ(  .٦٧ ـاٍم الَخـاَرِكيّ الصَّ ، مـات سـنة بضـع عشـر )١١(ّي، َأُبـو َهمَّ

  .  )١٢(ومائتین
  .)١٣(: "صالح الحدیث"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه    
  .)١٥(، والدارقطني)١٤(وثقه البزار أقوال النقاد فیه:    

                                                           
 ). ٦٣٨/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١
 ). ٦٩٤/ رقم ٨/٣٩٠) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٤٥٦/ رقم ٢٦٤) سؤاالت الحاكم للدارقطني ( (٣
 ). ١٤٩٢٧/ رقم ٩/١٥) الثقات البن حبان ( (٤
 ). ١٣٩٢/ رقم ٣٩٢ثقات للعجلي ( ) ال(٥
 ). ٥٤٦/ رقم ٧/٩٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ). ٣٤١/ رقم ٥/٦٦٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٧
 ). ٥٥٦٩/ رقم٤٥٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٢٢٩/ ٣) نیل األوطار للشوكاني ( (٩

  ). ٣٨٥/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (١٠
 ). ١٢٨٨/ رقم ٥/١٠ه النِّْسَبة ِإَلى َجِزیَرة ِفي اْلَبْحر قریَبة من عمان اْسمَها خارك. األنساب للسمعاني ( ) َهذِ  (١١
 ). ٢٩٤٩/ رقم ٢٧٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٢
 ). ٤٠٣/ ١٤)، (  ٢١٦/ ٧) التوضیح البن الملقن ( (١٣
 ). ٨/٣٥٠) البحر الزخار للبزار ( (١٤
 ). ٤٧٣/ رقم ٢٧٠للدارقطني ( ) سؤاالت الحاكم (١٥
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، )٢(، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات)١(ألفــراد حــدیثًا تفــرد بــه"لــه فــي ا حَ حَّ َصــوقــال ابــن حجــر: "وَ     
  . )٤(فلم ُیقض لي أن أسمع منه" )٣(وقال أبو حاتم: "صالح الحدیث، أتیته مرارًا أیام األنصاري

، وقــال مــرة: )٧(، وقــال ابــن حجــر: "ثقــة")٦(، وقــال مــرة: "صــالح الحــدیث")٥(وقــال الــذهبي: "ثقــة"    
  .)٨("صدوق"

واهللا الحـدیث.  صـالح بأنـه القـول علـى النُّقَّـاد بعـض اْلُمَلقِّـن ابن وافق .ثقةفیه:  خالصة القول    
  أعلى وأعلم.

  

  من قال فیه: "صالح".المصطلح الرابع: 

َأُبـو ُأَمیَّـة  ،)٩((خ ق) َعْمُرو ْبن َیْحَیـى ْبـن َسـِعیِد ْبـن َعْمـُرو ْبـن َسـِعید ْبـن اْلَعـاص، اُألَمـِويّ  .٦٨
  .  )١١(كِّّي، من السابعة، اْلمَ )١٠(السَِّعیِديّ 

  .)١٢(صالح"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "

   .)١٤(، وقال في موضع آخر: "صالح")١٣(قال ابن معین: "ال بأس به" أقوال النُّقَّاد فیه:

   .)١٦(، وابن حجر: "ثقة")١٥(وقال الدارقطني

                                                           
 ). ٧٦٥/ رقم ٤٣٦/ ٤) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ١٣٦٨٣/ رقم ٨/٣٢٤) الثقات البن حبان ( (٢
 ).١٢/ رقم٤/ ٤) َأُبو َزْید اَألْنَصاِرّي َسِعْید بن َأْوس، الَبْصِرّي، النَّْحِوّي. الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ((٣
 ). ١٩٣٣/ رقم ٤/٤٤١بن أبي حاتم ( ) الجرح والتعدیل ال(٤
 ). ١٨٣/ رقم ٣٣٢/ ٥)، تاریخ اإلسالم له (  ١٦٦٦/ رقم ٨/٤٦٢) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٥
 ). ٢٤١٢/ رقم ١/٥٠٤) الكاشف للذهبي ( (٦
 ). ٤٣٧٦/ رقم ٨/٩١) فتح الباري البن حجر ( (٧
 ). ٢٩٤٩/ رقم ٢٧٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٢٤٢/ رقم٣٤٨/ ١ضم األلف وفتح المیم وكسر الواو، هذه النسبة الى أمیة. األنساب للسمعاني ( ) ب(٩

) بفـتح الســین المهملــة وكسـر العــین المهملــة أیضـا وســكون الیــاء المنقوطـة مــن تحتهــا بنقطتـین وفــي آخرهــا الــدال (١٠
 ). ٢٠٩٤/ رقم ١٤٥/ ٧المهملة، هذه النسبة إلى سعید. األنساب للسمعاني ( 

 ). ٥١٣٨/ رقم ٤٢٨) تقریب التهذیب البن حجر( (١١
 ). ٤/١٥٠) التوضیح البن الملقن ( (١٢
  ). ١٩٩/ رقم ١١٨/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ). ٤٢٥١/ رقم ٩١/ ٢) الكاشف للذهبي ( (١٤
  ). ١٩٩/ رقم ١١٨/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٥
 ). ٥١٣٨ / رقم٤٢٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٦
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  . )٢(، وذكره ابن حبان في الثقات)١(وقال ابن عدي: "لیس له من الحدیث إال القلیل"
قولیـه فیـه،  أحـدوافـق فیـه ابـن الملقـن ابـن معـین فـي  .قلیـل الحـدیث ،ثقـة خالصة القـول فیـه:    

  . واهللا أعلى وأعلم.)٣(وهو الذي ذكره الذهبي في الكاشف
  

  ، وكان ذلك بألفاظ متنوعة على النحو التالي:بوصف قریب من الجرح التوثیقسادّسا: 

  ".ُتُكلِّم فیه شیعي صدوقمن قال فیه: "المصطلح األول: 

، َأُبو َعْبِد اللَِّه اْلُكوِفّي، یقال اسمه عمرو، ومندل لقـب، ولـد )٤((د ق) ِمْنَدل بن َعِلّي اْلَعَنِزيّ  .٦٩
 .)٥(سنة ثالث ومائة، ومات سنة سبع أو ثمان وستین ومائة

  .)٦(شیعي صدوق ُتُكلِّم فیه"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "

... وفیـه ضـعف، ومـنهم )٧(ِحبَّـان"كان أذكر وأثبـت مـن أخیـه  ن سعد:قال اب أقوال النُّقَّاد فیه:
  .)٨(ة"نَّ وثقه، وكان خیرًا فاضًال من أهل السّ حدیثه ویُ  يمن یشته

وقال یعقوب بن شیبة: "وكان خیرًا فاضًال صدوقًا، وهو ضعیف الحدیث، وهو أقوى من أخیه     
  .)١٠(یث، وكان یتشیع"، وقال العجلى: "كوفي صدوق، جائز الحد)٩(في الحدیث"

، وقــال ابــن عــدى: "لــه )١١(ل، أحادیثهمــا فیهــا بعــض الغلــط"دَ ْنــان وأخــوه مِ بَّــر: "حِ ْیــمَ وقــال ابــن نُ   
  .)١٢(كتب حدیثه"غرائب وأفراد، وهو ممن یُ 

  

                                                           
 ).١٢٨٨/ رقم ٢١٦/ ٦) الكامل البن عدي ( (١
  ).٩٧٥٤/ رقم ٢١٧/ ٧) الثقات البن حبان ( (٢
 ). ٤٢٥١/ رقم ٩١/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٣
/ ٩) بفـتح العــین المهملــة والنــون وكســر الـزاي، هــذه النســبة إلــى عنــزة، وهـو حــي مــن ربیعــة. األنســاب للســمعاني ( (٤

 ). ٢٨٢٣/ رقم٣٩١
 ). ٦٨٨٣/ رقم ٥٤٥یب التهذیب البن حجر ( ) تقر (٥
 ). ٣٨٠/ ١٦) التوضیح البن الملقن ( (٦
) ِحبَّــان ْبــن َعِلــّي اْلَعَنــِزّي، أبــو علــي الكــوفي، ضــعیف، وكــان لــه فقــه وفضــل، مــات ســنة إحــدى أو اثنتــین وســبعین (٧

 ). ١٠٧٦/ رقم ١٤٩ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٢٦٦٩/ رقم ٦/٣٥٧عد ( ) الطبقات الكبرى البن س(٨
 ).  ٧٢٠٨/ رقم ٢٥٠/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٩

 ). ١٦٣١/ رقم ٤٣٩) الثقات للعجلي ( (١٠
 ). ١٩٨٧/ رقم ٤٣٤/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ١٩٣٦/ رقم ٢١٥/ ٨) الكامل البن عدي ( (١٢
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خر: "مـا آ، وقال في موضع )١(وقال أحمد بن حنبل: "ضعیف الحدیث، وهو أصلح من أخیه"  
 ،)٤(كتب حدیثه"، وزاد في موضع آخر: "یُ )٣(عین: "لیس به بأس"، وقال یحیى بن م)٢(أقربهما"

، وقــــال أیضــــًا: "لــــیس بــــذاك، وضــــعف فــــي أمــــره، ثــــم قــــال: هــــو )٥(وقــــال مــــرًة: "لــــیس بشــــيء"
فقــال: "لــیس بــذاك القــوي الشــدید، فقیــل: ابــن  ،، وســئل عنــه مــرةً )٧(، وقــال: "ضــعیف")٦(صــالح"
ْیل مثــل منــدل كــان قــد هلــك، قــال: منــدل دونــه؟ مثــل منــدل؟ فقــال: لــو كــان ابــن ُفَضــ )٨(ُفَضــْیل

فقال: "لیس بـه بـأس، قیـل:  ،ل أیضًا عنهئِ ، وسُ )٩(قالین"قال: نعم، دونه ودون جیرته أولئك البَّ 
كأنـــه  )١٠(فـــأخوه حبـــان؟ فقـــال: صـــدوق، فقـــل لـــه: أیهمـــا أعجـــب إلیـــك؟ قـــال: كالهمـــا، وتمـــرَّى

  .)١١(یضعفهما"

.  )١٣(حول من هناك"، فقال أبي: "یُ )١٢(ي في كتاب الضعفاء: "أدخله البخار وقال ابن أبي حاتم    
  ، )١٦(، والنســــــــــائي)١٥(وضــــــــــعفه كــــــــــذلك البخــــــــــاري  .)١٤(وقــــــــــال أبــــــــــو حــــــــــاتم عنــــــــــه: "شــــــــــیخ"

  

                                                           
 ). ١٩٨٧رقم / ٨/٤٣٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٨٧١/ رقم ٤١٢/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٢
 ). ٢٤٤/ ٩٢)، وروایة الدارمي (  ٨٥/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (٣
 ).١٩٣٦/ رقم ٢١٥/ ٨) الكامل البن عدي ( (٤
 ). ٢٩٨٣/ رقم ٣٠/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٥
 ). ٧/ ١تاریخ البن معین روایة ابن محرز ( ) ال(٦
 ). ٣٠٥٧/ رقم ٤٤/ ٤) انظر: التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٧
ـبِّّي، َمـْوَالُهم َأُبـو عبـد الـرَّْحَمن اْلُكـوِفي، صـدوق عـارف رمـي بالتشـیع، مـات سـنة (٨ ) ُمَحمَّد بن ُفَضْیل بن َغـزَوان الضَّ

 ).   ٦٢٢٧/ رقم ٥٠٢البن حجر ( خمس وتسعین ومائة. تقریب التهذیب 
 ). ٨١١/ رقم٤٧٢) انظر: سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (٩

 ). ٢٧٨/ ١٥) المریة: الشك واالمتراء في الشيء: الشك فیه، انظر: لسان العرب البن منظور ( (١٠
 ). ٢١٥/ ٨) انظر: الكامل البن عدي ( (١١
 ). ٩٤/ رقم ٥٣في مندل. انظر: الضعفاء للبخاري ( ) ولكني وجدته تكلم في أخیه حبان، ولم یتكلم (١٢
 ). ١٩٨٧/ رقم ٨/٤٣٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
) المصــدر الســابق. لفــظ "شــیخ": بالمنزلــة الثالثــة یكتــب حدیثــه، وینظــر فیــه إال أنــه دون الثانیــة، الجــرح والتعــدیل (١٤

 ). ٣٧/ ٢البن أبي حاتم ( 
 ). ١٦٤( ص) العلل الكبیر للترمذي (١٥
 ). ٥٧٨/ رقم ٩٨) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (١٦
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ـــ ، وابـــن )٦(، والعینـــي)٥(، وابـــن حجـــر)٤(بَجـــ، وابـــن رَ )٣(، والبیهقـــي)٢(، والـــدارقطني)١(عانِ وابـــن َق
، وقـال الحـاكم أبـو )٨(وزاد ابـن الجـوزي: "ِجـد ا"، وزاد البخاري: "أنا ال أكتب حدیثـه"، )٧(الجوزي

  .)٩(أحمد: "لیس بالقوى عندهم"

 ّدثَحــ: "ال أُ )١٢(، وأبــو داود)١١(، وقــال ابــن مهــدي)١٠(اجي: "لــیس بثقــة، روى منــاكیر"وقــال السَّــ    
، وقـال )١٤(ب علیـه، ولـم یقـرأه"رِ ْضـل أَ دَ ْنـ، وقال مرة: "حـدیث مِ )١٣(عنه"، وقال أبو زرعة: "لین"

اني: َجـــوزَ ، وقـــال الجُ )١٥(اوي: "لـــیس مـــن أهـــل التثبـــت فـــي الروایـــة بشـــيء، وال یحـــتج بـــه"الطحـــ
: "متروكان"، وقال مرة: _ه ِحَبان ایعني هو وأخ _، وقال الدارقطني عنهما)١٦("واهي الحدیث"

ضعیفان، ال حجة في ما  )١٨(، وقال ابن عبد البر: "مندل ولیث)١٧("ضعیفان ویخرج حدیثهما"
  .)١٩(فكیف إذا عارض نقلهما نقل الثقات األئمة"نقال منفردین 

                                                           
 ). ٨٦٦/ رقم ٣/٤٦٤) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ١٧٤/ رقم ٢/١٤٩)، والضعفاء والمتروكون له (  ٥٦/ رقم ١٩١/ ٢) السنن للدارقطني ( (٢
 ). ٨٢٧٩/ رقم ١٢٦/ ١١) شعب اإلیمان للبیهقي ( (٣
 ). ٤٥٢/ ٦جب ( ) فتح الباري البن ر (٤
 ). ٢٢٧/ ٥) فتح الباري البن حجر ( (٥
 ). ٦٤/ ١٣)، عمدة القاري شرح صحیح البخاري له (  ١٦٣/ ٦) شرح أبي داود للعیني ( (٦
    ). ٣٤٠٨/ رقم ١٣٨/ ٣)، الضعفاء والمتروكون له (  ٥٠٣/ ١) التحقیق البن الجوزي ( (٧
 ). ٤٧٣/ ١) العلل المتناهیة البن الجوزي ( (٨
 ). ٢٣٤/ ٥) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (٩

 ). ٨٦٦/ رقم ٣/٤٦٤) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٠
/ ٣/٤٦٤)، تهـــــذیب التهـــــذیب البـــــن حجـــــر ( ٤٧٣٤/رقـــــم١١/٣٦) انظـــــر: إكمـــــال تهـــــذیب الكمـــــال لمغلطـــــاي ((١١

 ).٨٦٦رقم
 ) ٢٣) شرح ابن ماجه لمغلطاي ( ص(١٢
 ). ١٩٨٧/ رقم ٨/٤٣٤(  ) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم(١٣
 ). ٥٠٧/ رقم ٢٩٥) انظر: سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ( (١٤
 ). ١٣٦١/ رقم ٣٨٩/ ٣) شرح مشكل اآلثار للطحاوي ( (١٥
 ). ٨٣/ رقم ١٠٦) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٦
 ). ١١٠/ رقم ٢٥) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (١٧
ــم یتمیــز حدیثــه فتــرك، مــات ســنة ثمــان وأربعــین ومائــة. تقریــب ) اللیــث ابــن أبــي ســلیم، صــدوق اخــتل(١٨ ط جــدًا، ول

 )    ٥٦٨٥/ رقم ٤٦٤التهذیب ( 
 ). ٣١٣/ ٨) االستذكار البن عبد البر ( (١٩
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، شــقیق بــن ســلمة_ _، عــن األعمــش، عــن أبــي وائــل)١(درُ َجــدل فــي التَّ ْنــوُذكــر لَشــِریك حــدیث مِ     
بـن  _ ل، أنا أخبـرت األعمـش، عـن عاصـمدَ نْ عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، فقال: كذب المِ 

  .)٢("_عبداهللا بن زید_، عن أبي قالبةسلیمان األحول_

  ، في الضعفاء. )٦(، والذهبي)٥(، وابن الجوزي)٤(، وابن شاهین)٣(وذكره العقیلي    

  .)٨(، وقال ابن حجر: "ضعیف")٧(رًا، في حدیثه لین"ثِ كْ وقال الذهبي: "كان صدوقًا مُ      

النُّقَّاد بكونه  بعضوافق ابن اْلُمَلقِّن  .في حدیثه ضعف كان صدوقًا مكثراً  خالصة القول فیه:    
قًا وقد ُتُكلِّم فیه، فوصفه بكونه صدوقًا؛ یعنـي فـي نفسـه، فقـد كـان مـن العبَّـاد وكـان خیـرًا صدو 

فاضـــًال، والعابـــد إنمـــا یحتـــاج إلـــى الضـــبط أیضـــًا، وأمـــا عـــن وصـــفه بالضـــعف فهـــذا بالنســـبة 
اد، إال لحدیثه، وقد ذكر ابن حبان أسبابًا جعلت النُّقَّاد ُیَجرُِّحونَّه، فقال: "وكـان مرجئـًا مـن الُعبَّـ

أنه كان یرفع المراسیل، ویسند الموقوفات، ویخالف الثقات في الروایات من سوء حفظه، فلمـا 
  . واهللا أعلى وأعلم.)٩(سلك غیر مسلك المتقنین... فاستحق الترك"

  

  ".صالح الحدیث، له مناكیر" :من قال فیهالمصطلح الثاني: 

  .)١٠(اْلَقدَّاحِ  َسِعیِد ْبِن َساِلم ْحَیى ْبنُ یَ  .٧٠

  .)١١(: "صالح الحدیث، له مناكیر"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه    

                                                           
ْد تَ (١ َد اْلِعیَرْیِن". الحدیث أخرجه ابن أبي ) َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: "ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْهَلُه َفْلَیْسَتِتْر، َوَال َیَتَجرَّ َجرُّ

)، كالهمـــا عنـــه بـــه،  ١٧٠١/ رقـــم ١١٨/ ٥)، والبـــزار فـــي مســـنده (  ٣٣٥/ رقـــم ١/٢٢٦شـــیبة فـــي مســـنده ( 
 ). ٧١/ ٧والحدیث إسناده ضعیف، وقد حكم األلباني بضعفه. إرواء الغلیل ( 

 یقصد بكذب أنه أخطأ. )، قلت: لعل شریك ١٩٣٦/ رقم ٢١٥/ ٨) الكامل البن عدي ( (٢
 ). ١٨٧٣/ رقم ٢٦٦/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٣
 ). ٦٤٠/ رقم ١٨١) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (٤
 ). ٣٤١٠/ رقم ١٣٨/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٥
 ). ٤٢٣٤/ رقم ٣٩٧) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٦
 ). ١٩٦/ ١ ) العبر في خبر من غبر للذهبي ((٧
 ). ٦٨٨٣/ رقم ٥٤٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ١٠٦٤/ رقم ٢٤/ ٣) المجروحون البن حبان ( (٩

 ٦)، لسـان المیـزان البـن حجـر ( ١٥٣١/ رقـم ٢٠٨٦/ ٣) انظر ترجمته: المتفق والمفترق ألبي بكر الخطیب ( (١٠
الم القــداح، ولعلــه وهــم فــي ذلــك، وٕانمــا )، قــال ابــن الملقــن: یحیــي بــن ســعید الــراوي عــن ســ ٩٠٥/ رقــم ٢٥٧/

 ). ٧/١٨٢وجدت أنه یروي عن أبیه أي سعید بن سالم القداح. انظر: تهذیب الكمال للمزي ( 
 ). ٤٩٨/ رقم ٢) التوضیح البن الملقن ( (١١



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

١٥٦ 

، وقــــال )٢(، وقــــال الهیثمـــي: "ضـــعیف")١(قـــال الــــدارقطني: "لـــیس بـــالقوي" أقـــوال النُّقَّــــاد فیـــه:
  .)٤(، وقال الذهبي: "صالح الحدیث، له مناكیر")٣(العقیلي: "في حدیثه مناكیر"

وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن الـذهبي فـي حكمـه . لـه منـاكیروبع، صالح الحدیث إذا تُ  خالصة القول فیه:
  علیه. واهللا تعالى أعلم.

بــن أبــي اوأمــا عــن وصــفه بــأن لــه منــاكیر؛ فقــد قــال الــدارقطني: "تفــرد بنســخة عــن إســماعیل      
  .)٥(أویس، عن مالك، عن كثیر بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف، عن أبیه، عن جده"

  

  ".س كما قال ابن حزم أنه لیس بالقويلی: "من قال فیه: ثالثالمصطلح ال

ــــــَرِميّ د ت س ق(ر م  .٧١ ــــــِعْید الَحْض ــــــن َس ــــــَدْیر ب ــــــن ُح ــــــاِلح ب ــــــن َص ــــــة ب ــــــو  )٦() ُمَعاِوَی َأُب
ــــــاِمّي، مــــــات ســــــنة  ْنــــــَدُلس، الشَّ َعْمــــــرو، َوَأُبــــــو َعْبــــــِد الــــــرَّْحَمن الِحْمِصــــــّي، َقاِضــــــي اَأل

  .  )٧(ثمان وخمسین ومائة، وقیل: بعد ذلك

  .)٨("أنه لیس بالقوي "لیس كما قال ابن حزم ن فیه:قول ابن اْلُمَلقِّ 

، وأبـو )١٢(، والعجلـى)١١(، وأحمـد بـن حنبـل)١٠(، وابـن سـعد)٩(: وثقه ابن مهـديأقوال النقاد فیه
، وزاد ابـــن ســـعد: "كثیـــر الحـــدیث"، )١٦(، والنســـائي)١٥(، والبـــزار)١٤(، والترمـــذي)١٣(الـــرازي زرعـــة

                                                           
 ). ٩٠٥/ رقم ٢٥٧/ ٦) لسان المیزان البن حجر ( (١
 ). ٣٦٩/ ٣) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٢
 ). ٢٠٢٨/ رقم ٤/٤٠٤كبیر للعقیلي ( ) الضعفاء ال(٣
 ).  ٩٥١٦/ رقم ٣٧٨/ ٤)، میزان االعتدال له (  ٤٦٣٣/ رقم ٤٣٣) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٤
  ). ٩٠٥/ رقم ٢٥٧/ ٦) لسان المیزان البن حجر ( (٥
الد الـیمن مـن ) بفتح الحاء المهملـة وسـكون الضـاد المنقوطـة وفـتح الـراء، هـذه النسـبة إلـى َحضـرَمْوت، وهـي مـن بـ(٦

 ). ١١٦٧/ رقم ١٧٩/ ٤أقصاها. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٦٧٦٢/ رقم ٥٣٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٣٧٣/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ٢٢٠٠/ رقم ١٧٥/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (٩

 ). ٤٠٩٥/ رقم ٧/٣٦١الطبقات الكبرى البن سعد ( (١٠) 
 ). ٦٠٥٨/ رقم ١٩٢/ ٢٨ل للمزي ( ) تهذیب الكما(١١
 ). ١٥٩٤/ رقم ٤٣٢) الثقات للعجلي ( (١٢
 ). ١٧٥٠/ رقم ٣٨٢/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ). ٢٦٥٣/ رقم ٣١/ ٥) السنن للترمذي ( (١٤
 ). ٤٠٨٨/ رقم ١٠/٢٧) المسند للبزار ( (١٥
 ). ٣٨٩/ رقم ١٠/٢١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٦
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، وزاد أبـو زرعـة: "محـدث"، وزاد الترمـذي: )١("وقال أحمـد فـي موضـع آخـر: "مـا أعلـم إال خیـراً 
، وزاد البـزار: "لـیس )٢("عند أهل الحدیث، وال نعلم أحدًا تكلم فیه غیر یحیى بن سعید القطـان"

  .)٤(. وقال أبو حاتم: "صالح الحدیث، حسن الحدیث، یكتب حدیثه، وال یحتج به")٣(به بأس"

، وقـال )٧(، وقـال مـرة: "لـیس برضـا")٦(ین: "صـالح"، وقال ابن مع)٥(وقال ابن ِخَراش: "صدوق"     
بـــن معـــین: "جمعـــتم حـــدیث معاویــة بـــن صـــالح؟ قیـــل: ال، قـــال: امحمــد بـــن وضـــاح: قـــال لــي 

  . )٨(أضعتم واهللا علمًا عظیمًا"

ولمعاویــة بــن صــالح حــدیث صــالح... ومــا أرى بحدیثــه بأســًا، وهــو عنــدي "وقــال ابــن عــدى:     
  . )٩("فراداتصدوق إال أنه یقع في أحادیثه أ

وقال محمد بن أحمد بن أبـى خیثمـة: "أردت أن أدخـل األنـدلس حتـى ُأفـتش عـن أصـول كتـب      
معاویة بن صـالح، فلمـا قـدمت طلبـت ذلـك، فوجـدت كتبـه قـد ذهبـت لسـقوط همـم أهلـه، وكـان 

  .)١٠(معاویة یغرب بحدیث أهل الشام جدًا"، وقال ابن حبان: "یغرب"

ــــم یكــــن یــــدري أي شــــيء وقــــال ابــــن عمــــار اْلَمْوِصــــلِ       ي: "النــــاس یــــروون عنــــه، وزعمــــوا أنــــه ل
  .  )١١(الحدیث"

وقـــال یعقـــوب بـــن شـــیبة: "قـــد حمـــل النـــاس عنـــه، ومـــنهم مـــن یـــرى أنـــه وســـط لـــیس بالثبـــت وال      
  في الثقات.    )١٤(، وابن شاهین)١٣(، وذكره ابن حبان)١٢(بالضعیف، ومنهم من یضعفه"

                                                           
 ). ٥٣/ رقم ١٦٧لل ألحمد روایة المروذي وغیره ( ) الع(١
 ). ٢٦٥٣/ رقم ٣١/ ٥) السنن الترمذي ( (٢
 ). ٦٠٥٨/ رقم ١٩٢/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
)، قلـت: وهـذا یعنـي أن حدیثـه صـالح لالعتبـار، ولكـن  ١٧٥٠/ رقـم  ٣٨٢/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤

 ال یحتج فیما انفرد به.
 ). ٣٨٩/ رقم ١٠/٢١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٥
 ).  ٤٧٨٤/ رقم ٢٦٧/ ٣) التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة ( (٦
 ). ١٧٥٠/ رقم ٣٨٣/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ). ٣٨٩/ رقم ١٠/٢١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
 فرادات أي الغرائب.)، قلت: اال ١٨٨٨/ رقم ١٤٣/ ٨) الكامل البن عدي ( (٩

 ).   ١٥٣٠/ رقم٣٠٢) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (١٠
 ). ٤٨/ رقم ٦٩/ ١)، التكمیل البن كثیر (  ٦٠٥٨/ رقم ١٩٢/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (١١
 ). ٦٠٥٨/ رقم ١٩٢/ ٢٨)، تهذیب الكمال للمزي (  ٧٥٠٨/ رقم ٥٠/ ٥٩) تاریخ دمشق البن عساكر ( (١٢
 ). ١٠٩٩٠/ رقم ٤٧٠/ ٧ت البن حبان ( ) الثقا(١٣
 ). ١٣٣٧/ رقم ٢٢٠) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (١٤
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، وكـان یقـول: "مـا كنـا نأخـذ عنـه )١(رضى معاویة بن صالحوكان یحیى بن سعید القطان ال یَ        
ــًا" ــَزاِرّي: "مــا كــان بأهــل أن یــروى عنــه")٢(ذلــك الزمــان وال حرف ، قــال )٣(، وقــال أبــو إســحاق الَف

  .)٤(الذهبي: "أظنه یشیر إلى مداخلته للدولة"

 )٥(هوقــــال یحیــــي بــــن معــــین: "كـــــان ابــــن مهــــدى إذا حــــدث بحـــــدیث معاویــــة بــــن صــــالح َزَبـــــرَ        
بـــــن ســـــعید، وقـــــال: أیـــــش هـــــذه األحادیـــــث؟! وكـــــان ابـــــن مهـــــدى ال یبـــــالى عـــــن مـــــن ایحیـــــى 

  . )٦(روى، ویحیى ثقة في حدیثه"

: "أتیــت معاویــة بــن صــالح ألكتــب عنــه، فرأیــت أراه قــال: المالهــي،      )٧(وقــال موســى بــن ســلمة       
فتركتـه ولـم أكتــب فقلـت: مـا هـذا؟ قـال: شـيء نهدیـه إلـى ابـن مسـعود صـاحب األنـدلس، قـال: 

  .  )٨(عنه"

  .)١١(، وذكره العقیلي في الضعفاء)١٠(، وقال مرة: "لیس بالقوي")٩(وقال ابن حزم: "ضعیف"      

  .)١٣(، وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام")١٢(وقال الذهبي: "صدوق إمام"      
َلقِّـن قـد وافـق ام، وبهـذا یكـون ابـن اْلمُ : صـدوق ُیْغـِرُب فـي أحادیـث أهـل الشَّـخالصة القول فیه    

وابـن مهـدي، وابـن سـعد،  ،العلماء بقوله: "لیس كما قال ابن حزم لیس بالقوي، فقـد وثقـه أحمـد
  .)١٤(... وغیرهم، نعم كان ابن سعید ال یرضاه"وأبو زرعة

  

                                                           
 ). ٣٣١٠/ رقم ٩١/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١
 ). ١٨٨٨/ رقم ١٤٣/ ٨) الكامل البن عدي ( (٢
 ).  ٦٠٥٨/ رقم١٩٢/ ٢٨)، تهذیب الكمال للمزي (  ٧٥٠٨/ رقم ٥٩/٥٠) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٣
 ). ١٠٥٥/ رقم ٥٧٥/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٤
 ). ٦٦٧/ ٢) والَزْبُر بالفتح: الَزجُر والَمْنع. الصحاح للجوهري ( (٥
 ). ٧٥٠٨/ رقم ٥١/ ٥٩) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٦
سـنة ثـالث وسـتین س تقریـب ) موسى بن سلمة ابن أبي مـریم المصـري مـولى بنـي جمـح مقبـول مـن السـابعة مـات (٧

 ). ٦٩٦٩/ رقم ٥٥١التهذیب البن حجر (
 ). ١٤٤٥/ رقم ١٣٧/ ٢) تاریخ علماء األندلس البن الفرضي ( (٨
 ). ٢٧٩/ ٣) المحلى البن حزم ( (٩

 ). ٣٢٨/ ١) المصدر السابق ( (١٠
 ). ١٧٥٩/ رقم ٤/١٨٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١١
 ). ٥٥٢٦م / رق٢٧٦/ ٢) الكاشف للذهبي ( (١٢
 ). ٦٧٦٢/ رقم ٥٣٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ). ٣٧٣/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (١٤
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١٥٩ 

قلت: وهذا مشعر بأن ابن حزم تبع ابن القطان، وابن القطان معروف بتشدده في الحكم على     
  .)١(، وقد قال: "لو لم أرو إال عمن أرضى ما رویت إال عن خمسة"الرواة والروایة عنهم

وأما قول ابن معین: "لیس برضا"، قال ابن حجر: "نقله ابن أبي حاتم عن الدوري ولیس ذلك     
  .)٢(في تاریخه"

قلت: ولعل هذا القول یرجـع إلـى یحیـي القطـان ولـیس لیحیـى بـن معـین، وقـد یكـون ذكـره عنـد     
ق َقَلــم منــه، وِذْكـر العقیلــي لــه فـي الضــعفاء فــذلك اتباًعـا منــه البــن القطــان. حــاتم َسـبْ  أبــي ابـن

  واهللا أعلى وأعلم.
  

  : "لیس معروًفا بالثقة".رابعالمصطلح ال
، َأُبـو َحْفـص الِمْصـِرّي، مـات سـنة سـبعین )٣((م ق) َعْبد اهللا بن َعیَّاش بن َعبَّاس الِقْتَبـاِنيّ  .٧٢

  .  )٤(ومائة
  .  )٥("لیس معروفًا بالثقة" ن فیه:قول ابن اْلُمَلقِّ   
ـــاد فیـــه:    ـــوال النُّقَّ ـــان فـــي الثقـــاتأق ـــال فـــي المشـــاهیر: "مـــن ثقـــات أهـــل )٦(ذكـــره ابـــن حب ، وق

  . )٨(، وقال ابن خلفون في الثقات: "أرجو أنه ال بأس به")٧(مصر"
  . )٩(وقال أبو حاتم: "لیس بالمتین، صدوق، یكتب حدیثه، وهو قریب من ابن لهیعة"  

ال الـذهبي مفسـرًا لقـول أبــي حـاتم: "هـو قریـب مـن ابــن لهیعـة، تصـلیح لحـال ابـن لهیعــة، إذ فقـ  
  یقارب في الوزن بشیخ خرج له مسلم، وال ریب أنه أوثق من ابن لهیعة، وأن ابن لهیعة أعلم 

                                                           
 ). ١/٢٠٩) میزان االعتدال للذهبي ( (١
 ). ٣٨٩/ رقم ١٠/٢١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
وفــي آخرهــا النــون، قتبــان ) بكســر القــاف وســكون التــاء المنقوطــة بــاثنتین مــن فوقهــا وبعــدها بــاء منقوطــة بواحــدة (٣

 ). ٣١٦٦/ رقم ٣٣٦/ ١٠موضع بعدن من بالد الیمن. األنساب للسمعاني (
 ).   ٣٥٢٢/ رقم ٣١٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ).  ٢٦/٥٧٠) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ٨٩٦٢/ رقم  ٥١/ ٧) الثقات البن حبان ( (٦
 ). ١٥١٦رقم  /٣٠٠) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (٧
 ). ٣١١١/  رقم ١٠٩/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٨
).ابن َلِهْیَعَة: هو َعْبد اهللا بن َلِهْیَعـة بـن ُعْقَبـة  الَحْضـَرِمّي  ٥٨٠/ رقم ١٢٦/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

ه، مــات ســنة أربــع وســبعین ومائــة. تقریــب َأُبــو َعْبــد الــرَّْحَمن الِمْصــِرّي، الَقاِضــي، صــدوق خلــط بعــد احتــراق كتبــ
 ).   ٣٥٦٣/ رقم ٣١٩التهذیب البن حجر ( 
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  .)٢(، وقال أیضًا: "هو أقوى من ابن لهیعة")١(بكثیر منه"       

، فقال ابن حجر: "حدیث مسلم في الشواهد ال في )٣(ا واحًدا"وقال المزي: "روى له مسلم حدیثً   
  . )٤(األصول"

  .  )٧(، وقال ابن یونس: "منكر الحدیث")٦(، والنسائي)٥(وضعفه أبو داود  

، وقال في موضع آخر: "اإلمـام، العـالم، الصـدوق... حدیثـه )٨(وقال الذهبي: "صالح الحدیث"  
     . )١٠(وق یغلط"، وقال ابن حجر: "صد)٩(في عداد الحسن"

نزالــه عــن مرتبــة التوثیــق إأغلــب النقــاد بصــدوق یغلــط. وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن خالصــة القــول فیــه:   
  واهللا أعلم.المطلق. 

  

  سبي.عدیل النِّ بمصطلحات التَّ  المعدلونالمطلب الثاني: الرواة 
  سبي، وهم كالتالي:لنِّ عدیل اعدل اإلمام ابن اْلُمَلقِّن عدًدا من الرواة باستعمال مصطلحات التَّ 

  

  ".أثبت الناس في ثابتمن قال فیه: "أوًال: 

  .)١١() َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة بن ِدیَنار اْلَبْصِرّي، َأُبو َسلَمة، مات سنة سبع وستین ومائة٤(خت م .٧٣

  .)١٢("حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

                                                           
 ). ١١١٩/ رقم ٣٣/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١
 ). ٢٠٦/ رقم ٤٢٦/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٢
 ). ٣٤٧٢/ رقم ٤١١/ ١٥) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
 ). ٦٠٣/ رقم ٣٥١/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ((٤
 ). ٢/١٨٤) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٥
 ). ٣٤٧٢/ رقم ٤١١/ ١٥) تهذیب الكمال للمزي ( (٦
 ). ٧٥٩/ رقم ٢٧٩/ ١) التاریخ البن یونس ( (٧
 ). ٣٢٩٢/ رقم ٣٥٠/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٨
 ). ١١١٩/ رقم ٣٣/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٩

 ).   ٣٥٢٢/ رقم ٣١٧لتهذیب البن حجر ( ) تقریب ا(١٠
 ). ١٤٩٩/ رقم ١٧٨) المصدر السابق ( (١١
  ). ٤٣٥/ ٣١) التوضیح البن الملقن ( (١٢
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  ، )٤(، والعجلــــي)٣(، وأحمــــد بــــن حنبــــل)٢(بــــن معــــینا، و )١(عدوثقــــه ابــــن ســــ أقــــوال النُّقَّــــاد فیــــه:
ـــ)٦(والنســـائي ،)٥(وأبـــو داود ، وزاد ابـــن ســـعد: "كثیـــر الحـــدیث، )٨(يانِ رَ یَســـقَ ، وابـــن الْ )٧(اجي، والسَّ

وربما حدث بالحدیث المنكر"، وقال ابن معین في موضع آخر: "حمـاد بـن سـلمة أعلـم النـاس 
لف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قـول حمـاد... وحمـاد من خا" وقال مرة: ،)٩(بحدیث حمید"

وقـال: "مـن  )١١(، وقال أیضًا: "حمـاد بـن زیـد أثبـت مـن حمـاد بـن سـلمة")١٠(أعلم الناس بثابت"
سمع من حماد بن سلمة األصناف ففیها اختالف، ومن سـمع مـن حمـاد بـن سـلمة نسـخًا فهـو 

، وقـال: )١٣(سلمة فاتهمـه علـى اإلسـالم"وقال: "إذا رأیت إنسانًا یقع في حماد بن  ،)١٢(صحیح"
، وقــال )١٤("حمــاد بــن ســلمة أعلــم بحــدیث علــي بــن زیــد مــن حمــاد بــن زیــد، لكثــرة روایتــه عنــه"

، وقــال )١٥(لمة أثبــت النــاس فــي ثابــت البنــاني"أحمــد بــن حنبــل فــي موضــع آخــر: "حمــاد بــن ســ
أعلـــم النـــاس ، وقـــال أیضـــًا: "حمـــاد بـــن ســـلمة )١٦(مـــا أحســـن مـــا روى حمـــاد عـــن حمیـــد"مـــرة: "

، وقــال فــي أخــرى : "حمــاد بــن ســلمة أثبــت النــاس فــي حمیــد )١٧(بحــدیث حمیــد، وأصــح حــدیثا"
، وقــال أیضــًا: "حمــاد بــن ســلمة أثبــت )١٨(الطویــل ســمع منــه قــدیمًا یخــالف النــاس فــي حدیثــه"

  ، وقــــال: "لــــیس أحــــد أروى عــــن محمــــد بــــن )١٩(النــــاس فــــي حمیــــد الطویــــل، ســــمع منــــه قــــدیمًا"
                                                           

 ). ٣٢٨٨/ رقم ٢٠٨/ ٧) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١
 ). ٦٢٣/ رقم ١٤٠/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٤٣١/ رقم ٣٩/ ٣) الكامل البن عدي ( (٣
 ). ٣٣٠/ رقم ١٣١) الثقات للعجلي ( (٤
 ). ١٧/ رقم ٦٨) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٥
 ). ٢٨٣/ رقم ٥٢٣/ ٢) التعدیل والتجریح للباجي ( (٦
 ) ١٤/ رقم ١٥/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٧
 ) ٦٦٣/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٨
 ). ٤٤٨٣/ رقم ٢٩٧/ ٤وري ( ) التاریخ البن معین روایة الد(٩

 ).   ٤٢٩٩/ رقم ٢٦٥/ ٤) المصدر السابق ( (١٠
 ). ٤١٥٥/ رقم ٢٤٠/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١١
 ).  ١٤٨٢/ رقم ٢٦٣/ ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (١٢
 ). ١٢٢٠/ رقم ٣٤٩/ ١)، الكاشف للذهبي (  ١٤٨٢/ رقم ٢٦٣/ ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (١٣
 ). ٢١١/ رقم ٣٢٦سؤاالت ابن الجنید البن معین ( ) (١٤
 ). ١٧٨٣/ رقم ١٣١/ ٢) العلل ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( (١٥
 ). ١٤٨٢/ رقم ٢٦١/ ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (١٦
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٧
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر نفسه(١٨
 ). ٦٢٣/ رقم ١٤١/ ٣(  ) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم(١٩
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فقال: "ما منهما إال ثقة، وحماد بن  )٣(، وسئل مرة عن الحمَّاَدْین)٢(بن سلمة"من حماد  )١(زیاد
سلمة أقدم سماعًا من أیوب، وكتب عنه قدیمًا في أول أمره، وحماد بن زید أكثر مجالسـة لـه، 

، وقال: "كان حماد بن سلمة یخطئ، وأومأ أحمد بیـده، خطـأ كثیـرًا، ولـم )٤(فهو أشد معرفة به"
بـن أبـي ا، وقـال: "حمـاد بـن سـلمة عنـده عنـه تخلـیط یعنـي عـن حمـاد )٥(عنه بأسًا"یر بالروایة 

، وزاد العجلــي: "رجــٌل صــالٌح، حســن الحــدیث"، وزاد أبــو داود: )٧(، وقــال: "صــالح")٦(ســلیمان"
، وزاد السـاجي: "حافظـًا مأمونـًا"، وزاد )٨("العابد"، وقال النسائي في موضع آخر: "ال بـأس بـه"

: "أثبـــت النـــاس فـــي ثابـــت"، وقـــال )١٠(، والـــدارقطني)٩("ثبـــت"، وقـــال أبـــو حـــاتم ابـــن القیســـراني:
  . )١١(الدارقطني في موضع آخر: "ربما یسهو"

وقـال عبـد اهللا بـن المبـارك: "دخلـت البصـرة فمـا رأیـت أحـدًا أشـبه بمسـالك األول مـن حمـاد بــن       
رة عــن مسـائل فقــال: : "سـألت عبــد اهللا بـن المبــارك بالبصـ)١٣(، وقـال علــي بـن جریــر)١٢(سـلمة"

  .)١٤(ائت معلمي قلت: ومن هو قال حماد بن سلمة"

، )١٥(وقال ابن مهدي: "حماد بن سلمة أروى الناس عن ثالثة ثابت، وحمید، وهشام بن عروة"       
وقال في موضع آخر: "صحیح السماع، حسن الُلَقى، أدرك الناس، لم ُیَتهم بلون من األلوان، 

                                                           
) محمــد بــن زیــاد الجمحــي مــوالهم، أبــو الحــارث المــدني، نزیــل البصــرة، ثقــة ثبــت ربمــا أرســل، مــن الثالثــة. تقریــب (١

 ). ٥٨٨٨/ رقم ٤٧٩التهذیب البن حجر ( 
 ). ٤٣١/ رقم٤٣/ ٣) الكامل البن عدي ( (٢
  ).٩٥) سبق ترجمتهما (ص (٣
 ). ١٤٨٢رقم / ٧/٢٦٠) تهذیب الكمال للمزي ( (٤
 ).   ١٥٧/ رقم ١٣١) سؤاالت البرذعي ألبي زرعة ( (٥
 ). ٣٣٨/ رقم ٢٩١) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (٦
 ). ٦٢٣/ رقم ١٤١/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ). ٢٨٣/ رقم ٥٢٣/ ٢) التعدیل والتجریح للباجي ( (٨
 ). ٦٢٣/ رقم ١٤١/ ٣) انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ٢٣٦٩/ رقم ٢٧/ ١٢) العلل للدارقطني ( (١٠
 ). ٢٤٥/ رقم ٢٢٥) سؤاالت السلمي للدارقطني ( (١١
 )، قلت: لعله یقصد بذلك مسالك الفقه. ٤٣١/ رقم ٤١/ ٣) الكامل البن عدي ( (١٢
تمائة. انظـر: تـاریخ ) علي بـن جریـر، الصـاحب الـوزیر األجـل، جمـال الـدین الرقـي، مـات سـنة سـت وثالثـین وسـ(١٣

 ). ٤١٩/ رقم ٢١٧/ ١٤اإلسالم للذهبي ( 
 ). ٧٤٣٤/ رقم ٢١٧/ ٦) الثقات البن حبان ( (١٤
 ). ٤٩٩٨/ رقم ٢٢٨/ ٣) العلل ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( (١٥
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نفسه ولسانه، ولم یطلقه على أحد، وال َذَكَر خلقـًا بسـوء، َفَسـِلم  ولم یلتبس بشيء، أحسن ملكة
  .)٢(، "وكان ابن مهدي حسن الرأي في حماد بن سلمة")١(حتى مات"

بـن اوقال ابن المدیني: "هـو عنـدي حجـة فـي رجـال، وهـو أعلـم النـاس بثابـت البنـاني، وعمـار       
  .)٣(أبي عمار، ومن تكلم في حماد، فاتهموه في الدین"

ــَرْیسِ        : "حمــاد بــن ســلمة أحســن حــدیثا أو الثــوري؟ فقــال یحیــى: حمــاد )٤(وســئل َیحیــى بــن الضُّ
  .)٥(أحسن حدیثًا"

وقال ابن عدي: "وهو من أئمة المسلمین، وهو كما قال علـي بـن المـدیني مـن تكلـم فـي حمـاد        
  .)٦(بن سلمة فاتهموه في الدین وهكذا قول أحمد بن حنبل فیه"ا

الفتح األزدي: "هو إمام في الحدیث وفي السنة صدوق حجـة، مـن ذكـره بشـيء وٕانـه  وقال أبو       
  .)٧(یرید شینه، وهو مبرأ منه"

وقــال ابــن حبــان: "لــم ینصــف مــن جانــب حدیثــه، واحــتج بغیــره، فــإن كــان تركــه إیــاه لمــا كــان         
خطـأه قـد یخطـئ فغیـره مـن أقرانـه مثـل الثـوري وشـعبة ودونهمـا وكـانوا یخطـؤون، فـإن زعـم أن 

كثر من تغیر حفظه، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عیاش موجـودًا وأنـى یبلـغ أبـو بكـر حمـاد 
بـن سـلمة، ولــم یكـن مــن أقـران حمــاد مثلـه بالبصــرة فـي الفضــل والـدین والعلــم والنسـك والجمــع ا

  .   )٨(والكتبة والصالبة في السنة والقمع ألهل البدعة"

لیس بذاك"، ثم  )١٠(، وقیس بن سعد)٩(سلمة، عن زیاد اَألْعَلموقال یحیى بن سعید: "حماد بن         
ن كــان مــا حــدث بــه حمــاد بــن ســلمة، عــن قــیس بــن ســعد فلــیس قــیس بــن ســعد إ :قــال یحیــى

                                                           
 ). ٤٣١/ رقم ٤٢/ ٣) الكامل البن عدي ( (١
 ). ٤٣١/ رقم ٣٩/ ٣) المصدر السابق ( (٢
 ). ١١٦٩/ رقم ١٠٦/ ٧للذهبي (  ) سیر أعالم النبالء(٣
َرْیِس البجلي، الرازي، القاضي، صدوق، مات سنة ثالث ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر (٤   ) یحیى بن الضُّ
 ). ٧٥٧١/ رقم٥٩٢( 
 ). ٦٢٣/ رقم١٤٢/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ).  ٤٣١/ رقم٦٤/ ٣) الكامل البن عدي ( (٦
 ). ١٤٤/ ٤الكمال لمغلطاي (  ) إكمال تهذیب(٧
 ). ١٢٤٣/ رقم٢٤٧)، مشاهیر علماء األمصار له (  ٢١٧/ رقم ٢١٦/ ٦) انظر: الثقات البن حبان ( (٨
، المعروف باألعلم، ثقة ثقة قاله أحمـد، مـن الخامسـة. تقریـب التهـذیب البـن حجـر (٩ ) زیاد بن حسان بن ُقرََّة اْلَباِهِليُّ

 ). ٢٠٦٦/ رقم ٢١٨( 
 ).  ٥٥٧٧/ رقم ٤٥٧یس بن سعد المكي ثقة، مات سنة بضع عشرة ومائة. تقریب التهذیب البن حجر( ) ق(١٠
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بشــيء، ولكــن حــدیث حمــاد بــن ســلمة، عــن الشــیوخ عــن ثابــت وهــذا الضــرب؛ یعنــي أنــه ثبــت 
، وقال أبو زرعة: "حماد بن )٢("ومات یحیى بن سعید یعنى القطان وهو یحدث عنه"، )١(فیها"

  .)٣(ا وأتقن"زید أثبت من حماد بن سلمة بكثیر، أصح حدیثً 

وقال الدوالبي: "حدثنا محمد بن ُشَجاع بن الثَّْلِجّي، أخبرني إبراهیم بن عبد الرحمن بن مهدي       
قــال: كــان حمــاد بــن ســلمة ال یعــرف بهــذه األحادیــث، یعنــي أحادیــث فــي الصــفة، قــال: فخــرج 

  .)٥(، فجاء وهو یرویها، فال أحسب إال شیطانًا خرج إلیه من البحر فألقاها إلیه")٤(َعبَّاَدانَ إلى 

قد تعقبه األئمة؛ فقال ابن عدي: "أبو عبد اهللا بن الثَّْلِجّي كذاب، وكان یضع الحدیث ویدسه و       
  .)٦(في كتب أصحاب الحدیث بأحادیث كفریات فهذه األحادیث من تدسیسه"

: "ما ابن ُشَجاع ِبُمَصدٍَّق على حماد، فقد ُرِميَّ بـأمٍر عظـیم، وكـان فقال ،الذهبي كذلك تعقبهو        
  .   )٧(یتجهم"

، وقـــال فـــي )٨(وقـــال الـــذهبي: "أحـــد االعـــالم ... هـــو ثقـــة صـــدوق یغلـــط ولـــیس فـــي قـــوة مالـــك"      
ة، یهــم ، وقــال أیضــًا: "إمــام ثقــ)٩(موضــع آخــر: "إمــام ثقــة لــه أوهــام وغرائــب وغیــره أثبــت منــه"

، وقــال: "شــیخ )١١(، وقــال مــرة: "إمــام صــدوق لــه أوهــام، وحمــاد بــن زیــد أثبــت منــه")١٠(كغیــره"
اإلســالم ... كــان بحــرًا مــن بحــور العلــم، ولــه أوهــام فــي ســعة مــا روى، وهــو صــدوق حجــة إن 
شاء اهللا ولیس هو في اإلتقان كحماد بن زید، وتحاید البخاري إخراج حدیثه، إال حدیثًا خرجـه 

   .)١٢(رقاق... ولم ینحط حدیثه عن رتبة الحسن"في ال

                                                           
 ). ٤٣١/ رقم٣/٤٠) الكامل البن عدي ( (١
 ).  ٤٥٤٧/ رقم٣١٢/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٢
 ). ٦١٧/ رقم ١٣٩/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
ین دجلـــة العـــراق ونهـــر خوزســـتان علــى البحـــر، لـــیس وراءهـــا بلـــد وال قریـــة اّال البحـــر. أحســـن ) مدینــة فـــي جزیـــرة بـــ(٤

 ).  ١١٨التقاسیم للمقدسي ( ص 
 ).  ٤٣١/ رقم ٤٧/ ٣) الكامل البن عدي ( (٥
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٦
 ).   ٨٢/ رقم ٣٤٦/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٧
 ). ١٢٢٠/ رقم ٣٤٩/ ١) الكاشف للذهبي ( (٨
 ). ١٧١١/ رقم ١٨٩/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٩

 ). ١١١٨/ رقم ١٠٠) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ).  ٩٣/ رقم ٧٠) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (١١
 ). ١١٦٩/ رقم ١٠٧/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٢
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  .)١(وقال ابن حجر: "ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغیر حفظه بأخرة"      
  ثقة له أوهام، وال خالف بین النُّقَّاد أنه من أثبت الناس في ثابت الُبَناِني.     خالصة القول فیه:      

مـــاد بـــن ســـلمة، عـــن قـــیس بـــن ســـعد حقـــًا؛ فهـــو وأمـــا عـــن قـــول القطـــان: "إن كـــان مـــا َیـــْروي ح      
، وقــول أحمــد بــن حنبــل فیــه ووصــفه لــه بكثــرة الخطــأ، فهــذا ال یتعــارض مــع كالمــه )٢(كــذاب"

اسـتعار منـي بـن سـعد؛ فقـد قـال حمـاد عـن نفسـه: "السابق، فلعل كالمـه فـي روایتـه عـن قـیس 
ن حنبـل: "ضـاع ، وقـال أحمـد بـ)٤(كتاب قیس فذهب إلـى مكـة وقـال: ضـاع" )٣(حجاج األحول

، وقـال علـى )٥(كتاب حماد بن سلمة عن قیس بن سعد فكان یحدثهم من حفظه فهـذه قضـیته"
كــان حمــاد بــن ســلمة ضــاع كتابــه عــن قــیس بــن ســعد فــي طریــق مكــة، وكتبهــا " بــن المــدیني:

، ولقد قال أبو داود: "لم یكن لحماد بن سلمة كتاب غیر كتاب قیس بن سعد یعنـي )٦(بحفظه"
، ولعــل ابــن القطــان لــم یقصــد هنــا الكــذب بــالمعنى االصــطالحي، وٕانمــا )٧(لمــه"كــان یحفــظ ع

یقصد به الخطأ، فـإن حمـاد بـن سـلمة لـم ینسـب إلـى الكـذب أبـدًا، ولـم یسـبق ابـن القطـان أحـد 
  إلى ذلك.  

وأما من قال: "حماد بن زید أثبت من حماد بن سلمة"، وذلك لألسـباب ذكرهـا أحمـد بـن حنبـل       
، "وكــان حمــاد بــن )٨(حمــاد بــن ســلمة عــن أیــوب أحادیــث ال یســندها النــاس عنــه"فقــال: "یســند 

سلمة جالس أیوب أوال ثم تركه بعد، ثم لزمه حماد بن زید بعد ذلك، وكان حماد بن زید كثیر 
  .)٩(المجالسة ألیوب وكان ألزم الناس له وأطوله مجالسة"

فــي دینــه، جریــًا علــى عــادتهم فــي وأمــا عــن قــول أحمــد بــن حنبــل "صــالح" لعلــه أراد صــالحیته     
  . )١٠(إطالق الصالحیة؛ حیث یریدون بها الدیانة، أما حیث أرید في الحدیث فیقیدونها"

                                                           
 ). ١٤٩٩/ رقم ١٧٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ).  ٢٠/ ١) انظر: الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٢
ـــــاج البـــــاهلي، البصـــــري، األحـــــول، ثقـــــة، مـــــن السادســـــة. تقریـــــب التهـــــذیب البـــــن حجـــــر ((٣ ـــــاج بـــــن حجَّ / ١٥٢) حجَّ

 ).١١٢٣رقم
 ). ٢٩/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٤
  ). ٤٥٤٤/ رقم ١٢٧/ ٣) العلل ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( (٥
 ). ١٥٣/ ٢رفة والتاریخ للفسوي ( ) المع(٦
 ).  ١٤/ رقم ١٥/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٧
 ).  ١٤٨٢/ رقم ٢٦٠/ ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (٨
 ). ١٤٨٢/ رقم ٢٦١/ ٧) المصدر السابق ( (٩

 ). ٢٥٢/ ١) فتح المغیث للسخاوي ( (١٠
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  وأما عن سبب ترك البخاري الروایة عنه، فقد ذكر النُّقَّاد أسبابًا لذلك منها:      
  .  )١(البخاري": قال أحمد بن حنبل: "لما طعن في السن، ساء حفظه، فلذلك لم یحتج به األول

  .)٢(ولكن قال ابن معین: "حدیثه في أول أمره وآخره واحد"

: قــــــول الخلیلــــــي: "ألنــــــه جمــــــع بــــــین جماعــــــة مــــــن أصــــــحاب أنــــــس، فیقــــــول: حــــــدثنا الثــــــاني
  .  )٣(قتادة، وثابت، وعبد العزیز بن صهیب، وربما یخالف في بعض ذلك"

ل لـه إنـه كـان لـه ربیـب یـدخل فـي : تـرك البخـاري الروایـة عنـه مـع علمـه بثقتـه؛ ألنـه قیـالثالث
  . )٤(حدیثه ما لیس منه"

 مـن قبـل مدحـهلولكن تعقب هذا القول ابن طاهر المقدسـي فقـال: "حمـاد بـن سـلمة إمـام كبیـر       
األئمة وأطنبوا لما تكلم فیه بعض منتحلي المعرفة أن بعض الكذبة أدخـل فـي حدیثـه مـا لـیس 

ل استشــهد بــه فــي مواضــع لیبــین أنــه ثقــة وأخــرج منــه لــم یخــرج عنــه البخــاري معتمــدًا علیــه؛ بــ
... وعدالــة د وأبــي عوانــة وغیــرهمأحادیثــه التــي یرویهــا مــن حــدیث أقرانــه كشــعبة وحمــاد بــن زیــ

  . واهللا أعلم.)٥(الرجل في نفسه وٕاجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته"
  

  ".اً ئَ جِ رْ ثبت في األعمش وكان مُ من قال فیه: "ثانًیا: 

ــ(ع)  .٧٤ ، َعِمــيَّ وهــو صــغیر، مــات ســنة خمــس  ُد بــُن َخــاِزمُمَحمَّ ــِرْیُر الُكــْوِفيُّ َأُبــو ُمَعاِوَیــَة الضَّ
  . )٦(وتسعین ومائة، وله اثنتان وثمانون سنة

  .)٧("اً ئَ جِ رْ مُ  : "محمد بن خازم الضریر ثبت في األعمش، وكانقول ابن اْلُمَلقِّن فیه

  .)٨(فظًا متقنًا، ولكنه كان مرجئًا خبیثًا"قال ابن حبان: "كان حا أقوال النُّقَّاد فیه:

  

                                                           
 ). ١١٦٩/ رقم ١١٠/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١
 ). ٤٥٤٧/ رقم٣١٢/ ٤لتاریخ البن معین روایة الدوري ( ) ا(٢
 ). ١/٤١٧) اإلرشاد للخلیلي ( (٣
 ). ٣٤/ ١) الموضوعات البن الجوزي ( (٤
 ). ١٩ – ١٨) شروط األئمة الستة البن طاهر المقدسي ( ص (٥
 ). ٥٨٤١/ رقم ٤٧٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٢/٤٨٧) التوضیح البن الملقن ( (٧
 ). ١٠٨٣٠/ رقم ٤٤١/ ٧) الثقات البن حبان ( (٨
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ـــــــه و          ـــــــن ســـــــعدثق ـــــــى)١(اب ـــــــن شـــــــیبة)٢(، والعجل ـــــــوب ب ـــــــدارقطني)٤(، والنســـــــائي)٣(، ویعق  ،)٥(، وال
ـــــن كثیـــــر)٦(وابـــــن األثیـــــر ـــــ وزاد ابـــــن ســـــعد:، )٧(، واب ـــــًا"، "كثیـــــر الحـــــدیث، ُی دلس، وكـــــان مرجئ

ــــــه"، و  ــــــول فی ــــــین الق ــــــرى اإلرجــــــاء، وكــــــان ل ــــــي: "وكــــــان ی ــــــن شــــــیبة: وزاد العجل ــــــوب ب زاد یعق
"وربمــــــا دلــــــس، وكــــــان یــــــرى اإلرجــــــاء"، وزاد النســــــائي فــــــي موضــــــع آخــــــر: "فــــــي األعمــــــش"، 

ــــــات" ــــــي موضــــــع آخــــــر: "مــــــن الرفعــــــاء الثق ــــــدارقطني ف ــــــال ال ــــــر: "فــــــي )٨(وق ــــــن األثی ، وزاد اب
  "أحد مشایخ الحدیث المشهورین". الحدیث، وكان یتشیع"، وزاد ابن كثیر:

  .)٩(هو في األعمش ثقة، وفى غیره فیه اضطراب"اش: "صدوق، و رَ وقال ابن خِ       

وُســــئل یحیـــــى بــــن معـــــین: "كـــــان أبــــو معاویـــــة أحســــنهم حـــــدیثًا عـــــن األعمــــش؟ قـــــال: كانـــــت       
، وُســــــئل فــــــي موضــــــع آخــــــر: "كیــــــف هــــــو فــــــي غیــــــر )١٠(األحادیــــــث الكبــــــار العالیــــــة عنــــــده"

، وســــئل مــــرة أخــــرى: "َمــــْن أثبــــت أصــــحاب )١١(حــــدیث األعمــــش؟ فقــــال ثقــــة؛ ولكنــــه یخطــــئ"
، وشـــــعبة، أبـــــو معاویـــــة الضـــــریر، وبعـــــده عبـــــد الواحـــــد بـــــن )١٢(األعمـــــش؟ قـــــال: بعـــــد ســـــفیان

؟ فقـــــال: أبـــــو )١٤(، وســـــئل مـــــرة: "أبـــــو معاویـــــة أحـــــب إلیـــــك فـــــي األعمـــــش أو وكیـــــع)١٣(زیـــــاد"
، )١٦(، وقیــــل لــــه: "أیهمــــا أحــــب إلیــــك فــــي األعمــــش عیســــى بــــن یــــونس)١٥(معاویــــة أعلــــم بــــه"

                                                           
 ). ٢٧٢٠/ رقم٣٦٤/ ٦) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١
 ). ١٤٥٠/ رقم ٤٠٣) الثقات للعجلي ( (٢
 ) . ٥١٧٣/ رقم ١٣٢/ ٢٥) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
 ) المصدر السابق.(٤
 ).  ٦٥٤/ ٢) المؤتلف والمختلف للدارقطني ( (٥
 ). ٤٢٠/ ٥اریخ البن األثیر ( ) الكامل في الت(٦
 ). ٨٦/ ١٤) البدایة والنهایة البن كثیر ( (٧
 ). ٤٧/ رقم ١٧٢/ ١) السنن للدارقطني ( (٨
 ) . ٥١٧٣/ رقم ١٣٢/ ٢٥) تهذیب الكمال للمزي ( (٩

 ). ٧٩٤/ رقم ٣٠٤/ ٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٠
 ). ٩٦/ ١ ) انظر: التاریخ البن معین روایة ابن محرز ((١١
) ســفیان بــن ســعید بــن مســروق الثــوري، أبــو عبــد اهللا الكــوفي، ثقــة حــافظ فقیــه عابــد إمــام حجــة، وكــان ربمــا دلــس (١٢

 ). ٢٤٤٥/ رقم ٢٤٤مات سنة إحدى وستین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ١٠٨/ رقم ٢١/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
   ).٩٣) سبق ترجمته (ص (١٤
 ). ١٣٦١/ رقم ٢٤٨/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٥
) عیســى بــن یــونس ابــن أبــي إســحاق الســبیعي، ثقــة مــأمون، مــات ســنة ســبع وثمــانین، وقیــل ســنة إحــدى وتســعین (١٦

 ). ٥٣٤١/ رقم ٤٤١ومائة. انظر: تقریب التهذیب البن حجر ( 
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، وقـــــــال أیضـــــــًا: "أبـــــــو )٢(: أبـــــــو معاویـــــــة"، أو أبـــــــو معاویـــــــة؟ قـــــــال)١(أو حفـــــــص بـــــــن ِغیـــــــاث
ـــــر ـــــت مـــــن جری ـــــة أثب ـــــي األعمـــــش" )٣(معاوی ـــــاس )٤(ف ـــــم الن ـــــوري أعل ، وقـــــال مـــــرة: "ســـــفیان الث

بحـــــدیث األعمـــــش وغیـــــره، وذلـــــك أن یحیـــــى ُســـــْئل: أیُّمـــــا أكثـــــر فـــــي األعمـــــش: أبـــــو معاویـــــة 
  .)٥(أو الثوري؟"

، قــاال: "أبــو معاویــة أحــب وســئل أحمــد بــن حنبــل، ویحیــى بــن معــین عــن أبــى معاویــة، وجریــر        
، وســئل فــي موضــع آخــر: "أبــو معاویــة فــوق شــعبة فقــال: أبــو )٦(إلینــا، یعنیــان فــي األعمــش"

معاویة في الكثرة والعلم، وشـعبة صـاحب حـدیث یـؤدي األلفـاظ واألخبـار؛ أبـو معاویـة عـنعن، 
قــال مــع أن أبــا معاویــة یخطــئ علــى األعمــش خطــأ، فقیــل لــه بعــد أبــي معاویــة شــعبة أثبــت؟ ف

 )٨(وقد غلط شعبُة في بعض ما روى عن األعمش، وكان زائدة"، )٧(شعبة أثبت في كل شيء"

، وقال: "وأبو معاویة أثبٌت في حدیث )٩(من أصحِّ الناس حدیثًا عن األعمش، ما خال الثوري"
األعمــِش منـــه فـــي غیــره، وهـــو أثبـــت فـــي األعمــش مـــن جریـــر؛ جریـــر لــم یكـــن بالضـــابط عـــن 

  .)١٠(األعمش"

   )١١(قــال أبــو حــاتم: "أثبــت النــاس فــي األعمــش ســفیان، ثــم أبــو معاویــة، ومعتمــر بــن ســلیمانو       
  .)١٢(أحب إلى من أبى معاویة، یعنى: في غیر حدیث األعمش"

                                                           
في، ثقـة فقیـه تغیـر حفظــه قلیـل فـي اآلخـر، مــات ) حفـص بـن ِغیـاث بـن طلــق بـن معاویـة النخعـي، أبـو عمــر الكـو (١

 ). ١٤٣٠/ رقم ١٧٣سنة أربع أو خمس وتسعین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ١٨٨٦/ رقم ٩٤/ ٢) التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة  ( (٢
م مـن حفظـه، ) جریر بـن عبـد الحمیـد بـن قُـْرط الضـبي الكـوفي، ثقـة صـحیح الكتـاب، قیـل: كـان فـي آخـر عمـره یهـ(٣

 ). ٩١٦/ رقم ١٣٩مات سنة ثمان وثمانین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٢٦٢٥/ رقم ٥٣٧/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٤
 ). ٣٣٥/ رقم ٣٥٥) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (٥
 ).  ٧٩٤/ رقم ٣٠٦/ ٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٦
 ). ٢٦٨٠/ رقم ٣٧٧/ ٢بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا (  ) العلل ألحمد(٧
) زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سـنة، مـات سـنة سـتین ومائـة، وقیـل بعـدها. تقریـب (٨

 ). ١٩٨٢/ رقم ٢١٣التهذیب البن حجر ( 
 ). ٢٣٤/ رقم ٣٢٣) المنتخب من علل الخالل البن قدامة ( (٩

 ، نفس الجزء والصفحة.سابق) المصدر ال(١٠
) معتمر بن سلیمان التیمي، أبو محمد البصري، ثقة، مات سنة سبع وثمانین ومائة. تقریب التهـذیب البـن حجـر (١١

 ). ٦٧٨٥/ رقم ٥٣٩( 
 ). ١٣٦١/ رقم٢٤٨/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
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ما أدركنا أحدًا كان أعلم بأحادیث األعمش من أبى ) ١(وقال إبراهیم الحربى: "قال لي الَوِكیعي      
السكري: "من أحب إلیك في أصحاب األعمش؟ قال: أبـو ، وسئل أحمد بن الحسن )٢(معاویة"

  .)٣(معاویة أعرف به، وبعده الثوري، وبعده شعبة، والباقون بعد"

، وقــال أبــو معاویــة: )٤(وكــان األعمــش یقــول ألبــى معاویــة: "أمــا أنــت فقــد ربطــت رأس كیســك"       
ن شــعبة ال كــان أهــل خراســان یجیئــون فیســمعون مــن شــعبة فیحــدثهم عــن األعمــش، قــال: فكــا

یحدثهم حتـى یقعـدني معـه فیقـول: یـا أبـا معاویـة، ألـیس هـو كـذا وكـذا؟ فـإذا قلـت نعـم حـدثهم، 
، وكان شعبة یقول: "هـذا )٥(فقال ابن عمار: یراد من هذا أن معاویة كان أثبت فیه من شعبة"

  .)٦(عمش فاعرفوه"صاحب األ

عمـــش ألبـــي ألعمـــى مـــن األحـــدًا قـــط أحســـن قیـــادًا وقـــال حفـــص بـــن غیـــاث: "قـــال مـــا رأیـــت أ      
، وقیــل ألبــي معاویــة: "إن حفــص بــن غیــاث یخالفــك فــي بعــض الحــدیث، فقــال: لــو )٧(معاویـة"

أخبر حفص بأنا نخالفه لرجع إلى قولنا، لقد رأیتهم كلهـم یجیئـون إلـى بـابي هـذا فـأملي علـیهم 
  . )٨(ما سمعوا من األعمش"، وقال أیضًا: "البصراء كانوا على عیاًال عند األعمش"

وقــال ابــن ُنَمِیــر: "كــان أبــو معاویــة ال یضــبط شــیئًا مــن حدیثــه ضــبطه لحــدیث األعمــش، كــان       
، وقـال أبـو داود: "أبـو معاویـة إذا جـاز حـدیث األعمـش )٩(یضطرب في غیره اضطرابًا شـدیدًا"

  .)١٠(كثر خطؤه، یخطئ على هشام بن عروة، وعلى ابن إسماعیل، وعلى عبد اهللا بن عمر"

وقـال  ، )١١(: "كـان یـرى اإلرجـاء، قیـل لـه: كـان یـدعو إلیـه ؟ قـال: نعـم"الـرازي زرعـة وقال أبـو      
   .)١٢(ابن أبي شیبة: "ما عرفت أبا معاویة إال وهو یرى اإلرجاء، ویدعو الیه"

                                                           
أبــو جعفــر الَجــالَُّب، ثقــة مــن العاشــرة مــات ســنة  ) أحمــد بــن عمــر بــن حفــص بــن جهــم بــن واقــد الِكْنــِديُّ ،الــوكیعي(١

 ). ٨٣/ رقم ٨٣خمس وثالثین ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٧٩٤/ رقم٣٠٣/ ٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٢
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٣
 ). ١٢٧٣/ رقم ٢١١) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (٤
 ). ٧٩٤/ رقم ٣٠٢/ ٢خ بغداد ألبي بكر الخطیب ( ) تاری(٥
 ). ١٣٦١/ رقم ٢٤٧/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٧
 ). ٧٩٤/ رقم ٣٠٢/ ٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
 ). ٧٩٤/ رقم ٣٠٥/ ٢) المصدر السابق ( (٩

 ). ١١٣/ رقم ١٤٨ألبي داود (  ) سؤاالت أبي عبید اآلجري(١٠
 ). ١٨٢/ رقم ١٤٢) سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ( (١١
 ). ٨٣/ رقم ١٣٠) مسائل ابن أبي شیبة عن شیوخه ( (١٢
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، ولـــذلك قیــل: "إن وكیعـــًا لــم یحضـــر )١(وقــال أبــو داود: "أبـــو معاویــة رئـــیس المرجئــة بالكوفــة"       
  .)٢(جنازته لذلك"

 اوال تعـــارض بـــین قـــولهم أن ســـفیان، وزائـــدة أثبـــت النـــاس فـــي األعمـــش، وقـــولهم أن أبـــقلـــت:        
معاویة أثبت في األعمش، فهذه من األمور النسبیة فهو إذا ما قورن بمن هـم فـي طبقتـه مثـل 
جریر، وشعبه، وغیرهم فهو أثبت في األعمش، وٕاذا ما قورن حدیثه بسفیان، وزائدة فهـم أثبـت 

ألعمــش؛ ولــذلك لمــا ســئل أحمــد بــن حنبــل: "عــن الثــوري وأبــي معاویــة فــي منــه فــي حــدیث ا
األعمش؟ قال: أحد یتكلم بهذا؟ !"، وسئل أیضًا: "عن زائدة وأبي معاویـة فـي األعمـش؟ قـال: 
وال هـــذا، كـــان أبـــو معاویـــة عنـــده أحادیـــث عـــن األعمـــش، وٕاذا وقـــع فـــي غیـــر األعمـــش جـــاء 

  .)٣(بأعاجیب"
أبو معاویـة مـن أثبـت أصـحاب األعمـش، قیـل لـه: مثـل سـفیان؟ قـال: وقیل ألحمد بن حنبل: "       

  .)٤(ال، سفیان في طبقة ُأخرى، إن أبا معاویة یخطئ في أحادیث من أحادیث األعمش"
لعلــه  )٥(وأمـا قـول أحمـد بـن حنبـل:" إن أبـا معاویـة یخطـئ فـي أحادیـث مـن أحادیـث األعمـش"       

لفـــًا وســـبع مئـــة، فقیـــل ألبـــي أحیـــاة األعمـــش  قـــال ذلـــك لقـــول وكیـــع: "إنـــه كـــان یعـــد علینـــا فـــي
  .)٦(معاویة: إن وكیعًا قال كذا وكذا، فقال: صدق، ولكني مرضت مرضة فُأْنِسیت أربع مئة"

وأما ما وقع في أحادیثه من نكارة؛ فهو في حدیثه عـن عبیـد اهللا بـن عمـر، فقـد قـال أحمـد بـن       
هللا، ذكـــر منهـــا فـــي المطلقـــة، حنبـــل: "كـــان أبـــو معاویـــة یخطـــئ فـــي غیـــر شـــيء، عـــن عبیـــد ا

، قلـت: وذلـك ألنهـم )٨(، قـال أحمـد: لـیس أحـد یقـول: المطلقـة غیـره")٧(والمتوفى عنها في العدة
، ولهـذا قـال ابـن معـین: )٩(قالوا في المرأة یطلقها زوجها ثم یموت عنهـا عـدتها مـن یـوم یمـوت

  .)١٠("روى أبو معاویة عن عبید اهللا بن عمر أحادیث مناكیر"
  

                                                           
 ). ١٤٥/ رقم ١٦٠) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (١
 ). ٧٩٤/ رقم ٣٠٦/ ٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٢
 ). ٢٣٥/ رقم ٣٢٤لل الخالل البن قدامة ( ) المنتخب من ع(٣
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٤
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر نفسه(٥
 ). ٥١٧٣/ رقم ١٣٠/ ٢٥) تهذیب الكمال للمزي ( (٦
ُعَبْیـِد اِهللا َعـْن َنـاِفٍع  ) لعله یقصد بذلك الحدیث الذي أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه قـال: َحـدَّثََنا َأُبـو ُمَعاِوَیـَة َعـنْ (٧

 ). ١٩٢٤٩/ رقم ١٩٧/ ٥َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: ِعدَُّتَها ِمْن َیْوِم َطلََّقَها َوِمْن َیْوِم َیُموُت َعْنَها"( 
 ). ١٩٠٧/ رقم ٤٠٤) مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود ( (٨
 ). ١٩٢٤٦/ رقم ١٩٦/ ٥) انظر: مصنف ابن أبي شیبة ( (٩

 ). ١٩٢٠/ رقم ٣٩٤/ ٣ریخ البن معین روایة الدوري ( ) التا(١٠
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مــا عــن وصــفه باالضــطراب، والخطــأ الشــدید فهــو فــي غیــر روایتــه عــن األعمــش، فقــد ســئل  وأ      
أحمد بن حنبل: "كیف حدیث أبى معاویة عن هشام بن عروة ؟ قال: فیها أحادیـث مضـطربة 

، وقـال أیضـًا: "أبـو معاویـة الضـریر فـي )١(یرفع منها أحادیث إلى النبي صلى اهللا علیه وسـلم"
  . )٢(ب ال یحفظها حفظًا جیدًا"غیر حدیث األعمش مضطر 

وأما عن وصفهم له باإلرجاء فهذا ال یضره فقد قیل: "لم یكن إرجاؤهم، هذا المـذهب الخبیـث؛         
أّن اإلیمــان قــول بــال عمــل، وأّن تــرك العمــل ال یضــر، بــل كــان إرجــاؤهم؛ أنهــم یرجــون ألهــل 

نـاس بالـذنوب، وكـانوا یرجئـون وال الكبائر الغفران؛ ردًا على الخوارج وغیـرهم، الـذین یكفـرون ال
  . )٤(، وكان أحمد یقول: "احتملوا المرجئة في الحدیث")٣(یكفرون بالذنوب"

، وقـال فـي موضـع آخـر: "الحـافظ )٥(وقال الذهبي: "الحافظ، ثبـت فـي األعمـش، وكـان مرجئـًا"      
یضــًا: "ثقـــة ، وقــال أ)٧(، وقـــال مــرة: "اإلمــام، الحـــافظ، الحجــة، أحــد األعـــالم")٦(الثبــت محــدث"

، وقــال )٩(، وقــال: "الحـافظ، أحــد أئمــة األثــر")٨(ا"ثبـت، مــا علمــت فیــه مقـاًال یوجــب وهنــه مطلًقــ
ابــــن حجــــر: "ثقــــة أحفــــظ النــــاس لحــــدیث األعمــــش، وقــــد یهــــم فــــي حــــدیث غیــــره، وقــــد رمــــى 

، وقال أیضًا: "مشهور بكنیته معروف )١١(، وقال في موضع آخر: "أحد االعالم")١٠(باإلرجاء"
  .  )١٢(فظ أثبت أصحاب االعمش"بسعة الح

النُّقَّـاد  ُجـل، فـإن باإلرجـاء رمـي وقـد األعمـش، لحـدیث النـاس أحفـظ ثقـة،: خالصة القول فیـه      
وأمــا عــن الســبب  غیــره، حــدیث علــى توثیقــه، وهــو مــن أثبــت أصــحاب األعمــش، وقــد َیِهــم فــي
عن نفسه:" قد  ، وقد قال هو)١٣(الذي جعله ثبت في األعمش؛ فقد الزم األعمش عشرین سنة

                                                           
 ). ١٩٠٦/ رقم ٤٠٤) مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود ( (١
 ). ٧٢٦/ رقم ٣٧٨/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٢
 ). ٢٠٥) المقترب في بیان المضطرب للرحابي ( ص (٣
 ). ١٣٦رقم / ١٩٨) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (٤
 ).   ٤٨١٦/ رقم ١٦٧/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٥
 ). ٢٧٤/ رقم ٢١٥/ ١) تذكرة الحفاظ  للذهبي ( (٦
 ).   ٢٠/ رقم٧٣/ ٩) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٧
 ). ٧٤٦٦/ رقم ٥٣٣/ ٣) میزان االعتدال للذهبي ( (٨
 ). ١٢٦٧/ رقم ٣٧٨/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٩

 ). ٥٨٤١/ رقم٤٧٥هذیب البن حجر ( ) تقریب الت(١٠
 ). ٤٥٨٢/ رقم ٣٥٦/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (١١
 ). ٦١/ رقم ٣٦) طبقات المدلسین البن حجر ( (١٢
 ). ١٠٦٩/ رقم ٢١/ ١٠) المنتظم البن الجوزي ( (١٣
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ــَرَدد علیــه حــدیث  صــار حــدیث األعمــش فــي فمــي َعْلَقمــًا، أو هــو َأَمــرَّ مــن الَعلَقــم؛ لكثــرة مــا ُی
  وبهذا وافق ابن اْلُمَلقِّن النقاد في حكمهم علیه. واهللا أعلم. .)١(األعمش"

  

  امیین".من قال فیه: "حجة في الشِّ ثالثًا: 

، َأُبـو ُعْتَبـة الِحْمِصـّي، مـات سـنة إحـدى أو )٢(م الَعْنِسيّ ) ِإْسَماِعْیل بن َعیَّاِش بن ُسَلیْ ٤(ي .٧٥
  .)٣(اثنتین وثمانین ومائة، وله بضع وسبعون سنة

فیـه مقـال، وهـو عـن " وقـال فـي البـدر المنیـر:، )٤(امیین""حجـة فـي الشَّـ قول ابن اْلُمَلقِّـن فیـه:
  .)٥(عند الجمهور" ئامیین لیس بشغیر الشَّ 

، وزاد ابـن معـین فـي موضـع )٧(، ویعقـوب بـن سـفیان)٦(ثقه یحیي بن معـینو أقوال النُّقَّاد فیه: 
، وقال أیضـًا: "لـیس بـه )٩(وقال في موضع آخر: "لیس به بأس"، )٨("إذا حدث عن ثقة" آخر:

، وُسـِئل مـرة: "أیَُّمـا أعجـب إلیـك إسـماعیل )١٠(ام، والعراقیـون یكرهـون حدیثـه"بأس في أهل الشَّـ
َلة؟ قال: ال؛ بـل إسـماعیل، ثـم قـال: فـرج ضـعیف الحـدیث، وأیـش بن عیاش، أو فرج بن َفَضا

ــ)١١(عنــد فــرج؟! ام مــن بقیــة بــن ، وقــال أیضــًا: "كــان إســماعیل بــن عیــاش أحــب إلــى أهــل الشَّ
ـــد" ، وقـــال: "كـــان ثقـــة فیمـــا یـــروي عـــن )١٣(، وُســـئل عنهمـــا فقـــال: "كالهمـــا صـــالحان")١٢(الولی

ـــ ، وقـــال: "أرجـــو أن ال یكـــون بـــه )١٤(فیهـــا"ام، ومـــا َرَوى عـــن غیـــرهم فخلـــط أصـــحابه أهـــل الشَّ
                                                           

 ). ٦٨٨/ رقم ٣٦٢/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١
ة وسكون النون وفي آخرهـا سـین مهملـة، هـذه النسـبة إلـى عـنس بـن مالـك وهـو مـن َمـْذِحج فـي ) بفتح العین المهمل(٢

 ). ٢٨٢٥/ رقم ٣٩٥/ ٩الیمن، وجماعة منهم نزلت الشام وأكثرهم بها. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٤٧٣/ رقم ١٠٩) تقریب التهذیب البن حجر ((٣
 ). ٤٨٤/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ). ٥٤٣/ ٤یر البن الملقن ( ) البدر المن(٥
 ). ٥٠٣٢/ رقم ٤١١/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٦
 ). ٤٢٤/ ٢) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٧
 ). ٨٠/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (٨
 ). ٦٥٠/ رقم ١٩٢/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ٤٧٢/ رقم ١٧٤/ ٣) تهذیب الكمال للمزي ( (١٠
/ رقـم ٤٥٧/ ٤)، انظر: التاریخ البـن معـین روایـة الـدوري (  ٧٦١/ رقم٤٦١) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (١١

٥٢٧٨ .( 
 ). ٥١٤٦/ رقم ٤٣٢/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٢
 ). ١٢٧/ رقم ٤٧٣/ ١) انظر: الكامل البن عدي ( (١٣
 ). ٣٢٧٦/ رقم ٢٢٤/ ٦ب ( ) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطی(١٤
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امیین، وذكر الخبر، فحدیثه مستقیم، وٕاذا حدث عن ، وقال أیضًا : "إذا حدث عن الشَّ )١(بأس"
، وقیل لیحیي: "كتبت عن إسماعیل بن عیاش؟ فقال: )٢(الحجازیین والعراقیین، خلط ما شئت"

ام، وال یدفعـه لم الناس بحدیث الشَّ ، وزاد یعقوب بن سفیان: "عدل، أع)٣(نعم سمعت منه شیئًا"
  غرب عن ثقات المدنیین والمكیین".دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: یُ 

امیین خاصـة، وأصحابنا فیمـا روى عـن الشَّـ ،وقال یعقوب بن شیبة: "ثقة عند یحیى بن معین      
   .)٤(وفي روایته عن أهل العراق وأهل المدینة اضطراب كبیر، وكان عالمًا بناحیته"

ــ)٥(وقـال أبــو الیمـان       ام والمدینـة ومكــة، : "كــان أصـحابنا لهــم رغبـة فــي العلـم، وطلــب شـدید بالشَّ
وكــانوا یقولــون: نجهــد فــي الطلــب، ونتعــب أبــداننا ونغیــب، فــإذا جئنــا وجــدنا كــل مــا كتبنــا عنــد 

  . )٦(إسماعیل"

یـاش، والولیـد بـن امیین مـن إسـماعیل بـن عوقال أحمد بن حنبل: "لیس أحد أروى لحـدیث الشَّـ      
ــ)٧(مســلم" امیین وقــال: هــو فــیهم أحســن حــاًال ممــا روى عــن المــدنیین ، "وَحسَّــن روایتــه عــن الشَّ

، ولبقیـة أحادیـث )٩(، وقـال فـي موضـع آخـر: "إسـماعیل بـن عیـاش أصـلح مـن بقیـة)٨(وغیرهم"
وقـال  ،)١١(، وقیـل لـه: "إسـماعیل بـن عیـاش أو بقیـة؟ قـال: مـا أقربهمـا")١٠(مناكیر عن الثقات"

، وســـئل مــرة فقــال: "مـــا حــدث عـــن مشــایخهم؟ قیـــل: )١٢(أیضــًا: "كــان یـــروي عــن كـــل ضــرب"
 ا، وَسـَئل أحمـد بـن حنبـل أبـ)١٣(امیین؟ قال: نعم، فأما ما حدث عن غیرهم، فعنـده منـاكیر"الشَّ 

                                                           
 ).  ١٢٧/ رقم ٤٧٢/ ١) الكامل البن عدي ( (١
 ). ٤٧٢/ رقم ١٧٤/ ٣)، تهذیب الكمال للمزي (  ٧٥٦/ رقم ٤٩/ ٩) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٢
 ). ٣٩٠٩/ رقم ٩/ ٣) العلل ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( (٣
 ).١٢٥٤/ رقم٧/٣٢٢)، سیر أعالم النبالء للذهبي ( ٣٢٧٦/ رقم٢٢٥/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ((٤
) الحكم بن نافع الَبْهَراِنّي، أبو الیمان الحمصي مشهور بكنیته، ثقـة ثبـت یقـال إن أكثـر حدیثـه عـن شـعیب مناولـة، (٥

 ). ١٤٦٤/ رقم ١٧٦مات سنة اثنتین وعشرین ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ).  ٤٢٣/ ٢( ) المعرفة والتاریخ للفسوي (٦
 ). ٣٢٧٦/ رقم ٢٢١/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٧
 ). ٢٤٤/ رقم ١٠٤) انظر: العلل ألحمد روایة المروذي وغیره ( (٨
) بقیة بن الولید بن صائد ابن كعب الكالعي أبو یحمد المیتمي، صدوق كثیر التدلیس عن الضعفاء، مات سنة (٩

 ). ٧٣٤/ رقم ١٢٦ون، تقریب التهذیب البن حجر ( سبع وتسعین ومائة وله سبع وثمان
 ).  ٤٧٢/ رقم ١٧٥/ ٣)، تهذیب الكمال للمزي (  ٩٧٢٦/ رقم ٢٩٩/ ٧١) تاریخ دمشق البن عساكر ( (١٠
 ). ٣٠٠/ رقم ٢٦٤) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (١١
 ).  ٤٣/ رقم ١٢٥/ ١) المجروحون البن حبان ( (١٢
 ). ٣٠٠/ رقم٢٦٤أحمد (  ) سؤاالت أبي داود لإلمام(١٣
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داود بــن عمــرو الضــبى: "یــا أبــا ســلیمان، كــان یحــدثكم إســماعیل بــن عیــاش هــذه األحادیــث 
ما رأیت معه كتابًا قـط، فقـال لـه: لقـد كـان حافظـًا، كـم كـان یحفـظ ؟ قـال:  بحفظه؟ قال: نعم،

كــان شــیئًا كثیــرًا قــال لــه: كــان یحفــظ عشــرة آالف؟ قــال: عشــرة آالف، وعشــرة آالف، وعشــرة 
، وُســِئل عنــه مــرة فقــال: "نظــرت فــي )١(آالف، فقــال لــه أحمــد بــن حنبــل: هــذا كــان مثــل وكیــع"

  .)٢(صحاح، وفى المصنف أحادیث مضطربة"كتابه عن یحیى بن سعید أحادیث 

وقال یزید بن هـارون: "مـا رأیـت أحفـظ مـن إسـماعیل بـن عیـاش، مـا أدرى مـا سـفیان الثـورى؟        
  .)٣(وكان یقول: "ما رأیت شامیًا وال عراقیًا أحفظ من إسماعیل بن عیاش"

بـن  ي، وقـال علـ)٤("وقال أبو داود: "بقیة أقل مناكیر، وٕاسماعیل أحب إلى من فرج بن فضالة      
، وقال أبو زرعة : "صدوق إال أنه غلط في حدیث )٥(ُحْجر: "ابن عیاش حجة لوال كثرة وهمه"

  . )٦(الحجازیین والعراقیین"

: "إذا حــدث عــن أهــل بلــده فصــحیح، وٕاذا حــدث عــن )٨(، وأبــو بشــر الــدوالبي)٧(وقــال البخــاري         
ع آخــر: "وٕاســماعیل بــن عیــاش منكــر غیــر أهــل بلــده، ففیــه نظــر"، وقــال البخــاري فــي موضــ

، وقــال أیضــًا: "كأنــه شــبه ال شــيء وال یعــرف لــه )٩(الحــدیث عــن أهــل الحجــاز، وأهــل العــراق"
ــ)١٠(أصـل" ، وقــال العقیلــي: "إذا حــدث عــن )١١(امیین فهــو أصــح"، وقــال مــرة: "مــا روى عــن الشَّ

  . )١٢(ام اضطرب، وأخطأ"غیر أهل الشَّ 

امیین إذا روى عنــه ثقــة فهــو مســتقیم الحــدیث، وفــي الجملــة وقــال ابــن عــدي: "حدیثــه عــن الشَّــ      
  .)١٣(إسماعیل بن عیاش ممن یكتب حدیثه، ویحتج به في حدیث الشامیین خاصة"

                                                           
 ).  ٧٥٦/ رقم ٤٣/ ٩) انظر: تاریخ دمشق البن عساكر ( (١
 ).  ٦٥٠/ رقم١٩٢/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ١٢٧/ رقم ٤٧٧/ ١) الكامل البن عدي ( (٣
 ).  ٥٨٤/ رقم ٣٢٦/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 .، نفس الجزء والصفحة) المصدر السابق(٥
 ). ٦٥٠/ رقم ١٩٢/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ).  ٣٢٧٦/ رقم ٢٢٣/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٧
 ).  ١٢٥٤/ رقم ٣٢٢/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٨
 ). ٧٥/ رقم ٥٨) العلل الكبیر للترمذي ( (٩

 ). ٢١٩( ص المصدر السابق) (١٠
 ). ١١٦٩/ رقم ٣٦٩/ ١ري ( ) التاریخ الكبیر للبخا(١١
 ). ١٠٢/ رقم ٨٨/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٢
 ).١٢٧/ رقم ٤٨٨/ ١) الكامل البن عدي ( (١٣
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وقال ابن عبد البر: "إسماعیل بن عیـاش غیـر مقبـول الحـدیث إذا حـدث عـن غیـر أهـل بلـده،       
ــامیین فحدیثــه مســتقیم، وٕاذا حــدث عــن المــدفــإذا حــدث عــن الشَّــ امیین نیین وغیــرهم مــا عــدا الشَّ

  . )١(ففي حدیثه خطأ كثیر واضطراب"

، وقـال فـي موضـع آخـر: "مـع جاللتـه اذا انفـرد بحـدیث )٢(ام"وقال الحاكم: "أحد أئمة أهـل الشَّـ      
  .)٣(لم یقبل منه لسوء حفظه، وٕاسماعیل إذا روي عن غیر الشامیین ضعیف"

، )٦(، وعمـرو بـن علـي)٥(، وُدَحـْیم)٤(لي بن المـدینيامیین كذلك عوضعف روایته عن غیر الشَّ       
ــــ ، وابــــن )١١(الَقْیَســــَراِنيّ ، وابــــن )١٠(، والبیهقــــي)٩(، وأبــــو أحمــــد الحــــاكم)٨(حــــاوي، والطَّ )٧(اجيوالسَّ

، )١٦(، والبوصــــیري)١٥(، والهیثمــــي)١٤(، والعراقــــي)١٣(، وابــــن رجــــب الحنبلــــي)١٢(ياِســــفَ ان الْ َطــــقَ الْ 
  ر.یوغیرهم كث

، وقــال ابــن المــدیني )٢٠(، والــدارقطني)١٩(اشرَ ، وابــن ِخــ)١٨(، والنســائي)١٧(ینيوضــعفه ابــن المــد      
ام من إسماعیل بن عیاش لـو ثبـت علـى في موضع آخر: "ما كان أحد أعلم بحدیث أهل الشَّ 

                                                           
 ). ٤٢٩/ ٦) التمهید البن عبد البر ( (١
 ). ٦٧٩/ ١) المستدرك للحاكم ( (٢
 ). ٢٧٩/ رقم ٢١٧) سؤاالت السجزي للحاكم ( (٣
 ). ١٦١/٢٣٣مدیني ( ) سؤاالت ابن أبي شیبة البن ال(٤
 ).  ٤٧٢/ رقم ١٧٦/ ٣) تهذیب الكمال للمزي ( (٥
 ).  ٣٢٧٦/ رقم ٢٢٥/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٦
 ). ٥٨٤/ رقم ٣٢٥/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ١٠٧٤/ رقم ١٠٣/ ٣) شرح مشكل اآلثار للطحاوي ( (٨
 ). ٥١٢/ رقم ١٩٧/ ٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

 ). ٣٣٨٣/ رقم٢/٣٦٣)، انظر: السنن الكبرى له (  ١٩٤٥/ رقم ٢٦٦/ ٢) السنن الصغیر للبیهقي ( (١٠
 ). ٣٣٠٠/ رقم ١٤٩٤/ ٣) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١١
 ). ٤٤٨/ ٣) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١٢
 ). ٣٠٦/ ٥) فتح الباري البن رجب ( (١٣
 ). ٢/١٢٤للعراقي (  ) طرح التثریب(١٤
 ). ٣٦١١/ رقم ٥٤٧/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٥
 ). ٤١٨/ رقم ١/١٤٠) مصباح الزجاجة للبوصیري ( (١٦
 ). ٣٢٧٦/ رقم ٢٢٥/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٧
 ). ٣٤/ رقم ١٦) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (١٨
 ). ٣٢٧٦رقم  /٢٢٦/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٩
 ). ٤٥٤٨/ رقم ٤١١/ ٥) السنن للدارقطني ( (٢٠
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، وقـــال أیضـــًا: "رجـــالن همـــا )١(حـــدیث أهـــل الشـــام، ولكنـــه خلـــط فـــي حدیثـــه عـــن أهـــل العـــراق"
، وزاد النسـائي فـي موضـع )٢(ة"یَعـهِ اش، وعبد اهللا بن لَ صاحبا حدیث بلدهما، إسماعیل بن عیَّ 

ــ)٣(الخطــأ" آخــر: "كثیــر ، وزاد الــدارقطني فــي )٤(ام"، وقــال أیضــًا:" صــالح فــي حــدیث أهــل الشَّ
، وقــال فـــي موضــع آخــر: "متـــروك )٥(امیین"عــن غیـــر الشَّــ موضــع آخــر: "مضـــطرب الحــدیث

  .)٦(الحدیث"

  . )٧(ي"ارِ زَ فَ ثه، ال أعلم أحدًا كف عنه إال أبو إسحاق الْ وقال أبو حاتم: "هو لین، یكتب حدی      

: "إذا حـدثك عمـن یعــرف فاكتـب عنـه، وأمـا بقیــة )٨(يدِ لزكریــا بـن َعـ يارِ زَ فَـالْ وقـال أبـو إسـحاق       
 ، وقـال فـي موضـع آخـر:)٩(بن الولید إذا حدثك عمن تعـرف وعمـن ال تعـرف فـال تكتـب عنـه"

، وقــال ابــن المبــارك: "إذا اجتمــع إســماعیل، وبقیــة )١٠(""ذاك رجـل ال یــدرى مــا یخــرج مــن رأســه
  .)١٢(، وقال في موضع آخر: "ال استحلى حدیثه")١١(في شيء فبقیة أحب إلي"

  .)١٤(، فتعقبه ابن حجر فقال: "ذلك تساهل ال یخفى")١٣(وقال البیهقي: "لیس بحجة"      

وبقیة فقال: كل كان یأخذ عن  عن إسماعیل بن عیاش،)١٥(وقال الَجْوَزَجانّي:"سألت أبا ُمْسِهر       
غیر ثقة فإذا أخذت حدیثه عن الثقات فهو ثقـة، أمـا إسـماعیل بـن عیـاش فقلـت: ألبـي الیمـان 

                                                           
 ). ٣٢٧٦/ رقم ٢٢٥/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١
 ).  ١٠٢/ رقم ٨٩/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٢
 ). ٦٩٨٠/ رقم٣٥٧/ ٦) السنن الكبرى للنسائي ( (٣
 ).  ٥٨٤/ رقم ٣٢٥/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٤٧/ رقم ١١٨/ ٤السنن للدارقطني ( ) (٥
 ). ١٩٤/ رقم ١٠٨/ ١) المصدر السابق ( (٦
 ). ٦٥٠/ رقم ١٩٢/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
) زكریا بن عدي بن الصلت التیمي موالهم، أبو یحیى الكوفي، نزیل بغداد وهو أخو یوسف، ثقة جلیل یحفظ، (٨

 ). ٢٠٢٤/ رقم ٢١٦رة ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر ( مات سنة إحدى عشرة أو اثنتي عش
 ). ٢٣٩/ ٢) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (٩

  ).  ١٠٢/ رقم ٩٠/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٠
 ). ١١٦٩/ رقم ٣٦٩/ ١) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١١
 ).  ٥٨٤/ رقم ٣٢٥/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٢
 ). ١٩٢٤٣/ رقم ٩٣/ ١٤فة السنن للبیهقي ( ) معر (١٣
 ). ٦٦٥/ ٩) فتح الباري البن حجر ( (١٤
) عبــد األعلــى بــن مســهر الغســاني، أبــو مســهر الدمشــقي، ثقــة فاضــل، مــات ســنة ثمــاني عشــرة ومــائتین. تقریــب (١٥

 ). ٣٧٣٨/ رقم ٣٣٢التهذیب البن حجر ( 
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َیْرُقُم على الثوب المئة، ولعل شراءه دون عشرة قـال: كـان مـن  )١(ما أشبه حدیثه بثیاب َساُبْور
ــــ ین أحمــــد منــــه فــــي حــــدیث امیَأْرَوى النــــاس عــــن الكــــذابین، وهــــو فــــي حــــدیث الثقــــات مــــن الشَّ

  . )٢(غیرهم"

: "هذا التشبیه استعمله لتضعیف روایة فقال ابن حجر فسره قول الجوزجاني فیه؛ فقد عن وأما      
 إســـماعیل بـــن عیـــاش، وتجریحـــه مـــأخوذ مـــن طریقـــة أهـــل نیســـابور فـــي بـــیعهم الثیـــاب حیـــث

  .)٣(بخس األثمان"بها المشتري، ولعلهم اشتروها بأ فیغروایضعون علیها األثمان العالیة 

، وقــال فــي موضـــع آخــر: "عــالم أهــل حمــص صــدوق فـــي )٤(امیین"وقــال الــذهبي: "عــالم الشَّــ        
ام ، وقـال مـرة: "اإلمـام محـدث الشَّـ)٥(حدیث أهل الشام مضطرب جدًا في حدیث أهل الحجـاز"

ـــ عـــن ... وحـــدث  ام، بقیـــة األعـــالمأحـــد األعـــالم، وقـــال أیضـــًا: "الحـــافظ، اإلمـــام، محـــدث الشَّ
الحجازیین والعراقیین وهو فـیهم كثیـر الغلـط بخـالف أهـل بلـده، فإنـه یحفـظ حـدیثهم، ویكـاد أن 

ــعِ یتقنــه، وكــان مــن بحــور الْ  ــةٍ نَّ یانــة، صــاحب ُســ، صــادق اللهجــة، متــین الدِّ مِ ْل  ة واتبــاع، وجالل
خـالف نكـر ضـعیف بامیین لیس بالقوي، وحدیثـه عـن الحجـازیین مُ وقال: "شیخ الشَّ  ،)٦("ارٍ قَ وَ وَ 

ــ حــتج بــه، وحدیثــه عــن ، وقــال: "حــدیث إســماعیل عــن الحجــازیین والعــراقیین، ال یُ )٧(امیین"الشَّ
، وقــال: "الحــافظ، )٨(عارضــه أقــوى منــه"حــتج بــه إن لــم یُ ، ویُ نِ َســحَ امیین صــالح مــن قبیــل الْ الشَّــ

ـــ)٩(أحـــد األعـــالم" ، وقـــال ابـــن حجـــر: "صـــدوق فـــي )١٠(امیین"، وقـــال: "ضـــعیف، فـــي غیـــر الشَّ
"وفــي روایتــه عــن غیــر ، وقــال فــي موضــع آخــر: )١١(یتــه عــن أهــل بلــده مخلــط فــي غیــرهم"روا
  .)١٢("امیین ضعفالشَّ 

                                                           
 ).  ٧١١/ ٣) مدینة من بالد فارس. معجم ما استعجم لألندلسي ( (١
 ). ٣١١/ رقم ٢٩٧ – ٢٩٦) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٢
 ).  ٤٣/ ١) التلخیص الحبیر البن حجر ( (٣
 ).   ٩٢٣/ رقم ٢٤٠/ ١)، انظر: میزان االعتدال له (  ٤٠٠/ رقم ٢٤٨/ ١) الكاشف للذهبي ( (٤
 ). ٦٩٧/ رقم ٨٥/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٥
 ). ١٢٥٤/ رقم ٣١٨/ ٧ء للذهبي ( ) سیر أعالم النبال(٦
 ). ٣٨/ رقم ٤٧) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (٧
 ).١٢٥٤/ رقم ٣٢٣/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٨
 ). ٢٠/ رقم ٨٠٩/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٩

 ). ٤٣١/ رقم ٣٦) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ). ٤٧٣/ رقم ١٠٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٣٨٠/ ٦) فتح الباري البن حجر ( (١٢
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ــه:        ــول فی ــده أهــل ثقــة فــي روایتــه عــنخالصــة الق ــامیین بل ط فــي غیــرهم، قلــت لِّــخَ ، مُ مــن الشَّ
ام الشَّ  اش من أهلبتوثیقه؛ وٕان قال ابن عدي: "وهذه األحادیث التي أملیتها من روایة ابن عیَّ 

سـتقیم، ام فهـو مُ اش عـن أهـل الشَّـل بعضها بعضًا، وسوى هذه األحادیث إذا رواه ابن عیَّـمِ حْ یَ 
؛ فقـد قـال الـذهبي: "لـیس مـن شـرط الثقـة أن )١(وٕانما یخلط ویغلط في حـدیث العـراق والحجـاز"

: "لســت بــن معــینا، وقــال )٢(بًال"ال یغلــط أبــدًا، فقــد غلــط شــعبة ومالــك، وناهیــك بهمــا ثقــة، وُنــ
  .  )٣(حدث فیصیب"حدث فیخطئ إنما العجب ممن یُ أعجب ممن یُ 

وأما عن توثیقه فـي أهـل بلـده؛ فقـد قـال الحـازمي: "ألن أهـل كـل بلـد لهـم اصـطالح فـي كیفیـة        
  .)٤(األخذ من التشدد والتساهل وغیر ذلك، والشخص أعرف باصطالح أهل بلده"

اش فأخــذ منـي أطـراف إسـماعیل بــن ماعیل بـن عیَّـقــدم علینـا إسـ" وال تعـارض بـین قـول وكیـع:      
، وقول غیره من النُّقَّاد؛ فابن أبي خالـد مـن الكوفـة فـي )٥(ي خالد فرأیته وهو یخلط في أخذه"بِ أَ 

  اش ضعیف في روایته عنهم.العراق، وابن عیَّ 
وال تعــارض بــین مــن أطلــق القــول بتوثیقــه، ومــن أطلــق القــول بتضــعیفه وذلــك؛ ألنــه ثقــة فــي       

  حدیثه عن أهل بلده، ضعیف في روایته عن الحجازیین والعراقیین. 
  وأما عن سبب ضعف روایته في الحجازیین فقد ذكر النُّقَّاد أسبابًا لذلك منها:       

: بســبب ضــیاع كتابــه عــنهم، فقــد قــال یحیــى بــن معــین: "فــإن كتابــه ضــاع، فخلــط فــي األول
عیة العلم إال أنه لیس بمتقن لما سـمعه بغیـر ، ولذلك قال الذهبي: "كان من أو )٦(حفظه عنهم"

  .)٧(بلده، كأنه كان یعتمد على حفظه فوقع خلل في حدیثه عن الحجازیین"
كان من الحفاظ المتقنین في حداثته، فلما كبر تغیر حفظه فما حفظ " : قول ابن حبان:الثاني

اء خلــط فیــه فــي صــباه وحداثتــه أتــى بــه علــى جهتــه، ومــا حفــظ علــى الكبــر مــن حــدیث الغربــ
وأدخل اإلسناد في اإلسناد، وألزق المـتن بـالمتن وهـو ال یعلـم ومـن كـان هـذا نعتـه حتـى صـار 

، قلـت: ولـذلك "حـدث عنـه )٨(الخطأ في حدیثه یكثر خرج عن االحتجاج به فیما لم یخلط فیـه"
  .)٩(عبد الرحمن بن مهدي قدیمًا وتركه"

                                                           
 ). ١٢٧/ رقم ١/٤٧٩) الكامل البن عدي ( (١
 ). ٣٤٦/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٢
 ). ١٣/٥٢/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٣
 ). ١٢) االعتبار للحازمي ( ص (٤
 ). ٦٥٠/ رقم ١٩٢/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ). ٣٢٧٦/ رقم ٢٢٤/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٦
 ). ٢٤٠/ رقم ١/١٨٦) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٧
 ). ٤٣/ رقم ١٢٥/ ١) المجروحون البن حبان ( (٨
 ). ٣٢٧٦/ رقم ٢٢٥/ ٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٩
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لم یخـتلط وٕانمـا سـاء حفظـه فـي حدیثـه عـن  وبیَّن أنه ابن حبان على قول ابن حجر واعترض      
: "وأما إشارته إلى أنه تغیر حفظه، واختلط فقد استوعبت كـالم المتقـدمین غیر الشامیین لقوله

فیه فـي كتـابي تهـذیب التهـذیب ولـم أجـد عـن أحـد مـنهم أنـه نسـبه إلـى االخـتالط، وٕانمـا نسـبوه 
رحل إلى الحجاز أو العـراق اتكـل  إلى سوء الحفظ في حدیثه عن غیر الشامیین كأنه كان إذا

  .)١(على حفظه فیخطئ في أحادیثهم"

قلــت: ولكنــي وجــدت مــن نســبه إلــى االخــتالط؛ ولعــل مــن نســبه إلــى ذلــك لــم یقصــد بــه ذهــاب       
  العقل، وٕانما اختالط حدیثه عن الحجازیین والعراقیین.

ــالنُّقَّــاد فــي أنــه حجــة فــي أهــل ال لّ وقــد وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن ُجــ       ام؛ إال مــا كــان مــن أبــي إســحاق شَّ
وذلــك أن رجــًال جــاء إلــى أبــى إســحاق، فقــال: یــا أبــا " الفــزاري فقــد كــان كتــب عنــه ثــم تركــه؛

"    .)٢(إسحاق، ُذِكرت عند إسماعیل بن عیاش، فقال إسماعیل: َأیَُّما َرُجل لوال َأنَّه َشكِّيٌّ

تثناء فـــي اإلیمـــان، فلعلـــه مـــن قـــال الـــذهبي: "هـــذا یـــدل علـــى أن إســـماعیل كـــان ال یـــرى االســـ      
، وهـــــذا ال یجـــــرح فـــــي ضـــــبطه، فقـــــد كـــــان أحمـــــد یقـــــول: "احتملـــــوا المرجئـــــة فـــــي )٣(المرجئـــــة"
  . واهللا أعلم.)٤(الحدیث"

  
  فیه". الناس أثبت وهو یینةعُ  ابن بصحبة من قال فیه: "مشهوررابًعا: 

َبْیرِ  بنُ  اهللاِ  فق) َعْبدُ  س ت د م (خ .٧٦  َأُبو الَمكِّيّ  الُحَمْیِدّي، ،)٥(اَألَسِديّ  ،الُقَرِشيّ  ِعْیَسى بنِ  الزُّ
     . )٦(بعدها وقیل ومائتین عشرة تسع سنة بمكة مات َبْكر،

"مشـهور بصـحبة ابـن : وقـال مـرة ،)٧(یینـة"بـن عُ االثقـة رئـیس أصـحاب قول ابن اْلُمَلقِّن فیـه: "  
  .)٨(یینة، وهو أثبت الناس فیه"عُ 
  

                                                           
 ). ١٢) القول المسدد البن حجر ( ص (١
 ).٤٧٢/ رقم ١٧٩/ ٣( ) تهذیب الكمال للمزي (٢
 ). ٣٢١/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٣
 ). ١٣٦/ رقم ١٩٨) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (٤
 ).٧٦) سبق نسبته (ص (٥
 ). ٣٣٢٠/ رقم ٣٠٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ١٥٠/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٧
 ). ١٦٨/ ٢) المصدر السابق ( (٨
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   .)١(یینةوثیقه، وأنه من أثبت، وأجل أصحاب ابن عُ متفق على ت أقوال النُّقَّاد فیه:
 ، وقــال فــي موضــع آخــر: "اإلمــام،)٢(یینــة"عُ  ابــن وصــاحب األعــالم أحــد قــال الــذهبي: "الفقیــه

، وقال )٤(الفقیه"، ، وقال مرة: "الحافظ)٣("یینةعُ  بن سفیان أصحاب وأجل وفقیهها، مكة محدث
  .)٥(ینة"یعُ  ابن أصحاب أجل فقیه حافظ ابن حجر: "ثقة

ـثقة حافظ أَ  خالصة القول فیه: وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد علـى  .یینـةوأثبـت أصـحاب ابـن عُ  لُ جَّ
  یینة. واهللا أعلى وأعلم.توثیقه، وأنه أثبت الناس في ابن عُ 

  

  القول فیهم جرًحا وال تعدیًال: مْ زِ جْ المطلب الثالث: "الرواة الذین لم یَ 
كـان و ُمَلقِّن في بعض الرواة من غیر أن یجزم القول فیهم جرًحـا وال تعـدیًال، م اإلمام ابن الْ لَ كَ تَ     

  قاد، وهم كالتالي:  د على بعض النَّ الرَّ  ضِ رِ عْ ذلك منه غالًبا في مَ 

  .أو "وثقوه" "وثق" :من قال فیه: المصطلح األول

اْسـُمه َیْحَیـى، مـات سـنة  :، ُیَقـال)٦() َأْجَلح ْبن َعْبد اللَّه ْبن ُحَجیَّة، َأُبـو ُحَجیَّـة اْلِكْنـِديّ ٤(بخ  .٧٧
  .)٧(خمس وأربعین ومائة

  .  )٨(وثق"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "

   .)١٠(، والعجلي)٩(: وثقه ابن معینأقوال النُّقَّاد فیه

                                                           
)،  ٢٦٤/ رقـــم ٥٦/ ٥) الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم ( ١٦٦٠/ رقـــم ٤٤/ ٦الكبـــرى البـــن ســـعد (  ) الطبقـــات(١

) تهـــذیب  ٨٠٧/ رقـــم ٨٢٢/ ٢)، التعـــدیل والتجـــریح للبـــاجي (  ١٣٧٧٩/ رقـــم ٣٤١/ ٨الثقـــات البـــن حبـــان ( 
 ). ٢٩٣٣/ رقم ٣٥٤/ ٧)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (  ٣٢٧٠/ رقم ٥١٢/ ١٤الكمال للمزي ( 

 ).   ٢٧٢١/ رقم٥٥٢/ ١) الكاشف للذهبي ( (٢
  ). ٢٠١/ رقم٥/٣٤٢) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٣
 ). ١٧٤٩/ رقم ٣١/ ٩) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٤
 ). ٣٣٢٠/ رقم ٣٠٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥
قریـة مـن قـرى سـمرقند. األنسـاب ) بضم الكاف وسكون النـون وكسـر الـدال المهملـة، هـذه النسـبة إلـى كنـدى، وهـي (٦

 ).   ٣٤٨٨/ رقم ١٦١/ ١١للسمعاني ( 
 ). ٢٨٥/ رقم ٩٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٤٠٥/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ٣٤٩٧/ رقم ٣٨٢/ ٢)، التاریخ البن أبي خیثمة ( ١٢٧٦/ رقم ٣/٢٦٩) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٩

 ). ٤٨/ رقم ٢١٢/ ١عجلي ( ) الثقات لل(١٠
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وقــال  ،)٢(الحــدیث" : "صـالحأیضــاً قـال ، و )١(وقـال ابــن معـین فــي موضـع آخــر: "لــیس بـه بــأس"
  .لحدیث، ولیس بالقوي في عداد الشیوخ": "جائز افي موضع آخرالعجلي 

  

، وقــال عمــرو بــن )٤(، وقــال الــدارقطني: "ال بــأس بــه")٣(وقــال البخــاري: "لــیس بحدیثــه بــأس"     
...  : "مســتقیم الحــدیث صــدوق"، وزاد ابــن عــدي: "لــه أحادیــث صــالحة)٦(، وابــن عــدي)٥(علــى

، إال أنـه یعـد فـي شـیعة الكوفـة"، وقـال ولم أجد لـه حـدیثًا منكـرًا مجـاوزًا للحـد ال إسـنادًا وال متنـاً 
  في الثقات. )٨(، وذكره ابن شاهین)٧(یعقوب بن سفیان: "ثقة في حدیثه لین"

،وزاد النسـائي: "لـیس )١١(وضعفه النسـائي، )١٠(وأبو داود، )٩("وقال ابن سعد: "كان ضعیفًا جداً      
وكــان مســرفًا فــي  ، وقــال فــي موضــع آخــر: "لــیس بــالقوي،)١٢(بــذاك القــوي وكــان لــه رأى ســوء"

فـي الشـعبي؟ فقـال: سـبحان اهللا،  )١٤(، وقیل ألبي داود: "أجلح أحـب إلیـك أو زكریـا)١٣(التشیع"
، وقـال أبـو حـاتم: "لـین، لـیس بـالقوى، یكتـب حدیثـه، وال یحـتج )١٥(زكریا أرفع منـه بمئـة درجـة"

  .)١٦(به"

                                                           
 ).   ٢٢٣٢/ رقم ٤٥٤/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١
/ ٣٤٧/ ٢)، الجــــرح والتعـــدیل البــــن أبـــي حــــاتم ( ٥٢/ رقـــم٤٢) مـــن كـــالم أبــــي زكریـــا ابــــن معـــین فــــي الرجـــال ( (٢

 ).١٣١٧رقم
 ). ٣٩٢) العلل الكبیر للترمذي ( ص (٣
 ). ٢٥٧/ رقم ٤٠) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (٤
 ). ٢٨٢/ رقم ٢٧٩/ ٢) تهذیب الكمال للمزي ( (٥
 ). ٢٣٨/ رقم ٢/١٤٠) الكامل البن عدي ( (٦
 ).١٠٤/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٧
 ). ١٦١٠/ رقم ٢٦٢) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (٨
 ). ٢٥٥٣/ رقم ٣٣٦/ ٦) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٩

 ). ١٨٠/ رقم ١٧٩عبید اآلجري ألبي داود ( ) سؤاالت أبي (١٠
 ). ٢٨٢/ رقم ٢/٢٧٧) تهذیب الكمال للمزي ( (١١
 ). ٣٣٩٦/ رقم ٤٠٢/ ٣) السنن الكبرى للنسائي ( (١٢
 ). ١٠٣٧٧/ رقم ٢٢٨/ ٩) المصدر السابق ( (١٣
ز، الَهْمَداِنّي، الَوادِعّي، َأُبو َیْحَیى الُكْوِفّي، ثقة وكان ) َزَكِریَّا ابُن َأِبي َزاِئَدَة، َخاِلد، ویقال ُهَبْیَرة بن َمْیُمْون بن َفْیُروْ (١٤

 ).  ٢٠٢٢/ رقم ٢١٦یدلس، مات سنة سبع وأربعین ومائة، وقیل بعدها. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٢٨٢/ رقم ٩/٣٦٢) تهذیب الكمال للمزي ( (١٥
یقصــد بــذلك أن حدیثــه صــالح لالعتبــار، وال )، لعلــه  ١٣١٧/ رقــم ٣٤٧/ ٢) الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم ( (١٦

 یحتج فیما انفرد به.
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ى األجلـح غیـر حـدیث متقاربـان فـي الحـدیث، وقـد رو  )١(ومجالـد ،وقال أحمد بن حنبل: "أجلـح    
  .)٣(، وقال أیضًا: "ما أقرب األجلح من فطر بن خلیفة")٢(منكر"

، وكــان یقــول: "مــا كــان یفصــل بــین علــى بــن )٤(منــه شــيء" يوقــال یحیــى القطــان: "فــي نفســ     
، وقال ابن حبان: "كان ال یدرك ما یقول، یجعل أبـا سـفیان أبـا )٥(الحسین، والحسین بن على"

، وقال العقیلي بعد ذكـره لحـدیث لـه: "ال ُیتـاِبع األجلـح علـى َهـذا مـع )٦(امي"الزبیر ویقلب األس
، وذكـــــره ابـــــن الجـــــوزي فـــــي )٨(، وقـــــال ابـــــن القیســـــراني: "متـــــروك الحـــــدیث")٧(اضـــــِطرابه فیـــــه"

  .  )١٠(، وقال الجوزجانى: "مفتر")٩(الضعفاء
آخـر: "صـدوق،  ، وقـال فـي موضـع)١١(وقال الـذهبي: "شـیعي ال بـأس بحدیثـه، ولینـه بعضـهم"     

  .   )١٣(، وقال ابن حجر: "صدوق شیعي")١٢(شیعي جلد"
  صدوق شیعي. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القول بتوثیقه. واهللا أعلم.  خالصة القول فیه:

، اْلَمْصِرّي، مات سنة إحـدى ومائـة، أو )١٤() َعْبد الرَّْحَمن ْبن ِشَماَسَة اْلَمْهِريّ د ت س ق (م  .٧٨
 .)١٥(بعدها

  .)١٦(وثق"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "
                                                           

) مجالد بن سعید  بن عمیر الهْمداني، أبو عمرو الكوفي، لیس بالقوي، وقد تغیر فـي آخـر عمـره، مـات سـنة أربـع (١
 ). ٦٤٧٨/ رقم ٥٢٠وأربعین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ١٣١٧/ رقم ٣٤٧/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٢٨٤٩/ رقم ٤١٣/ ٢) العلل ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( (٣
 ).١٣١٧/ رقم ٣٤٧/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ٢٨٢/ رقم ٢٧٧/ ٢) تهذیب الكمال للمزي ( (٥
 ).     ١٠٨/ رقم ١٧٥/ ١) المجروحون البن حبان ( (٦
 ). ٥٧٢/ رقم ٣٥٧/ ١) الضعفاء للعقیلي ( (٧
 ). ٤٩٢٣/ رقم ٢١٢٢/ ٤) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٨
 ). ١٤٨/ رقم ٦٤/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٩

 ). ٣٢/ رقم ٥٩) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٠
 ). ٢٢٩/ رقم ٣٢/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١١
 ).   ٢٨٧/ رقم ٢٣) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٢
 ). ٢٨٥/ رقم ٩٦تقریب التهذیب البن حجر ( ) (١٣
) بفتح المیم وسكون الهاء وفي آخرها الـراء، هـذه النسـبة إلـى مهـرة بـن حیـدان بـن عمـرو بـن الحـاف بـن قضـاعة (١٤

 ). ٢٧٥/ ٣قبیَلة َكبیرة. اللباب البن األثیر ( 
 ). ٣٨٩٥/ رقم ٣٤٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٥
 ).١٤٦/ ١٤ ) التوضیح البن الملقن ((١٦
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ــه:  ــاد فی ، وقــال ابــن ســعد: )٣(ویعقــوب بــن ســفیان، )٢(، وابــن حبــان)١(وثقــه العجلــيأقــوال النُّقَّ
  .  )٤("صالح الحدیث"

  : "ثقة".)٦(، وابن حجر)٥(وقال الذهبي    

ه، ولعل السـبب الـذي وافق ابن اْلُمَلقِّن أغلب النُّقَّاد على القول بتوثیق .ثقة خالصة القول فیه:
نكرون أن یكون ابـن ِشَماَسـَة نزل من مرتبته قول ابن یونس فیه: "أهل النقل یُ جعل ابن سعد یُ 

فقال: "ألن ابن ِشَماَسَة إنما لقـي مـن الصـحابة مـن  ،، وعلل العالئي ذلك)٧(سمع من أبى ذر"
  . واهللا أعلم.)٨(مات بعد أبي ذر بزمن طویل كعمرو بن العاص، وزید بن ثابت وغیرهما"

 ، ویقــال)٩(ابــن ُبــَدْیل بــن ِبْشــر اْلُخزَاِعــيِّ  :(خــت د س) َعْبــد اهللا ْبــن ُبــَدْیل ْبــن ورقــاء، ویقــال  .٧٩
 .)١١(، اْلَمكِّّي، من الثامنة)١٠(اللَّْیِثيّ 

  . )١٢("وثق" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، وابـن )١٥(كـره ابـن حبـان، وذ)١٤(، وقال ابن معـین: "صـالح")١٣(وثقه الهیثمي أقوال النُّقَّاد فیه:
  في الثقات. )١٦(شاهین

                                                           
 ). ٩٥٨/ رقم ٢٩٣) الثقات للعجلي ( (١
 ). ٩٢٤/ رقم ١٩٣) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (٢
 ).   ٥٠٠/ ٢) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٣
 ). ٤٠٤٢/ رقم ٣٥٣/ ٧) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٤
 ). ٣٢٢٠/ رقم ٦٣١/ ١) الكاشف للذهبي ((٥
 ). ٣٨٩٥/ رقم ٣٤٢ر ( ) تقریب التهذیب البن حج(٦
 ).  ٢/٣٥٠) تاریخ ابن یونس المصري ( (٧
 ). ١٣٧) جامع التحصیل للعالئي ( ص(٨
/ ٥) بضــم الخــاء المعجمــة وفــتح الــزاي وفــي آخرهــا العــین المهملــة، هــذه النســبة إلــى خزاعــة. األنســاب للســمعاني ((٩

 ). ١٣٨٤/ رقم١١٦
مــن تحتهــا بنقطتــین، وفــي آخرهــا ثــاء منقوطــة بــثالث مــن فوقهــا،  ) بفــتح الــالم وتشــدیدها، وســكون الیــاء المنقوطــة(١٠

 ). ٣٥٦٢/ رقم ٢٤١/ ١١هذه النسبة إلى لیث بن كنانة. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٣٢٢٤/ رقم ٢٩٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٦٢٩/ ١٣) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ). ٨٤٠٧/ رقم ١٧٨/ ٥) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٣
  ). ٦٨/ رقم ١٥/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٤
 ). ٣٥٩٠/ رقم١٢/ ٥) الثقات البن حبان ( (١٥
 ). ٦٧٤/ رقم ١٣١) تاریخ أسماء الثقات ( (١٦
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١٨٤ 

  .)٤(وكاني، والشَّ )٣(یلعي، والزَّ )٢(، والبیهقي)١(وضعفه الدارقطني

  في الضعفاء. )٥(وذكره ابن الجوزي 

وقال ابن عدى: "له أحادیث، مما تًنكر علیه الزیادة في متنه أو إسناده، ولم أر لمتقدمین فیه     
  .)٦(كالًما فأذكره"

  . )٧(بن حزم: "مجهول"وقال ا    

قلــت: وهــذا غیــر مرضــي منــه؛ ألنــه معــروف عنــد النُّقَّــاد كمــا تبــین لنــا ممــا ذكرنــاه مــن أقــوال     
النقــاد فیــه جرًحــا أو تعــدیًال، ولعــل ابــن حــزم اخــتلط علیــه األمــر بــین راوینــا وبــین عبــد اهللا بــن 

فتبــع بــذلك قــول أبــي  ،)٨(بــدیل الــرَّاوي عــن ابــن عبــاس، الــذي قــال فیــه أبــو زرعــة: "ال یعــرف"
ــه البخــاري وروى لــه تعلیقــًا، والعبــرة بمــن عــرف، فمعــه  زرعــة، فقــال فیــه: "مجهــول"، وقــد َعِرَف

  زیادة علم، ومن عنده علم حجة على من لیس عنده علم.  

ه زَ َمـ، وقـال فـي موضـع آخـر: "فیـه ضـعف، غَ )٩(نكـر"وقال الذهبي: "صـویلح الحـدیث، لـه مـا یُ     
   .)١٠(غیره" اهشَّ الدارقطني، ومَ 

   .)١١(وقال ابن حجر: "صدوق یخطئ"    

  .)١٢(وقال مرة: "ضعیف"    
وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن بعـض النُّقَّـاد علـى القـول  .نكـرویلح الحدیث، لـه مـا یُ صُ  خالصة القول فیه:    

  بتوثیقه. واهللا تعالى أعلم.

                                                           
 ).  ٨/ رقم ٢٠٠/ ٢)، السنن له (  ١٦٧/ ١) المؤتلف والمختلف للدارقطني ( (١
 ). ٩٠٩٠/ رقم ٣٩٣/ ٦) معرفة السنن للبیهقي ( (٢
 ). ٤٨٨/ ٢صب الرایة للزیلعي ( ) ن(٣
 ). ٣١٨/ ٤) نیل األوطار للشوكاني ( (٤
 ). ١٩٩٠/ رقم ١١٦/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٥
 ). ١٠٢٠/ رقم ٣٥٨/ ٥) الكامل البن عدي ( (٦
 ).٤١٦/ ٣) المحلى البن حزم ( (٧
 ).  ٢٢١٦/ رقم ٤٨٩/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٨
 ). ٢٦٤٢/ رقم ٥٤٠/ ١الكاشف للذهبي (  )(٩

 ).   ٤٢٢٠/ رقم ٣٩٥/ ٢)، میزان االعتدال له ( ٣١١٠/ رقم ٣٣٢/ ١) انظر: المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ). ٣٢٢٤/ رقم ٢٩٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٢٧٤/ ٤) فتح الباري البن حجر ( (١٢
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  .  )١(من السابعة ،حجازي ،(بخ) ُجَبْیِر ْبن َأِبي َصاِلح .٨٠

  .)٢("وثق"َلقِّن فیه: قول ابن اْلمُ 

  .)٣(: "ذكره ابن حبان في الثقاتأقوال النُّقَّاد فیه

حدث عن الزهري، حدیثه في ب یُ ئْ : "روى عنه ابن أبي ذِ )٥(، وأبو حاتم الرازي)٤(وقال البخاري
  أهل المدینة".

 :قـال یحیـى ،عن جبیر بـن أبـى صـالح )٦(بن أبى ذئبایقول: "قد روى  بن معین وكان یحیى    
  .)٧(جبیر بن أبى صالح هذا مدني قال نعم" فقیل له:بن أبى صالح، اعم هو جبیر ن

  . )٨(درى من هو"قال ابن حزم: "مجهول ال یُ و     

  . )١٠(، وقال ابن حجر: "مقبول")٩(من هو" ىدر قال الذهبي: "ال یُ و     
مـن و  ،نوثـق إال مـن ابـن حبـاولـم یُ  ،واحـد إالألنـه لـم یـرو عنـه  ؛مجهـولخالصة القول فیه:     

عــرف منــه الجــرح قــال: "ألن العــدل مــن لــم یُ  جــرح،لاذكر طالمــا لــم ُیــ ،عادتــه توثیــق المجاهیــل
  .  )١١(علم بجرح فهو عدل إذا لم یبین ضده"عدیل فمن لم یُ ضد التَّ 

وأما قول ابن اْلُمَلقِّن وثق كان هذا ردًا منه على ابن حزم الذي قال بتجهیلـه، ولقـد اعتمـد ابـن      
  ذكر ابن حبان له في ثقاته. واهللا أعلم. اْلُمَلقِّن

  

                                                           
 ). ٩٠١/ رقم ١٣٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ١٤/٣١٠) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ).٧١٠٨/ رقم ١٤٨/ ٦) الثقات البن حبان ( (٣
 ). ٢٢٨٠/ رقم ٢٢٥/ ٢) التاریخ الكبیر للبخاري ( (٤
 ). ٢١٢٢/ رقم ٥١٤/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
مري، أبــو الحــارث المــدني، ثقــة فقیــه ) محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن المغیــرة بــن الحــارث ابــن أبــي ذئــب القرشــي، العــا(٦

 ). ٦٠٨٢/ رقم٤٩٣فاضل، مات سنة ثمان وخمسین ومائة وقیل سنة تسع. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ).١٢٠٩/ رقم ٢٥٧/ ٣) انظر: التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٧
 ).١٤٨١/ رقم ٤٢٨/ ٧) المحلى البن حزم ( (٨
 ).   ١٠٩٧/ رقم ١٢٨ /١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٩

 ). ٩٠١/ رقم ١٣٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ١٣/ ١) الثقات البن حبان ( (١١
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ــور، المــدنيخ م د ت س ق(  .٨١ ــن أبــي ث ــد اهللا اب ــن عب ــد اهللا ب ــل ،) عبی مــن  ،مــولى بنــي نوف
  .  )١(الثالثة

  .)٢(: "وثق"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

  .في الثقات )٤(، وابن َخْلُفون)٣(ذكره ابن حبان أقوال النُّقَّاد فیه:

  .  )٦(وقال ابن حجر: "ثقة"، )٥(وقال الذهبي: "وثق"
ــــه     ــــول فی ــــه یقصــــد  .: ثقــــةخالصــــة الق ــــذهبي بــــنفس عبارتــــه، ولعل وقــــد وافــــق ابــــن اْلُمَلقِّــــن ال

  ر ابن حبان له في ثقاته. واهللا أعلم.  كْ بذلك ذِ 
، َمْوَالُهم الَبْصِرّي، مـات سـنة سـت وسـبعین )٧() َعْبد الَواِحد بن ِزَیاد الَعْبِديّ خ م د ت س ق( .٨٢

    .)٨(قیل بعدهاومائة، و 

  . )١٠(ثقة له أوهام"، وقال في البدر المنیر: ")٩("وثقوه"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

، )١٢(، وقال في المشاهیر: "كان متقنـًا ضـابطًا")١١(في الثقات ذكره ابن حبان أقوال النُّقَّاد فیه:
، )١٧(بــو زرعــة، وأ)١٦(، والعجلــي)١٥(، وابــن معــین)١٤(، وابــن ســعد)١٣(داود الطیالســي وأبــ وثقــهو 

                                                           
 ). ٤٣٠٧/ رقم ٣٧٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٤٤٥/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٣٨٧٦/ رقم ٦٥/ ٥) الثقات البن حبان ( (٣
 ). ٣٤٥٤/ رقم ٣١ /٩) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٤
 ). ٣٥٦٠/ رقم ١/٦٨١) الكاشف للذهبي ( (٥
 ). ٤٣٠٧/ رقم ٣٧٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
  ).١٣٤) سبق نسبته (ص (٧
 ). ٤٢٤٠/ رقم ٣٦٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٦٤/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ٢٣/ ٥) البدر المنیر البن الملقن ( (١٠
 ). ٩٢٨٣/ رقم ١٢٣/ ٧ت البن حبان ( ) الثقا(١١
 ). ١٢٦٦/ رقم ٢٥٢) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (١٢
 ).  ٨١٦/ رقم ٤٣٥/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ). ٣٣١٢/ رقم ٢١٢/ ٧) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١٤
 ). ٥٢/ رقم ٥٢) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (١٥
 ). ١٠٤٢/ رقم ٣١٣(  ) الثقات للعجلي(١٦
 ). ١٠٨/ رقم ٢٠/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٧
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، وابـــــن القطـــــان )٤(، وابـــــن الَقْیَســـــراني)٣(، وابـــــن َخْلفُـــــْونَ )٢(، والـــــدارقطني)١(انالرازیـــــ وأبـــــو حـــــاتم
وزاد ابــن ســـعد: "كثیــر الحـــدیث"، وقــال ابـــن معــین فـــي موضــع آخـــر:  ،)٦(، والعینـــي)٥(ياِســفَ الْ 

، )١٠(وشـعبة ،)٩(؟ قـال: بعـد سـفیان)٨(وُسئل مرة: "من أثبت أصحاب األعمش ،)٧("لیس بشيء"
، وزاد العجلى: "حسن الحـدیث"، وزاد )١٢(، وبعده عبد الواحد بن زیاد")١١(معاویة الضریر يوأب

ذكر عتـل علیـه بقـادح"، وزاد العینـي: "لـم ُیـي: "لـم یُ اسِ فَ الدارقطنى: "مأمون"، وزاد ابن القطان الْ 
  .)١٣(بقادح"، وقال النسائي: "لیس به بأس"

مـــن أجلـــة أهـــل البصـــرة، وقـــد حـــدث عنـــه الثقـــات المعروفـــون وقـــال ابـــن عـــدي: "عبـــد الواحـــد     
  . )١٤(بأحادیث مستقیمة، عن األعمش وغیره، وهو ممن یصدق في الروایات"

، وقـال )١٦(بن القطان: "قـل مـا رأیتـه یطلـب العلـم"ا ، وقال)١٥(وقال الحاكم: "فیه بعض الشيء"    
اكـره حـدیث األعمـش فـال "كنـا نجلـس علـى بابـه یـوم الجمعـة بعـد الصـالة أذفي موضـع آخـر: 

  .)١٧(یعرف منه حرفًا"

                                                           
 ). ١٠٨/ رقم ٦/٢٠) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ) ١٩٠/ رقم ٢٠٠) سؤاالت السلمي للدارقطني ( (٢
 ). ٣٣٩٠/ رقم ٣٦٣/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٣
 ). ١٠٨٨/ رقم ٢٨٨/ ٣اني ( ) األحادیث المختارة البن القیسر (٤
 ). ٣٢٨/ ٥) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (٥
 ).   ١/٥١٦) شرح أبي داود للعیني ( (٦
/ ٨/٣٦٣)، إكمـــــال تهـــــذیب الكمـــــال لمغلطـــــاي (٢١٩٥/ رقـــــم١٥٥/ ٢) الضـــــعفاء والمتروكـــــون البـــــن الجـــــوزي ((٧

 ).٣٣٩٠رقم
 ).١٠٢) سبق ترجمته (ص (٨
 ).١٦٧ص) سبق ترجمته ((٩

 ).٩٥) سبق ترجمته (ص (١٠
) محمــد بــن خــازم، أبــو معاویــة الضــریر الكــوفي، ثقــة أحفــظ النــاس لحــدیث األعمــش، وقــد یهــم فــي حــدیث غیــره، (١١

 ). ٥٨٤١/ رقم ٤٧٥مات سنة خمس وتسعین ومائة، وقد رمي باإلرجاء. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 . ) ١٠٨/ رقم ٢١/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
 ).  ٣٥٨٥/ رقم ٤٥٤/ ١٨) تهذیب الكمال للمزي ( (١٣
 ). ١٤٤٣/ رقم ٥٢٣/ ٦) الكامل البن عدي ( (١٤
 ). ٣٣٩٠/ رقم٣٦٣/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٥
 ). ١٨٨/ رقم ٦٨٦/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٦
 ). ٣٥٨٥/ رقم ٤٥٣/ ١٨) تهذیب الكمال للمزي ( (١٧
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قلـت: أي مــن جهــة حفظـه، وقــد تعقبــه ابـن حجــر فقــال: "تكلـم القطــان فــي حفظـه وأثنــوا كلهــم      
، )٢(، وقال: "وهذا غیر قادح؛ ألنه كـان صـاحب كتـاب، وقـد احـتج بـه الجماعـة")١(على كتابه"

صــاحب حــدیث، ولــه أوهــام لكــن  ، وقــال الــذهبي: "كــان عالمــاً )٣(والحــق أنــه تقــوم بــه الحجــة"
  .)٤(حدیثه محتج به في الكتب"

  في الضعفاء. )٦(، وابن الجوزي)٥(وذكره العقیلي    

، )٨(، وقــال فــي موضــع آخــر: "صــدوق ذو منــاكیر وقــد وثــق")٧(وقــال الــذهبي: "اإلمــام الحــافظ"    
أحــــد ، وقــــال ابــــن حجــــر: ")١٠(، وقــــال: "ثقــــة لــــه أوهــــام كثیــــرة")٩(وقــــال مــــرة: "صــــدوق یغــــرب"

، وقــال )١٢(، وقــال فــي موضــع آخــر: "ثقــة، فــي حدیثــه عــن األعمــش وحــده مقــال")١١(االعــالم"
  .   )١٣(أیضًا: "ثقة متقن"

وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن فــي أحــد قولیــه أغلــب النُّقَّــاد علــى القــول  .: ثقــة لــه أوهــامخالصــة القــول فیــه    
  بتوثیقه.

راقي فقال: "فلعله اشـتبه علـى ناقلـه بعبـد الع هوأما عن قول ابن معین: "لیس بشيء"، فقد تعقب    
  .)١٤(الواحد بن زید، وكالهما بصري"

وأما عن المناكیر واألوهام التي وصف بها؛ لعلها كما قال الطیالسـي:"عمد إلـى أحادیـث كـان     
  . )١٥(رسلها األعمش فوصلها"یُ 

                                                           
 ). ٤٦٢/ ١حجر ( ) فتح الباري البن (١
 ). ٤٢٢/ ١) المصدر السابق ( (٢
 ). ٤٤/ ٣) فتح الباري البن حجر ( (٣
 ). ٢٤٤/ رقم ١٨٩/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٤
 ) ١٠١٥/ رقم ٥٥/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٥
 ). ٢١٩٥/ رقم ١٥٥/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٦
 ).١٣١٥/ رقم ٤٧٧/ ٧بي ( ) سیر أعالم النبالء للذه(٧
 ).   ٢٢٦/ رقم١٢٧) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (٨
 ). ٣٨٦٨/ رقم ٤١٠/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٩

 ). ٢٦٥٧/ رقم ٢٦١) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ). ٣٨٩٨/ رقم ٢٩٤/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (١١
 ). ٤٢٤٠/ رقم ٣٦٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٢
 ). ٣٦/ رقم ٩٣/ ١) فتح الباري البن حجر ( (١٣
 ). ٣٠/ ٣) نیل األوطار للشوكاني ( (١٤
 ). ٨١٦/ رقم ٤٣٥/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٥
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١٨٩ 

به كـان یـذهب إلـى قول البزار في عبد الواحد أنه: "كان متعبدًا وأحس )١(وأما عن نقل مغلطاي    
، قلت: إنما تكلم البزار في عبد الواحد بن زید، ولعله )٢(القدر، مع شدة عبادته، ولیس بالقوي"

فقـــال: "أجمعـــوا ال  ،ر اإلجمـــاع علـــى توثیقـــهاي، وقـــد نقـــل ابـــن عبـــد البَّـــلَطـــغْ ســـبق نظـــر مـــن مُ 
   واهللا أعلى وأعلم.   .)٣(خالف بینهم أن عبد الواحد بن زیاد ثقة ثبت"

  

  من قال فیه: "حاشاه من الجهالة".لمصطلح الثاني: ا

  .)٥(الثالثة من ،الشَّاِميّ  ،)٤(بن َحاِمد اْلَخْوالِنيّ  ُمْسِلم بن ق) ُشَرْحِبیل ت (د .٨٣

  . )٦(: "حاشاه من الجهالة"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

وثقـه كمـا ، )٩(، وضعفه في أخـر)٨(في موضع ابن معین، و )٧(میروثقه ابن نُ  أقوال النُّقَّاد فیه:
 وهــو اش،عیَّــ ابــن روى "مــا: ، وقــال أحمــد فــي موضــع آخــر)١١(، والعجلــى)١٠(حنبــل بــنا أحمــد

  .  )١٣(في الثقات حبان ابن ، وذكره)١٢(مسلم" بن شرحبیل من أوثق شیخ عن إسماعیل

 ابـن وضـعفه وغیـره، أحمـد . وقال الذهبي: "وثقه)١٤(هو" من ُیدرى ال وقال ابن حزم: "مجهول    
   .)١٦(، وقال في موضع آخر: "تابعي مشهور")١٥(معین"

                                                           
 ). ٣٣٩٠/ رقم ٣٦٣/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١
 ). ٤٤٦/ رقم ٩١/ ٢) المسند للبزار ( (٢
 ).   ٨١٥/ رقم ٤٣٥/  ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٣
) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الـواو، هـذه النسـبة إلـى خـوالن، وخـوالن قبیلـة نـزل أكثرهـا الشـام، كـان منهـا جماعـة (٤

 ). ١٥٠٢/ رقم ٢٣٤/ ٥من الزهاد والعلماء. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٢٧٧١/ رقم ٢٦٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ٤٨٤/ ٣ ) التوضیح البن الملقن ((٦
 ). ٥٧٠/ رقم ٣٢٥/ ٤) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٥١٢١/ رقم ٤٢٨/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٨
 ). ١٤٩٥/ رقم ٣٤٠/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ٢٧٢١/ رقم ٤٣١/ ١٢) تهذیب الكمال للمزي ( (١٠
 ). ٦٥٩/ رقم ٢١٦) الثقات للعجلي ( (١١
 ). ٢٩١/ رقم ٢٦٢سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (  )(١٢
 ). ٣٣٦١/ رقم ٣٦٣/ ٤) الثقات البن حبان ( (١٣
 ). ١٩٤/ ٧) المحلى البن حزم ( (١٤
 ). ٢٢٦٣/ رقم ٤٨٣/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٥
 ). ٣٦٨٥/ رقم ٢٦٧/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (١٦
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١٩٠ 

  .)٢(، وقال في موضع آخر: "ثقة")١(لین" فیه وقال ابن حجر: "صدوق    
منـه قـاد، وكـان ذلـك ردًا ابن اْلُمَلقِّـن الجهالـة عنـه، ووافـق فیـه النُّ  : ثقة، نفىخالصة القول فیه  

  زیادة علم.   على ابن حزم، وال عبرة بقوله فیه، فقد عرفه غیره ومن عرفه معه

  وأما تضعیف ابن معین له؛ لعل ذلك كان في أول األمر. واهللا أعلى وأعلم.  
  

  ".ختلف فیه وثقمُ من قال فیه: ": المصطلح الثالث

اْلَبْصـِرّي، َقاِضـي ِسِجْســتَان،  ،)٣(َعْبـُد اللَّـه ْبــن اْلُحَسـْین َأُبـو َحِریــز اَألْزِديّ  )د ت س ق (خـت .٨٤
 .  )٤(من السادسة

  .)٥(ختلف فیه وثق": "مُ اْلُمَلقِّن فیه قول ابن

، )٧(، وقال في ثانیة: "لیس بـه بـأس")٦(اختلف قول ابن معین فیه: فوثقه مرة أقوال النُّقَّاد فیه:
، وقـــال أبــو حـــاتم: )١٠(، وقــال ابـــن حبــان: "صــدوق")٩(، ووثقــه أبــو زرعـــة)٨(وضــعفه فــي ثالثـــة

  . )١٢(عتبر به"، وقال الدارقطني: "یُ )١١(كتب حدیثه""حسن الحدیث، لیس بمنكر الحدیث، یُ 

، وقال النسـائي فـي موضـع آخـر: "لـیس )١٥(انيرَ سَ یْ قَ ، وابن الْ )١٤(، والبیهقي)١٣(وضعفه النسائي    
   .)١٦(بالقوي، وحدیثه هذا حدیث منكر"

                                                           
 ). ٢٧٧١/ رقم ٢٦٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٢٧٤٧/ رقم ٣٧٢/ ٥) فتح الباري البن حجر ( (٢
 ).٨٦) سبق نسبته (ص (٣
 ). ٣٢٧٦/ رقم ٣٠٠) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٣٧٧/ رقم ١٣) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ٣٢٣/ رقم ١٨٨/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٣٢٠قم / ر ١٠٢) من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال ( (٧
 ). ٩٨١/ رقم ٢٦١/ ٥) الكامل البن عدي ( (٨
 ). ١٥٣/ رقم ٣٥/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ٨٨٣٨/ رقم ٢٤/ ٧) الثقات البن حبان ( (١٠
 ). ١٥٣/ رقم ٣٥/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ٢٦٨/ رقم ٤١) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (١٢
 ). ٣٢٨/ رقم ٦١ء والمتروكون للنسائي ( ) الضعفا(١٣
 ). ٩٠١٨/ رقم ٦٧/ ٥) السنن الكبرى للبیهقي ( (١٤
 ). ٢٨٣٩/ رقم ١٣١٤/ ٣) ذخیرة الحفاظ للذهبي ( (١٥
 ). ٢٨٤١/ رقم ٢٢٨/  ٣) السنن الكبرى للنسائي ( (١٦
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  . )١(وقال البیهقي في موضع آخر: "لیس بالقوي"    

بـن سـعید یحمـل علیـه، فقـال ابـن  ، وكـان یحیـى)٢(وقال أحمد بن حنبل: "حدیثـه حـدیث منكـر"    
  .)٣(حنبل وال أراه إال كما قال"

  .)٤(وقال اْلُجوْزَجاِنّي: "غیر محمود في الحدیث"    

   .: "لیس حدیثه بشيء")٦(بن أبي مریما، وسعید )٥(وقال أبو داود    

  . )٧(وقال ابن عدى: "عامة ما یرویه ال یتابعه علیه أحد"    

  في الضعفاء.   )١١(، والذهبي)١٠(، وابن الجوزي)٩(اهین، وابن ش)٨(وذكره العقیلي      

، وقال أیضًا: )١٣(فیه شيء"، وقال في موضع آخر: ")١٢(ختلف فیه وقد وثق"وقال الذهبي: "مُ     
  .  )١٥(، وقال ابن حجر: "صدوق یخطئ")١٤("صالح الحدیث، قواه بعضهم"

یثـه صـالح لالعتبـار مختلـف فیـه وقـد وثقـه الـبعض وضـعفه آخـرین، وحد خالصة القـول فیـه:    
في غیر ما انفرد بـه؛ وأمـا مـن َضـَعَفه فهـو بسـبب روایتـه للمنـاكیر، وحدیثـه صـالح لالحتجـاج 

وقد وافق ابن اْلُمَلقِّن فیه أقوال النُّقَّاد، بأنـه مختلـف فیـه وأنـه وثـق، حتـى  .في غیر ما انفرد به
  أن الّناِقد الواحد اختلفت عباراته فیه. واهللا تعالى أعلم.  

  

  

                                                           
 ). ١٠٩٥٣/ رقم ٥٧٩/ ٥) السنن الكبرى للبیهقي ( (١
 ). ٢٦٥٢/ رقم ٣٧٢/ ٢ابنه عبد اهللا (  ) العلل ألحمد بن حنبل روایة(٢
 ). ١٥٣/ رقم ٣٥/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ١٤٠/ رقم ١٥٥) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٤
 ). ٢١٤٣/ رقم ٢١٣) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٥
 ). ٣٢٢٧/ رقم ١٤/٤٢٠) انظر: تهذیب الكمال للمزي ( (٦
 ). ٩٨١/ رقم ٢٦٦/ ٥) الكامل البن عدي ( (٧
 ). ٧٩٣/ رقم ٢٤٠/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٨
 ). ٣٢٣/ رقم ١١٧) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (٩

 ). ٢٠٠٥/ رقم ١١٩/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٠
 ).   ٢١٤٣/ رقم ٢١٣)، ودیوان الضعفاء له (  ٣١٣٥/ رقم ٣٣٥/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١١
 ). ٢٦٨٦/ رقم ٥٤٥/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٢
 ). ٤٢٦٧/ رقم ٤٠٦/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (١٣
 ). ١٣٣/ رقم ٦٧٦/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٤
 ). ٣٢٧٦/ رقم ٣٠٠) تقریب التهذیب البن حجر ((١٥
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  ".ختلف في توثیقه وجرحهمُ من قال فیه: "المصطلح الرابع: 

، َأُبو َعاِمر الُكْوِفّي، مات سنة خمس )١((ع) َقِبْیَصة بن ُعْقَبة بن ُمَحمَّد بن ُسْفَیان السُُّواِئيّ  .٨٥
  .  )٢(عشرة ومائتین على الصحیح

  . )٣("مختلف في توثیقه وجرحه" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:    

، وزاد ابــن سـعد: "صــدوقًا كثیـر الحــدیث عــن )٥(، والعجلـي)٤(وثقــه ابـن ســعد قَّــاد فیــه:أقـوال النُّ     
  سفیان الثوري".

بن معین: "َقِبْیَصة ثقة في كل شيء إال في حدیث سفیان لیس بـذاك القـوى، فإنـه سـمع اوقال     
  .)٦(منه وهو صغیر"

، وهـذا )٧(رة سـنة ثـالث سـنین"ة عن نفسه: "جالست الثوري، وأنا ابن ست عشصَ یْ بِ قلت: قال قَ     
  .)٩(لقبلنا منه" )٨(ال ُیعد صغرًا، وقال ابن نمیر: "لو حدثنا قبیصة عن النخعي

  في الثقات. )١١(، وابن شاهین)١٠(وذكره ابن حبان    

وقـــال یحیـــي القطـــان: "وٕان كـــان رجـــًال صـــالحًا، فإنـــه یخطـــئ كثیـــرًا، وقـــد خالفـــه مـــن أصـــحاب     
، وقــــال أیضــــًا: "وال ُیعــــرُض لــــه، وهــــو عنــــدهم كثیــــر )١٢(الثــــوري مــــن هــــو أحفــــظ منــــه فوقفــــه"

  .)١٣(الخطأ"
                                                           

اءة بن عامر بن صعصـعة. األنسـاب ) بضم السین والواو وفي آخرها الیاء آخر الحروف، هذه النسبة إلى بنى سو (١
 ). ٢١٩٧/ رقم ٢٨٨/ ٧للسمعاني ( 

 ). ٥٥١٣/ رقم ٤٥٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٤٨/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٣
)، وقــد نسـب ابــن حجـر هــذا القـول للنــووي ولـم أجــده، ولعلــه  ٢٧٥٧/ رقـم ٦/٣٧٠) الطبقـات الكبــرى البـن ســعد ( (٤

 ). ٦٣١/ رقم ٣٤٧/ ٨ أعلم. انظر: تهذیب التهذیب البن حجر ( سبق قلم منه. واهللا
 ).   ١٣٧٨/ رقم ٣٨٨) الثقات للعجلي ( (٥
 ). ٦٣١/ رقم ٣٤٧/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٤٨٤٣/ رقم ٤٨٨/ ٢٣) تهذیب الكمال للمزي ( (٧
فقیـه، ثقـة إال أنـه یرسـل كثیـرًا، مـات سـنة سـت ) إبراهیم بن یزید بن قیس بن األسود النخعي، أبـو عمـران الكـوفي ال(٨

 ). ٢٧٠/ رقم٩٥وتسعین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٦٣١/ رقم ٣٤٨/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٩

 ).١٤٩٦١/ رقم ٢١/ ٩) الثقات البن حبان ( (١٠
 ). ١١٧٦/ رقم ١٩٣) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (١١
 ). ٢٥٣٨/ رقم ٣٦٥/ ٥یهام البن القطان ( ) بیان الوهم واإل(١٢
 ). ٢٧٤١/ رقم ٥٠٨/ ٥) المصدر السابق ( (١٣
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، وقـال أیضـًا: )١(حتج بـه عنـدهم موثـق مـع وجـود غلطـه"قلت: تعقبه الذهبي، فقال: "بل هو مُ     
  . )٢("قد قفز قبیصة القنطرة واحتجوا به، فأرني الحدیث المنكر الذي ینقم به على قبیصة"

الغلط... وكان صغیرًا ال َیْضِبط، وأما في غیر سـفیان قـال:  وقال أحمد بن حنبل: "كان كثیر    
رجًال صالحًا ثقة ال بأس به في تدینه، وأي شيء لم یكن عنـده؟ یـذكر أنـه كثیـر  ةصَ یْ بِ قَ "كان 

، وقیل ألحمد بن حنبل: "قبیصة بن عقبـة مـع ذكـر ابـن مهـدى، وأبـى نعـیم؟ فكأنـه )٣(الحدیث"
أثبــت منــه جــدًا،  ةَصــیْ بِ قَ حنبــل قبیصــة، وأبــا حذیفــة، فقــال: "، وُذكــر ألحمــد بــن )٤(لــم یعبــأ بــه"

، وقــال أبــو )٥(یعنــى: فــي حــدیث ســفیان، أبــو حذیفــة شــبه ال شــيء، وقــد كتبــت عنهمــا جمیعــًا"
  .)٦("وكان أحمد بن حنبل ال یحدث عنه"داود: 

  نه.قلت: لعل ذلك في روایته عن سفیان الثوري، ألن العبارة السابقة تنص على أنه كتب ع    

أفضـل الـرجلین، وأبـو ُنعـیم أتقـن  ةَصـیْ بِ قَ وسئل أبو زرعة عن َقِبْیَصة، وأبى ُنعیم، فقـال: "كـان     
  .)٧(الرجلین"

، وقـال صـالح )١٠(: "صـدوق"، وقـال النسـائي: "لـیس بـه بـأس")٩(، وابن خـراش)٨(وقال أبو حاتم    
  .)١١(بن محمد: "كان رجًال صالحًا، إال أنهم تكلموا في سماعه من سفیان"ا

وقــال أبــو حــاتم فــي موضــع آخــر: "لــم أر مــن المحــدثین مــن یحفــظ ویــأتي بالحــدیث علــى لفــظ     
، وقـال الفضـل بـن سـهل: "وكـان )١٢(واحد ال یغیره سوى قبیصة، وأبي نعیم في حدیث الثوري"

                                                           
 ). ٦٨٦١/ رقم ٣/٣٨٤) میزان االعتدال للذهبي ( (١
 ). ١٥٥٣/ رقم ٨/٢٩٩) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٢
)، ٤٨٤٣/ رقـم ٤٨٤ /٢٣)، تهذیب الكمال للمـزي (  ٦٨٩٩/ رقم ٤٩٣/ ١٤) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٣

قلت: وقد نسب ابن اْلُمَلقِّن هذا القول إلى یحیي بن آدم، وهذا ال یصح وٕانما كان سؤال مـن یحیـي بـن آدم إلـى 
 ). ٤٨/ ٣أحمد بن حنبل. انظر: التوضیح البن الملقن ( 

 ). ٧٢٢/ رقم ١٢٦/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ٧٥٨/ رقم ٣٨٦/ ١نه عبد اهللا ( ) العلل ألحمد بن حنبل روایة اب(٥
 ). ١١٥/ رقم ١٤٨) انظر: سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٦
 ). ٧٢٢/ رقم ١٢٦/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر السابق(٨
 ). ٦٣١/ رقم ٣٤٧/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٩

 ). ٤٨٤٣/ رقم ٤٨٧/ ٢٣ي ( ) تهذیب الكمال للمز (١٠
 ). ٦٩٤٧/ رقم ١٢/٤٦٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١١
 ). ٧٢٢/ رقم ١٢٦/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
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ـــوالء درســـًا درســـًا حفظـــًا" ـــیَّار )١(قبیصـــة یحـــدث بحـــدیث ســـفیان علـــى ال ـــَحاُق بـــن َس ، وقـــال ِإْس
: "ما رأیت من الشیوخ أحفظ من قبیصة بن عقبة"النَِّصْیبِ  ، وقـال أبـو داود: "كـان قبیصـة، )٢(يُّ

  . )٣(وأبو عامر، وأبو حذیفة ال یحفظون ثم حفظوا بعد"

، وقال ابن حجر: "صدوق ربما )٥(، وقال مرة: "صدوق")٤(وقال الذهبي: "الحافظ الثقة المكثر"     
  .  )٧(، وقال مرة: "الحافظ")٦(خالف"

حافظ ثقة إال في حدیث سفیان الثوري لم یكن یحفظه فأخطأ فیه ثم حفظ الصة القول فیه: خ    
وقــد واَفقَـْت عبــارة ابـن اْلُمَلقِّـن فیــه أقـوال النُّقَّــاد وأنـه فعـًال مختلــف بتوثیقـه وتجریحــه.  .بعـد ذلـك

  واهللا تعالى أعلم.
  

  المصطلح الخامس: من قال فیه: "مختلف في ثقته".

  .)٩(، من التاسعة)٨( ْبن داود الواسطّي، أبو محمد التَّمَّار(ت) َعْبد اهللا .٨٦

  .)١٠(: "مختلف في ثقته"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

  . )١١(قال ابن عدى: "ال بأس به إن شاء اهللا" أقوال النُّقَّاد فیه:

   .)١٥(ر، وابن عبد البَّ )١٤(، والدارقطني)١٣(، والنسائي)١٢(الرازي وضعفه أبو زرعة    
                                                           

 ). ٤٨٤٣/ رقم ٤٨٧/ ٢٣) تهذیب الكمال للمزي ( (١
 ). ٦٩٤٧/ رقم ٤٦٩/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٢
 ).   ٢٣٠/ رقم ٢٠٦جري ألبي داود ( ) سؤاالت أبي عبید اآل(٣
 ). ٣٧٠/ رقم ٢٧٤/ ١) تذكرة الحفاظ  للذهبي ( (٤
 ). ٦٨٦١/ رقم ٣٨٣/ ٣) میزان االعتدال للذهبي ( (٥
 ). ٥٥١٣/ رقم ٤٥٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٤٤٣٦/ رقم ٣٤٠/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (٧
ن فوقها وتشـدید المـیم وفـي آخرهـا الـراء، هـذه النسـبة الـى بیـع التمـر، وكـان جماعـة ) بفتح التاء المنقوطة باثنتین م(٨

 ).  ٧٣٥/ رقم ٧٢/ ٣یبیعونه. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٣٢٩٨/ رقم ٣٠١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

 ). ٣/٦٧٠) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ). ١٠٧١/ رقم ٣٩٩/ ٥) الكامل البن عدي ( (١١
 ). ١٦٨/ رقم ١٣٥البرذعي ألبي زرعة الرازي ( ) سؤاالت (١٢
 ). ٣٣٨/ رقم ٦٣) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (١٣
 ). ٣٤٦/ رقم ٢٠١/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ) ٣٠/ رقم ٧/١٣٢) التمهید البن عبد البر ( (١٥
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١٩٥ 

  .)١(أحمد الحاكم: "لیس بالمتین عندهم" وقال أبو    

، وقـال أبـو حـاتم: "لـیس بقـوى، حـدث بحـدیث منكـر، عـن حنظلـة )٢(وقال البخاري: "فیه نظـر"    
  . )٣(بن أبى سفیان، وفى حدیثه مناكیر"ا

: "منكــر الحــدیث"، وزاد ابــن حبــان: )٥(، والســیوطي)٤(وقــال ابــن حبــان، وابــن طــاهر المقدســي    
  في الضعفاء. )٨(، وابن الجوزي)٧(العقیلي، وذكره )٦("جدًا"

، )١٠(، وقـال فـي موضـع آخـر: "ضـعفوه")٩(وقال الذهبي: "قال البخاري فیه نظر، ومشـاه غیـره"    
  .)١٢(، وقال ابن حجر: "ضعیف")١١(وقال مرة: "واه جدًا"

: ضــعیف جــدًا، فكــل النُّقَّــاد مــن متشــددین ومتســاهلین ومــا بــین ذلــك علــى خالصــة القــول فیــه    
عیفه، إال ما كان من ابن عدي وقوله: "ال بأس به إن شاء اهللا"، وقـد تعقبـه الـذهبي فقـال: تض

، وقـد ذكـر النُّقَّـاد أسـبابًا جعلـتهم یجرحونـه؛ )١٣("بل كل البأس به، وروایاته تشـهد بصـحة ذلـك"
حیث قال ابن حبان: "یـروي المنـاكیر عـن المشـاهیر حتـى یسـبق إلـى القلـب أنـه كـان المتعمـد 

  .)١٥(، وقال الذهبي: "روى أحادیث موضوعة كأنه آفتها")١٤( یجوز االحتجاج بروایته"لها ال

  قلت: وكان األصل بابن اْلُمَلقِّن أن یجزم بضعفه لما ذكرناه. واهللا تعالى أعلم.    
  

                                                           
 ). ٣٢٤٩/ رقم ٤٦٨/ ١٤) تهذیب الكمال للمزي ( (١
)، فیــه نظــر: قــال الــذهبي:" ال یقــول هــذا إال فــیمن یتهمــه غالبــًا،  ٢٢٦/ رقــم ٨٢/ ٥( ) التــاریخ الكبیــر للبخــاري (٢

 ). ٤٢٩٤/ رقم ٤١٦/ ٢میزان االعتدال للذهبي ( 
 ). ٢٢٢/ رقم ٤٨/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ٨٢٦/ رقم ٢٢٠) معرفة التذكرة البن طاهر المقدسي ((٤
 ). ٢/٤٤( ) الآللىء المصنوعة للسیوطي (٥
 ).   ٥٦٦/ رقم ٣٤/ ٢) المجروحون البن حبان ( (٦
 ). ٨٠٣/ رقم ٢٤٩/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٧
 ). ٢٠١٧/ رقم ١٢١/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٨
 ). ٢٧٠٧/ رقم ٥٤٩/ ١) الكاشف للذهبي ( (٩

 ). ٣١٥٥/ رقم ٣٣٦/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ). ٤٢٥/ رقم ١٨٣تلخیص كتاب الموضوعات للذهبي ( ) (١١
 ). ٣٢٩٨/ رقم ٣٠١) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٢
 ). ٤٢٩٤/ رقم ٤١٦/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (١٣
 ).   ٥٦٦/ رقم ٣٤/ ٢) المجروحون البن حبان ( (١٤
 ). ١٥٣/ رقم ١١٣٨/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٥
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١٩٦ 

  ".لیس بالحافظ عند أهل الحدیث" :من قال فیهالمصطلح السادس: 

، مـات فـي حـدود  (خ م د تم س ق) َشِرْیُك بُن َعْبِد اهللاِ   .٨٧ بِن َأِبي َنِمٍر، أبـو عبـد اهللا الَمـَدِنيُّ
  .)١(أربعین ومائة

  . )٢(: "لیس بالحافظ عند أهل الحدیث"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

  ، وزاد ابن سعد: "كثیر الحدیث".)٥(، وأبو داود)٤(، والعجلي)٣(وثقة ابن سعد أقوال النُّقَّاد فیه:

: )١٠(، وابــن عبــد البــر)٩(، والــدارقطني)٨(، وابــن الجــارود)٧(ائي، والنســ)٦(وقــال یحیــى بــن معــین    
"لیس به بأس"، وزاد الدارقطني: "عندي"، وزاد ابـن عبـد البـر: "صـالح الحـدیث وهـو فـي عـداد 

في موضع آخر:  )١٢(، والنسائي)١١(الشیوخ"، وزاد ابن الجارود: "لیس بالقوى"، وقال ابن معین
  .)١٣(ا: "صالح""لیس بالقوى"، وقال ابن معین أیضً 

، وقـال ابـن عـدى: "رجـل مشـهور مـن أهـل المدینـة )١٤(وقال أحمد بـن حنبـل: "صـالح الحـدیث"    
حدث عنه مالك وغیر مالك من الثقات وحدیثه إذا روى عنـه ثقـة فإنـه ال بـأس بروایتـه إال أن 

  . )١٥(یروي عنه ضعیف"

   .)١٦(وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "ربما أخطأ"     

                                                           
 ). ٢٧٨٨/ رقم ٢٦٦حجر( ) تقریب التهذیب البن (١
 ).٦٠/ ١٩) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ١١٥٨/ رقم ٣٩٧/ ٥) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٣
 ).   ٦٦٣/ رقم ٢١٧) الثقات للعجلي ( (٤
 ). ٣٦٩٦/ رقم ٢٦٩/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (٥
 ). ١٥٩٢/ رقم ٣٦٤/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ). ٢٧٣٧/ رقم٤٧٦/ ١٢)، تهذیب الكمال للمزي (٦٢٤/ ٤٠/ ٢: الضعفاء والمتروكون البن الجوزي () انظر(٧
 ). ٢٣٨٣/ رقم  ٦/٢٥٣) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٨
 ). ١٥٨/ رقم ٩٩) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (٩

 ). ٣/ رقم ٦١/ ٢٢) التمهید البن عبد البر ( (١٠
 ).   ٧٤٨/ رقم ١٦٩/ ٣روایة الدوري ( ) التاریخ البن معین (١١
 ). ٢٢٧٧/ رقم ١/٤٨٥)، الكاشف للذهبي (  ٦٢٤/ ٤٠/ ٢) انظر: الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٢
  ). ٣٠٠٧/ رقم ٢٩٧/  ٢) تاریخ ابن أبي خیثمة ( (١٣
 ). ٤٢/ رقم ١٦٥) العلل ألحمد بن حنبل روایة المروذي وغیره ( (١٤
 ).   ٨٨٧/ رقم ٩/ ٥( ) الكامل البن عدي (١٥
 ). ٣٣٤٤/ رقم ٣٦٠/ ٤) الثقات البن حبان ( (١٦
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١٩٧ 

، وقــال ابــن الجــوزي: "كثیــر )١(المشــاهیر: "وكــان ربمــا یهــم فــي الشــيء بعــد الشــيء" وقــال فــي    
  .)٢(التفرد بمناكیر األلفاظ"

، وقــال الــذهبي: )٤(، وذكــره ابــن الجــوزي فــي الضــعفاء)٣(وكــان یحیــى بــن ســعید ال یحــدث عنــه    
الشـیخ "وذكره أبو محمد بـن حـزم فوهـاه، واتهمـه بالوضـع، وهـذا جهـل مـن ابـن حـزم، فـإن هـذا 

ممن اتفق البخـاري ومسـلم علـى االحتجـاج بـه، نعـم غیـره أوثـق منـه وأثبـت، وهـو راوي حـدیث 
المعــراج وانفــرد فیــه بألفــاظ غریبــة؛ منهــا: ودنــا الجبــار فتــدلى حتــى كــان منــه قــاب قوســین أو 

، وقــال الســیوطي: "تجاســر ابــن حــزم وادعــى أن هــذا الحــدیث موضــوع، وانتقــد علــى )٥(أدنــى"
أخرجاه، وقد تعقبه ابن طاهر المقدسي فقال: إن أحدًا لم یتهم شریكًا، بل وثقه الشیخین حیث 

أئمة الجرح والتعدیل، وقبلوه واحتجـوا بـه، قـال: وأكثـر مـا یقـال إن شـریكًا وهـم فـي هـذه اللفظـة 
وال یرد جمیع الحدیث بوهم في لفظة منه، ولعله أراد أن یقول بعـد أن یـوحى إلیـه فجـرى علـى 

  .)٦(طًا"لسانه قبل غل

، قــال ابــن حجــر: "صــدوق )٨(، وقــال فــي موضــع آخــر: "صــدوق")٧(وقــال الــذهبي: "المحــدث"    
  .  )٩(یخطئ"

حـال  في الراوي إنما كان في مقام بیـانصدوق یخطئ، وقول ابن اْلُمَلقِّن خالصة القول فیه:     
ى حـــدیث شـــریك بالنســـبة لغیـــره مـــن الـــرواة الـــذین خـــالفوه فـــي حـــدیث اإلســـراء، فقـــال: "وقـــد رو 

اإلسراء جماعة من الحفاظ المتقنین كـابن شـهاب، وثابـت البنـاني، وقتـادة، عـن أنـس فلـم یـأت 
، وبهـذا یكـون ابــن )١٠(أحـد مـنهم بمـا أتـى بـه شـریك، وشـریك لـیس بالحـافظ عنـد أهـل الحـدیث"

  وافق النقاد بأنه لیس من الحفاظ. واهللا أعلى وأعلم. اْلُمَلقِّن
  

  

                                                           
 ). ٥٨٦/ رقم ١٣١) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (١
 ). ٣/٢١٢) كشف المشكل البن الجوزي ( (٢
  ). ١٦٢٤/ رقم ٤٠/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٣
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٤
  ). ٧٣/ رقم ١٥٩/ ٦)، سیر أعالم النبالء له (  ٢١٢/ رقم ٨٩٢/ ٣ر: تاریخ اإلسالم للذهبي ( ) انظ(٥
 ). ١٩٩/ ١) شرح السیوطي على مسلم ( (٦
  ). ١٥٩/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٧
 ). ١٥٨/ رقم ٩٩) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (٨
 ). ٢٧٨٨/ رقم ٢٦٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

 ). ٦٠/ ١٩) التوضیح البن الملقن ( (١٠
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١٩٨ 

  یه: "لیس بالمشهور".المصطلح السابع: من قال ف

 شــیخ أكبــر وهــو ، المصــري،)١(اْلَخــْوالِنيّ  َهــاِنئ َأُبــو َهــاِنئ، ْبــن م د ت س ق ) ُحَمْیــد ( بــخ .٨٨
 .   )٣(وأربعین ومائة اثنتین سنة مات ،)٢(وهب البن

  .)٤("لیس بالمشهور" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، )٧(، والــدارقطني)٦(، ووثقــه ابـن یــونس)٥(المصــري صـالح بــن أحمـد بــه عَ َفــرَ أقـوال النُّقَّــاد فیــه:   
 "هــو ر:البَّــ عبــد ، وقــال ابــن)٨(بــأس" بــه "لــیس: النســائي بــه"، وقــال بــأس وزاد الــدارقطني: "ال

وابـن ، )١١(، وذكره ابن حبان)١٠(، وقال أبو حاتم: "صالح")٩(به" بأس ال الحدیث صالح عندهم
  .)١٣(بمشهور" ي: "لیساجِ وقال البَّ   .في الثقات )١٢(شاهین

 قولهم ولقد تعقب بعض النُّقَّاد من قال بجهالة حمید بن هانئ وعدم شهرته؛ فقال النووي: "أما  
 فـي بـه مسـلم احتجـاج توثیقـه في ویكفي مشهور... ثقة هو بل فاحش فغلط مجهول هانئ أبو

  . )١٤(صحیحه"

 عنــد بــه یحــتج ثقــة ألنــه مــردود؛ فهــذا بمشــهور لــیس وقــال ابــن حجــر: "أمــا عــن قــولهم حمیــد  
  .)١٥(ألحد" تجریح فیه یعرف مسلم... وال

  

                                                           
) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى خوالن، وعبس وخوالن قبیلتـان نـزل أكثرهمـا (١

 ).١٥٠٢/ رقم ٢٣٤/ ٥الشام. األنساب للسمعاني ( 
، ثقة حافظ عابد، مات سـنة سـبع وتسـعین ) عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي، موالهم أبو محمد المصري، الفقیه(٢

 ). ٣٦٩٤/ رقم ٣٢٨ومائة، وله اثنتان وسبعون سنة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ١٥٦٢/ رقم ١٨٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٦٩/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ). ٢٧٥/ رقم ٧٠) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (٥
 ). ٩/ ٦بن حجر ( ) فتح الباري ال(٦
 ). ٩٥/ رقم ٢٣) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (٧
 ). ١٥٤١/ رقم ٤٠٢/ ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (٨
 ). ٨٧/ رقم ٥١/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٩

 ). ١٠١٢/ رقم ٢٣١/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
  ). ٢٢٢٢/ رقم ١٤٩/ ٤) الثقات البن حبان ( (١١
 ). ٢٧٥/ رقم ٧٠تاریخ أسماء الثقات البن شاهین (  )(١٢
 ). ١٦٠/ ٣) المنتقى للباجي ( (١٣
 ). ٥٢/ ١٣) شرح النووي على مسلم ( (١٤
 ). ٩/ ٦) فتح الباري البن حجر ( (١٥
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، وقال ابن حجر في )٢(، وابن حجر، وقال الذهبي في موضع آخر: "صدوق")١(ووثقه الذهبي  
  موضع آخر: "ال بأس به".

خالف ابن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد فُجّلهـم علـى القـول بتوثیقـه؛ إال مـا كـان مـن  .: ثقةخالصة القول فیه  
  تبعه على قوله. واهللا تعالى أعلم. ي فلعلهاجِ البَّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
 ). ١٢٦٠/ رقم٣٥٥/ ١) الكاشف للذهبي ( (١
  ).  ١٠٦/ رقم ٨٥٢/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٢
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  املبحث الثالث
لَقِّن عديل عند اإلماممراتب التابن الْم  

ر أحكاًمـا علـى دِ ة، ولـذلك نـراه ُیْصـفَ لِ تَ خْ مُ مما سبق علمنا معرفة ابن اْلُمَلقِّن بأحوال الرواة الْ   
؛ فمنهم الحجة الحـافظ ظًرا لتفاوتهم في أحوال رواتهاالرواة، وهذه األحكام تتفاوت عباراتها وألفاظها ن

  ومنهم ما دون ذلك في الحفظ واإلتقان والضبط؛ فیغلط أحیاًنا ویهم أحیاًنا أخرى. المتقن...

اإلمـام  دعدیل عنونتیجًة لذلك التفاوت في أحوال الرواة ودرجاتهم، تفاوتت ألفاظ الجرح والتَّ   
هــذه األحكــام ومقارنتهــا بأحكــام غیــره مــن النُّقَّــاد، فعلیــه كــان البــد مــن  ابــن اْلُمَلقِّــن؛ وذلــك بعــد دراســة

َواة إلـى االجتهاد في  تقسیم تلك المصطلحات والعبارات بحسب ما تـدل علیـه أو تمثلـه فـي تعـدیل الـرُّ
   أعلى المراتب إلى أدناها: تلك المصطلحات والعبارات من وسأذكر، مراتب أربع

  صیغة أفعل التفضیل، مع تكرار الصفة لفًظا أو معنى:ب ُوثق منالمرتبة األولى: 

َواة الثِّقــات األثبــات الــذین تُقبــل روایــاُتهم، وُیحــَتُج بأحــادیثهم، وقــد : المرتبــة هــذه أهــل وصــفُ  هــم الــرُّ
تكــرار صــفة " ، أو"أفعــل التفضــیل"بــأعلى عبــارات التوثیــق، مثــل: صــیغة  ابــن اْلُمَلقِّــن وثقهــم اإلمــام

ق فـــــي حقهـــــم َلـــــطْ "، وقــــد أَ علیـــــه توثیـــــق الـــــراوي والتأكیــــد بالثنـــــاء"، أو"معنــــى ا أوالتوثیــــق فـــــیهم لفًظـــــ
  المصطلحات التالیة: 

  ."الفن هذا في زمانه أهل أعلم جلیل، إمام"  -

  ."إسناًدا الناس أجود من وهو علیها، متفق جاللته"  -

  ".هجاللتِ  على ُمْنَعِقد بعده فمن عصره أهل من والُحفَّاظ األئمة إجماع"  -

       . "بغداد أهل به رخِ تَ فْ یَ  ةنَّ سُ  صاحب الثقة، الحافظ"  -

  ".وقاضیها مرو أهل عالم وي،غَ اللُّ  الحافظ"  -

            ".واتقانه وتوثیقه حفظه نسْ حُ  على اتفقوا"  -

  ."المأمون الثقة الحافظ" -        .               "القانت العابد الحجة الحافظ"  -

  .          "مأمون ثقة" -   .          "حجة ثقة" -         .     "ثبت ثقة"  -

  .          "متقن حافظ" -    .     "الحجة الثبت"  -      ."حجة حافظ" -

  ".المأمون بتالثَّ  ملَ عَ الْ  الفقیه "  -    .         "إمام ثقة"  -             ".ثبت حافظ" -

  ".األعالم أحد"  -           ".صالح ثبت" -  .          "صالح ثقة"  -
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  من ُوثق بصفة واحدة تدل على الضبط: المرتبة الثانیة:

َواة الذین وثقهم اإلمام المرتبة: هذه أهل وصفُ  د، وهم یشتركون مع رَ فْ مُ وثیق الْ التَّ ابن اْلُمَلقِّن ب هم الرُّ
الـــذي وصـــل إلیـــه  عفیـــوثیـــق الرَّ وثیـــق، ولكـــنهم لـــم یبلغـــوا درجـــة التَّ أهـــل المرتبـــة األولـــى فـــي أصـــل التَّ 

ق فــي حقهــم َلــطْ ، وقــد أَ وُیحــَتُج بأحــادیثهم أیًضــا ، وهــم ممــن تُقبــل روایــاُتهم،أصــحاب المرتبــة األولــى
   المصطلحات التالیة:

                 "."ثقة مشهور -       " ثقة كثیر الحدیث".    -        .   "ثقة" -

  ".نبیل ثقة" -  ."لسوید یرسل لكنه الثقات من" -    "ثقة من حكام المدینة". –

  "الحافظ" -         "ثبت".  -      ".     ثقة صدوق" -  

      "الحافظ الزاهد".  -      "مستقیم الحدیث"  -

                 .    "أحد أئمة اإلسالم الثقات على إرجاء فیه" - ".والعبادة العلم في رأساً  صدوق ثقة"  -

           ".عدیلوالتَّ  الجرحِ  كامِ حُ  من حافظ" - ".   یصحف وكان الواسطي، الحافظ" -

  .  "الضعفاء في ذكره وال ضعفه، أحًدا نعلم ال" -
  

    من ُوثق بصفة قریبة من الضبط. المرتبة الثالثة: 

َواة الذینالمرتبة:  هذه أهل وصفُ  حیث إنهم یشتركون مع أهل  ام،وثیق التَّ درجة التَّ لم یبلغوا  هم الرُّ
 ویقع متقن، غیر ثقة الراويف في أصل الثقة، ولكنهم نزلوا عن تمام الضبط، المرتبة األولى، والثانیة

ق فــي َلــطْ ، وقــد أَ وهــم ممــن تُقبــل روایــاُتهم، وُیحــَتُج بأحــادیثهم أیًضــا ،أوهــام مــن شــيء روایتــه فــي منــه
  حقهم المصطلحات التالیة:

  ".صالح" -             ."الحدیث صالح" -"ال بأس به".              -"صدوق".              -
  

  المرتبة الرابعة: من ُوثق بصفة قریبة من الجرح.

ضـــبطهم عـــن  فَّ رجـــة الرابعـــة، حیـــث َخـــهـــم الـــرواة الـــذین نزلـــوا عـــن الدَّ المرتبـــة:  هـــذه أهـــل صـــفُ و 
ــ  ،هلــ لنــا حفظهــم تبــینی ماابقة، وهــم أیًضــا تُقبــل روایــاتهم، وُیحــتج بحــدیثهم عنــدأصــحاب المرتبــة السَّ

 مرضـیاً  وكـان بالكـذب، تهمُیـ ولـم الخطـأ حدیثـه علـى الغالـب كـان مـن أما، فیه فیما غلطوا ونبُ نَ تَ جْ ویُ 
 درجـة إلـى ىِقـتَ رْ ویَ  بالمتابعـات، حدیثـه یتقـوى ومثلـه الفضـائل، فـي حدیثـه مـن كتـبیُ  فهـذا عدالتـه في

  ، وقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن في حقهم المصطلحات التالیة:)١(لغیره الحسن

                                                           
 ). ٩لصدوق د. التخیفي ( ص ) انظر: درجة حدیث ا(١
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  .              "مناكیر له الحدیث صالح" -                         م فیه".       لِ كُ تُ "شیعي صدوق  -

    "لیس معروًفا بالثقة". –                     "لیس كما قال ابن حزم أنه لیس بالقوي". -
 التالیة:  ظاتو حلمن خالل هذه المراتب ال بد من تسجیل الم

َواة الُمعدَّلین ع -١ مراتب، فأي راٍو من الـرواة  أربعفي  هامكن حصر یُ ابن اْلُمَلقِّن  ند اإلماممراتب الرُّ
  ال یخرج عن إحدى هذه المراتب.

الــرواة،  أحــوال كــل مرتبــة مــن هــذه المراتــب تنــدرج تحتهــا مراتــب ودرجــات أخــرى متفاوتــة بحســب -٢
 معنـى لـیس وٕاال الـرواة، أحـوال وصـف في تقریبیة والعبارات فاأللفاظ بعض، من أوثق مبعضهف

  .متفاوتة م في مراتبولكنه واحدة مرتبة في هم ثقة بلفظ صفوُ  من أنَّ 

َواة الســـابقة مراتـــب الحـــدیث -٣ فأصـــحاب المراتـــب الـــثالث  ،مـــنهم لكـــل راوٍ  یترتـــب علـــى مراتـــب الـــرُّ
حـدیثهم حسـن لذاتـه، الرابعـة: ف ةوأمـا أــصحاب المرتبـ ،وُیعمل بـه حتجیُ األولى: حدیثهم صحیح 

  ، وٕاال فإلسناد ضعیف.عات یرتقي للصحیح لغیرهوبالمتاب

َواة أو األحادیــث إلــى مراتــب، ســواء بهــذه المراتــب، ولــم یُ  ابــن الملقــن اإلمــام صــرحیُ  لــم -٤ قّســم الــرُّ
ـــ ه، نبطت مـــن خـــالل تتبـــع أقوالـــتُ ْســـكل المـــذكور أو بـــأي شـــكل آخـــر، ولكـــن هـــذه المراتـــب اِ بالشَّ

  لوالتها، والمقارنة بین أحكامه وأحكام غیره من النُّقَّاد.، والنظر في مدالرواةوعباراته في تعدیل 

ومما سبق من سرٍد للمراتب، تبـین لنـا مـدى تـأثر اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن بمـن سـبقه مـن النُّقَّـاد؛   
  واهللا تعالى أعلم. حیث صنفوا وقسموا ورتبوا المراتب.
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  املبحث الرابع
  يف التعديلن ابن الْملَقِّخصائص منهج اإلمام 

 

ابـن اْلُمَلقِّـن فـي تعـدیل الـرواة  مـن خـالل النظـر فیمـا سـبق، ُیمكـن القـول بـأن مـنهج اإلمـامو   
مكـن اسـتنباطها مـن یُ  ،منهًجا علمًیا دقیًقا، لـه خصـائص ممیـزة، وقواعـد وأسـس واضـحةیمتاز بكونه 

   في الفقرات التالیة: لخصائصهذه اویمكن تلخیص وعباراته الواردة في التَّْعِدیل، ه خالل أقوال

  التوسُّط واالعتدال في التَّْعِدیل:  -١

متســـاهل، وأنَّ  وأمتوســط  وأعلمنــا أنَّ كــل طََّبقـــة مــن طبقــات النُّقَّـــاد ال تخلــو مــن متشـــدد   
  . لم ُیذكر في أي قسم من هذه األقسامابن اْلُمَلقِّن اإلمام 

ه من النُّقَّاد المتوسطین المعتدلین المنصفین في تعـدیل أنَّ  - َواللَُّه َأْعَلمُ  -، نارجح لالذي یُ ف  
  : ألمور منهاالرَِّجال، 

ولـو ُعـرف بشـيٍء  اإلمام ابن اْلُمَلقِّن بكونه متشدًدا أو متساهًال في النقـد، لم أجد من وصف  . أ
  من ذلك الشتهر أمره كما هو حال غیره.

ي فـي ألفاظـه، وهـذا یجعلـه علـى شـاكلته فـي كثیًرا ما ُیحاكي اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن اإلمـام الـذهب  . ب
 التوسط واالعتدال.

ـــن اْلُمَلقِّـــن (عـــدَّ   . ت ـــب األحیـــان٧٢ل اإلمـــام اب ـــا، وكانـــت أحكامـــه فـــي أغل ـــا تعـــدیًال مطلًق  ) راوًی
  حیث: ،تتناسب مع أحكام غیره من النقاد

  .%) تقریباً ٧٥راوًیا، أي ما نسبته ( )٥٤( وافق كل النُّقَّاد في تعدیل -
  .%) تقریًبا٢٠.٨أي ما نسبته (یًا، روا) ١٥(النقاد في تعدیل  أو أغلب ُجلَّ  ووافق -
   .%) تقریًبا٤.٢، أي ما نسبته (ه) روا٣ووافق بعض النقاد في تعدیل ( -

  ) من الرواة وكان في أحكامه موافًقا لجمیع النقاد. ٤كما فاضل اإلمام بین (ث. 
) راوًیا ١٢واة ولم یجزم القول فیهم جرًحا وال تعدیًال في (تكلم اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في بعض الر ج. 

  وكانت على النحو التالي:
%) تقریًبا، وخالف ُجلَّ ٦٦.٦) منهم، ما نسبته(٨قاد في (أو أغلب النُّ  ُجلّ كل أو وافق  -

  .%) تقریًبا٤٠) من الرواة، ما نسبته (٤قاد في (أو أغلب النُّ 
شـــدد د فـــي تصـــنیف اإلمـــام ابـــن اْلُمَلقِّـــن مـــن حیـــث التَّ مكـــن االجتهـــامـــن خـــالل مـــا ســـبق یُ و   

  وسط واالعتدال التي كانت مصاحبة له. واهللا أعلم. ساهل، بأنه كان یتمتع بروح التَّ والتَّ 
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  عدیل:زاهة العلمیة في التَّ النَّ   -٢
بحانه قـد كـان یبتغـي وجـه اهللا سـو لقد كان اإلمام ابن اْلُمَلقِّن یتمتع في نقـده بنزاهـة علمیـة،     

كـان یقصـد فـي و یذكر ما للراوي ومـا علیـه، كان وتعالى وال ُیصدر أحكاًما على راٍو إال لبیان أمره، ف
بویـة المطهـرة؛ وممـا یـدل داللـة واضـحة علـى نزاهتـه العلمیـة، قولـه فـي نة النَّ نقده المحافظة على السُّـ

  .)٢(س": "ثقة مأمون، إال أنه كان یدل)١(النََّخِعيّ  ِغَیاث بن حق: َحْفص
 وقولـه فـي حـق:، )٤(: "الحـافظ الثقـة اخـتلط")٣(وقوله في حق: عبـد الوهـاب بـن عبـد المجیـد     

  .وغیرهم ،)٦(شیعي صدوق ُتُكلِّم فیه"" :)٥(ِمْنَدل بن َعِلّي اْلَعَنِزيّ 
  عدیل:قة العلمیة في التَّ الدِّ   -٣
فنـراه  واألمانـة والموضـوعیة، العلمیة قةفي تعدیل الرَِّجال بالدِّ ابن اْلُمَلقِّن اتَّسم منهج اإلمام       

قـد و  یوازن بین الرواة الذین هم فـي مرتبـة واحـدة، وُینـزل كـل راٍو منزلتـه، وُیعطـي كـل ذي حـق حقـه،
؛ وممـا یـدل علـى ذلـك قولـه فـي حـق: وفق قواعد علمیة دقیقة بعیـًدا عـن اتِّبـاع الهـوى والمحابـاة سار

وقولـه ، )٨("تشـیع فیه وكان الكوفة، قضاء َعَلى ُأْكره عمش،األ من أتقن هو: ")٧(المعتمر بن منصور
ِرْیرفي حق:    وغیرهم. .)١٠("ثبت في األعمش": )٩(ُمَحمَّد بن َخاِزٍم الضَّ

  اعتماده لمصادر علمیة دقیقة في التَّْعِدیل:   -٤
لـه، وهـي حصـیلة مـن قب دقیقـة فـي التَّعـدیل، اعتمد اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن علـى مصـادر علمیـة   

تتمثل في المادة التي استخلصها النُّقَّاد قبله من و  عدیل،فاستقى منها أقواله في أغلب األحیان في التَّ 
َواة، ومرویــاتهم، وبهــا یســتطیع النَّ  َواة الــذین لــم اقــد متابعــة تلــك الدِّ خــالل دراســتهم للــرُّ راســة ألولئــك الــرُّ

ن تجمــع تلــك المــادة عنــده مــن مصــادرها دركهم، مــع مــا ینضــم إلــى ذلــك مــن نتــائج یتوصــل إلیهــا مــُیــ
  المختلفة.

                                                           
 ).١٠١) سبق ترجمته (ص(١
 ). ١٨٥/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (٢
) عبد الوهاب بن عبد المجید بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، ثقة تغیر قبل موته بـثالث سـنین، مـات سـنة (٣

 ). ٤٢٦١/ رقم ٣٦٨سنة. تقریب التهذیب البن حجر ( أربع وتسعین ومائة، عن نحو من ثمانین 
 ). ٤١٢/  ١٤) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).  ١٥٢) سبق ترجمته (ص (٥
 ). ٣٨٠/ ١٦) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ).١٠٦) سبق ترجمته (ص(٧
 ). ٥٤١/ ٣البن الملقن ( ) التوضیح (٨
 ).  ١٦٦) سبق ترجمته (ص(٩

 ). ٢/٤٨٧) التوضیح البن الملقن ( (١٠
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 بــأس ال": النســائيقــال  ،)٢("ســنة صــاحب ثقــة هــذا" :)١(نــوحیــدل علــى ذلــك قولــه فــي حــق   
وقولـه فـي حـق حمـاد بـن ، )٤("حدیثـه كتـبیُ  أن حنبـل بـن أحمـد أمـر ثقة، هو": الخطیب وقال ،)٣("به
 وحفظـه، علمه، وعظم جاللته، َعَلى ُمنعقد هبعد فمن عصره أهل من والحفاظ األئمة إجماع: ")٥(زید

: مهـدي بـن الـرحمن عبـد قَـالَ اد بن زید حیث قال: ، بعد ذكره ألقوال النُّقَّاد في حمَّ )٦(وٕامامته وٕاتقانه،
ــاد ام،بالشَّــ واألوزاعــي بالحجــاز، ومالــك بالكوفــة، الثــوري أربعــة، زمــانهم فــي النــاس أئمــة  زیــد بــن وحمَّ

 أثبت أحد لیس": معین ابن وقال، )٧("مالك وال ُسفیان وال زید، بن حمَّاد من مأعل رأیت وما بالبصرة،
وقولـه فـي حـق: ، )٩("سـلمة بـن حمَّـاد مـن أثبـت زیـد بـن حمـاد": زرعة أبو وقال، )٨("زید بن حمَّاد من

 ة،حجـ الحدیث كثیر ثقة كان": سعد ابن َقالَ  ،)١٠("باالتفاق ثقة: "لياهِ البَّ  عجالن بن خالد بن وهیب
  .)١١("حفظه من مليیُ  وكان

 اعتباره ألحكام بعض النُّقَّاد. وتأییده لهم:  -٥
فیوافقهم في تعدیل الرَِّجال أحیاًنا كثیـرة،  ،ر بأحكام بعض النُّقَّادبِ تَ عْ یَ ابن اْلُمَلقِّن كان اإلمام   

  وقد تكون هذه الموافقة:
؛ ویـدل علـى ذلـك اقـد ویعـزوه إلـى قائلـهقـول النَّ ابـن اْلُمَلقِّـن  صریحة واضحة، حیث ینقل اإلمام   . أ

وقولـه فـي ، )١٣("ثقـة، وثقـه ابـن القطـان وغیـره" :)١٢(َعْبد الرَّْحَمِن بن ِزَیاِد بـِن َأْنُعـمَ  قوله في حق:
  في حبان ابن علیه نبه كما داعیة، غیر لكنه قدري ثقة: ")١٤(حق: عبد األعلى بن عبد األعلى

                                                           
) نوح بن حبیب القومسي الَبْذشي، أبو محمد، ثقة، سني، مات سنة اثنتـین وأربعـین ومـائتین. تقریـب التهـذیب البـن (١

 ). ٧٢٠٣/ رقم٥٦٦حجر ( 
 ). ١٦٠/ ٢ح البن الملقن ( ) التوضی(٢
 ). ٧٢٩٠/ رقم ٣٢١/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٣
 ) المصدر السابق.(٤
 ).٨٦) سبق ترجمته (ص(٥
 ). ١٦/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ). ٢٢/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ). ١١٧٠/ رقم ١١٤/ ٧لذهبي ( ) سیر أعالم النبالء (٨
 ). ٦١٨/ رقم ١٣٩/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ٥٨٧/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ). ٣٣٠٨/ رقم ٢١١/ ٧) الطبقات البن سعد ( (١١
 ).١١٨) سبق ترجمته (ص(١٢
 ). ٥٧٠/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (١٣
عبد األعلى بن عبد األعلى البصري السامي، أبو محمد، وكان یغضب إذا قیل له أبو همام، ثقة، مات سنة  )(١٤

 ). ٣٧٣٤/ رقم٣٣١تسع وثمانین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
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 . )٤("وغیره معین بن یحیى قاله كما ثقة: ")٣(المعلم، وقوله في حق: حسین بن )٢(،)١(ثقاته
، ألحكـاِم كثیـٍر مـن النُّقَّـاد فـي الرَِّجـالابـن اْلُمَلقِّـن غیر صریحة، تتضح من خالل موافقـة اإلمـام   . ب

: حیـث قـال ابـن )٥(َهاِشم بن اْلَقاِسـم اللَّْیثِـيّ  وخاصة شیخه الذهبي؛ یدل على ذلك قوله في حق:
: حیث قال الذهبي ، نراه یوافق قول)٦(ظ الثقة، صاحب سنة َیفتخر به أهل بغداد"الحاف"اْلُمَلقِّن: 

: )٨(الَمْخُزْوِمــيّ  َنـاِفع بـن ِإْبـَراِهْیم وقـال فـي حــق: ،)٧(ة َتفتخــر بـه بغـداد"نَّ "الحـافظ، ثقـة صـاحب ُسـ
ــــّي ْبــــن ِإْبــــَراِهیم ، وقــــال فــــي حــــق:)١٠(ثبــــت" وقــــال الــــذهبي: "ثقــــة ،)٩(ثقــــة ثبــــت"" : )١١(ْلِخــــيّ اْلبَ  َمكِّ

ــــذهبي: "الحــــافظ"، و )١٢("الحــــافظ" ــــال ال ــــا ، )١٣(ق ــــیس الموضــــع هن ــــة ول ــــر مــــن األمثل ــــاك الكثی وهن
    لحصرها. 

 :بعض من النُّقَّاد ألحكام تهفَ لاَ خَ مُ  -٦

وهــذا إنَّ َدلَّ علــى شــيء فإنَّمــا یــدّل  اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن بعــض مــن ســبقه مــن النُّقَّــاد،خــالف   
فــي رأیــه وحكمـه علــى الرَِّجــال، حیــث إنَّ أحكامـه نابعــة مــن دراســته ن اْلُمَلقِّــن ابـ علـى اســتقالل اإلمــام

َواة  الخاصة القائمة على جمع األحادیث، والمقارنة بینها، ودراستها، وتمحیصها مع دراسة أحـوال الـرُّ
وٕان دل على ، فهذا وتتبع أخبارهم، مع عدم إهماله للحصیلة العلمیة المستفادة من النُّقَّاد الذین سبقوه

  جال كما یدل على استقالله الفكري.  قد ومعرفة الرِّ فإنما یدل على رسوخ قدمه في النَّ  ءشي

  "ثقٌة مشهور، ضعفه العقیلي بال  :)١٤(ْكَواناْلُحَسْین بن ذَ  قوله في حق: :یدل على ذلك    

                                                           
 ). ٩٣١٨/ رقم ١٣٠/ ٧) حیث قال: "كان قدرًیا متقًنا في الحدیث غیر داعیة إلیه". الثقات البن حبان ( (١
 ). ٤٨٨/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ).١٢٧) سبق ترجمته (ص(٣
 ). ٥٠٩/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).٨٩) سبق ترجمته (ص(٥
 ). ٩٧/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ). ٥٩٣١/ رقم٣٣٢/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٧
 ).١٠٥) سبق ترجمته (ص(٨
 ). ٦١٨/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ٢١٦/ رقم ٢٢٦/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٠
 ).١٠٥) سبق ترجمته (ص(١١
 ). ٣٧٦/ ١٤) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ). ٥٦٢١/ رقم٢/٢٩٣شف للذهبي ( ) الكا(١٣
 ).١٢٧) سبق ترجمته (ص(١٤
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، حیث كـان ذلـك رًدا )٣(جهالة""حاشاه من ال :)٢(ُمْسِلم اْلَخْوالِنيّ  بن ، وقوله في حق: ُشَرْحِبیل)١(حجة"
  .)٤(هو" من ُیدرى ال على قول ابن حزم: "مجهول

أنـــه لـــیس  "لـــیس كمـــا قـــال ابـــن حـــزم :)٥(ُمَعاِوَیـــة بـــن َصـــاِلح الَحْضـــَرِميّ وقولـــه فـــي حـــق:      
قـد و  ،)٨("ال نعلـم أحـدًا ضـعفه وال ذكـره فـي الضـعفاء" :)٧(سـعد بـن ِإْبـَراِهیم، وقوله في حـق: )٦(بالقوي"
  ذلك المتناع اإلمام مالك عن الروایة عنه. كان 

َواة: استعمال التَّْعِدیل المطلق والتَّْعِدیل النِّ  -٧  سبي في بیان أحوال الرُّ

َواة، واســـتعمل فـــي ذلـــك التَّْعـــِدیل المطلـــق والتَّْعـــِدیل  اً عـــددابـــن اْلُمَلقِّـــن  عـــدَّل اإلمـــام     مـــن الـــرُّ
دون اقترانـه بلفـظ آخـر الحكـم بتعـدیل الـراوي بلفـظ مطلـق، بـه: " : ُیقصـدسبي، أما التَّْعـِدیل المطلـقالنِّ 

 وقولـه فـي حـق: ،)١٠("ثقـة مـأمون" :)٩(التَِّمیِمـيّ  ِدیَنـارٍ  ْبـن یـدل علـى ذلـك قولـه فـي حـق: َخاِلـدیقیده"، 
ـــد ـــن اللَّـــهِ  َعْب ـــرَ  ْب ـــِريّ  ُعَم ـــه، )١٢(: "مســـتقیم الحـــدیث")١١(النَُّمْی ـــي ُســـْفیَ فـــي حـــق:  وقول ـــن َأِب ـــة ب اَن َحْنَظَل

  .)١٤("ثبت" :)١٣(الُجَمِحي

، بالنسـبة لشـیخ مـا أو بلـد مـا الحكـم بتعـدیل الـرَّاوي نسـبًیا" :وَأّما التَّْعِدیل النسبي، فیقصد به      
ـــاد بـــن َســـَلَمةَ یـــدل علـــى ذلـــك: قولـــه فـــي حـــق:  أو زمـــن مـــا"،   ، )١٦("أثبـــت النـــاس فـــي ثابـــت" :)١٥(َحمَّ

  

                                                           
 ). ٦٦٥/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (١
 ). ١٨٩) سبق ترجمته (ص(٢
 ). ٤٨٤/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ١٩٤/ ٧) المحلى البن حزم ( (٤
 ). ١٥٦) سبق ترجمته (ص(٥
 ). ٣٧٣/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ).١٠٩) سبق ترجمته (ص(٧
 ). ٤٣٠/ ٧) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ).١٠٠) سبق ترجمته (ص(٩

 ). ٤٨٦/ ٧التوضیح البن الملقن (  )(١٠
 ).  ١٣٩) سبق ترجمته (ص(١١
 ). ١٠١/ ٢١) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ).١٣٤) سبق ترجمته (ص(١٣
 ). ٥٦٤/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (١٤
 ).١٦٠(ص) سبق ترجمته (١٥
  ). ٤٣٥/ ٣١) التوضیح البن الملقن ( (١٦
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  .)٢(ئًا"جِ رْ ي األعمش، وكان مُ "ثبت ف :)١(ُمَحمَّد بن َخاِزموقوله في حق: 
 جرًحا وال تعدیًال: ال الرواة  ها علىم القول فیزِ جْ مصطلحات وعبارات لم یَ استعمال  -٨
وٕانمــا أشــار إلــى تكلــم اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن فــي عــدد مــن الــرواة ولــم یجــزم القــول فــي تــوثیقهم،       

شـیر إلـى میولـه إلـى ضـعیفهم مـع وجـود قرینـة تُ قـاد، دون الجـزم بتـوثیقهم وال تاالختالف فـیهم بـین النُّ 
قــال فــي  ، وقــدمــن عــدم الجــزم فــي الحكــم علیــه اقــد بتوثیــق الــراوي تـوثیقًهم، ومــن المعلــوم أن جــزم النَّ 

ـــة :، وقـــال فـــي حـــق)٤("مختلـــف فـــي ثقتـــه": )٣(الواســـطيّ  َعْبـــد اهللا ْبـــن داودحـــق:   :)٥(َقِبْیَصـــة بـــن ُعْقَب
ــْیِن َأُبــو َحِریــز :قــال فــي حــق، و )٦("مختلــف فــي توثیقــه وجرحــه" ــن اْلُحَس : "مختلــف فیــه )٧(َعْبــد اللَّــِه ْب

 :)١١(ُجَبْیـِر ْبـِن َأبِـي َصـاِلح ، وقـال فـي حـق:)١٠("وثـق"حیث قـال فیـه:  ،)٩(َأْجَلُح ْبُن َعْبِد اللَّهِ ، )٨(وثق"
  .)١٤("وثقوه": )١٣(َعْبُد الَواِحِد بن ِزَیاد، وقال في حق: )١٢("وثق"
  تعددة المراتب: الالت، مُ ة الدَّ فَ لِ تَ خْ لحات وعبارات للتَّْعِدیل، متنوعة األلفاظ، مُ استعمال مصط -٩

واة مصـــطلحات وعبـــارات مُ ابـــن اْلُمَلقِّـــن اســـتعمل اإلمـــام    تنوعـــة فـــي ألفاظهـــا فـــي تعـــدیل الـــرُّ
 ،هلتِـد علـى جالِقـعَ نْ اظ مـن أهـل عصـره فمـن بعـده مُ فَّـئمـة والحُ إجمـاع األ"ختلفة في دالالتها، وهـي: مُ 

"جاللتـه متفـق  ،"أعلـم أهـل زمانـه فـي هـذا الفـن ،إمام جلیله"، "وٕامامتِ  ،هتقانِ إ و  ،هوحفظِ  ،هعلمِ  مِ ظَ وعِ 
 ،"الحـــافظ الثقـــة المـــأمون" ،"ثقـــة ثبـــت""، ثقـــة"، "ثبـــت صـــالح" وهـــو مـــن أجـــود النـــاس إســـناًدا"، ،علیهــا

وال  ،ضـعفه ا"ال نعلـم أحـدً  ،"قنحـافظ مـت"، "حافظ ثبت" ،"حافظ حجة"، "الحافظ الحجة العابد القانت"
وقـد جعلتهـا فـي مراتـب  ،"، ولیس الموضع هنا لحصرها، وتكلمت فیها فیمـا مضـىذكره في الضعفاء

    فلینظر ذلك. 
                                                           

 ).١٦٦) سبق ترجمته (ص(١
 ). ٢/٤٨٧) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ).١٩٤) سبق ترجمته (ص(٣
 ). ٣/٦٧٠ملقن ( ) التوضیح البن ال(٤
 ).١٩٢) سبق ترجمته (ص(٥
 ). ٤٨/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ).١٩٠) سبق ترجمته (ص(٧
 ). ٣٧٧/ رقم ١٣) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ).١٨٠) سبق ترجمته (ص(٩

 ). ٤٠٥/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ).  ١٨٥) سبق ترجمته (ص(١١
 ). ١٤/٣١٠) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ).١٨٦) سبق ترجمته (ص(١٣
 ). ٦٤/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١٤
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َواة أثناء التَّ   -١٠   یف بهم:رِ عْ توثیق بعض الرُّ

َواة أثنـــاء التَّ ابـــن اْلُمَلقِّـــن  كـــان اإلمـــام   علـــى معرفتـــه  یـــف بهـــم، ممـــا یـــدلُّ رِ عْ یوثـــق بعـــض الـــرُّ
ــو َخَرَشــةَ  بــن ُشــَمْیل بــنُ  النَّْضــرحیــث قــال فــي حــق: الواســعة وٕاحاطتــه الكاملــة بــأحوالهم،   الَحَســنِ  َأُب

 بمــرو الســنة أظهــر مــن أول كــان وقاضــیها، مــرو أهــل عــالم اللغــوي الحــافظ" :)١(الَبْصــِريّ ، الَمــاِزِنيّ 
 مــات ،وغیــره نَال یْ َغــ بــن محمــود وعنــه وغیــره، شــعبة عــن روى إلیهــا، ســبقیُ  لــم تًبــاكُ  ألــف بخراســان،

 البصــري؛ مـوالهم العبـدي زیـاد بـن الواحـد عبـد وقـال فـي حــق:، )٢("ومـائتین أربـع أو ثـالث سـنة آخـر
 الطیالسـي داود أبـو: وعنـه وغیـرهم، التـابعین مـن جماعـات سـمع عبیـدة، أبـو: ویقـال ،ُبْسـر وَأبِ : فهو

  ر.ی، وغیرهم كث)٣("ائةوم وسبعین ست: وقیل سبع سنة مات وثقوه، وغیره،

  دعته، وكونه داعیة أو غیر ذلك: الراوي مع اإلشارة إلى بِ توثیق   -١١

َواة ویُ یُ  ابــن اْلُمَلقِّــن كــان اإلمــام   شــیر إلــى بــدعتهم، ممــا یــدلُّ علــى إنصــافه وثــق بعــض الــرُّ
  "أحد أئمة اإلسالم  :)٤(يِّ ِإْبَراِهْیم بن َطْهَماَن الُخَراَسانِ  ؛ یدل على ذلك قوله في حق:ومعرفته بأحوالهم

وقولـه  ،)٧("ثبت في األعمش، وكـان مرجئـًا" :)٦(ُمَحمَّد بن َخاِزموقوله في حق:  ،)٥(الثقات فیه إرجاء"
  .)٨(في حق: عبد األعلى بن عبد األعلى: "ثقة، قدري لكنه غیر داعیة"

  وثیق في الراوي الواحد: عبارات التَّ  تنوع -١٢

وثیـــق فـــي نفـــس نـــوع فـــي عبـــارات التَّ كعـــادة بعـــض النُّقَّـــاد یكـــرر ویُ َلقِّـــن ابـــن اْلمُ كـــان اإلمـــام       
یؤید ذلك قولـه فـي جال، قیق بأحوال الرِّ الراوي، وٕان دل ذلك فإنما یدل على سعة اطالعه، وعلمه الدَّ 

ــّي ْبــن ِإْبــَراِهیم التَِّمیِمــيّ حــق:  فــي وقــال ، )١١(، وقــال فــي موضــع آخــر: "ثقــة ثبــت")١٠("الحــافظ" :)٩(َمكِّ

                                                           
 ).٨٧) سبق ترجمته (ص(١
 ). ١٣٧/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٦٤/ ٣) المصدر السابق ( (٣
 ).١٣٠) سبق ترجمته (ص(٤
 ). ٦٣٣/ ٤) التوضیح البن اْلُمَلقِّن ( (٥
 ).١٦٦) سبق ترجمته (ص(٦
 ). ٢/٤٨٧) التوضیح البن الملقن ( (٧
 ). ٤٨٨/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ).١٠٥) سبق ترجمته (ص(٩

 ). ٣٧٦/ ١٤) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ). ٧٢٤/ ٣) المصدر السابق ( (١١
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ُمَحْمـِد وقولـه فـي حـق: ، )٣(، وقـال مـرة: "ثقـٌة بإجمـاع")٢("حافظ مـتقن" :)١(ثَابت بن َأْسَلَم اْلُبَناِنيّ  حق:
  .)٧(، وقال أیضًا: "الثقة")٦(، وقال مرة: "ثقة صاحب حدیث")٥("ثقة صدوق": )٤(ْبِن ُمَقاِتل اْلكَسائي

  لعدد من الرواة في حكم واحد: إجماله  -١٣

؛ مـن ذلـك قولـه: أحیاًنـا إجمالـه لعـدد مـن الـرواة فـي حكـم واحـد اإلمام ابن اْلُمَلقِّـنمن منهج       
  . )٩(الهروي إسماعیل أبو اإلسالم وشیخ ،)٨(المدیني موسى أبو: لحافظانا

  سیر: اخذة الرَّاوي بالغلط والخطأ الیَّ ؤَ عدم مُ  -١٤

ٕاْن كان ِثقَـة، قـال الـذهبي: "ولـیس م من الغلط والخطأ و لَ سْ إنَّ اإلنسان بطبیعته البشریة ال یَ   
الذي ال ُیَقّر علـى  r المعصومِ  ِطئ، فمن الذي َیسلُم من ذلك غیرِمن َحدِّ الِثَقة: أنَُّه ال َیغَلُط وال ُیخ

سیر الذي ال ؤاخذ الرَّاوي بالغلط والخطأ الیَّ كغیره من النُّقَّاد ال یُ ابن اْلُمَلقِّن  وقد كان اإلمام ،)١٠(خطأ"
  ضبطه.  یطعن في

 سـعة فـي لـه احتملـت معروفـة أوهـام لـه: )١١(داِشـر بـن رَ َمـعْ قوله في حق: مَ  :یدل على ذلك  
 . واهللا أعلى وأعلم.)١٢(أتقن ما

  
                                                           

 ).    ٩٤) سبق ترجمته (ص(١
 ). ٥٩/ ١٩) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٢٨٢/ ٣) المصدر السابق ( (٣
 ).١٢٦) سبق ترجمته (ص(٤
 ). ٣/٣٠٠) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ٥٢٣/ ٧) المصدر السابق ( (٦
 ). ٥٣٤/ ٤) المصدر نفسه ( (٧
ـــو ُموَســـى المـــدیني، ) ُمحَ (٨ ـــر َأُب ـــد، الحـــافظ الكبی ـــن ُمَحمَّ ـــر ْب ـــن ُعَم ـــد ْب ـــي ِعیَســـى َأْحَم ـــن َأِب ـــر ْب ـــر ُعَم ـــي َبْك ـــن َأِب ـــد ْب مَّ

 ). ٣٦/ رقم٧٣٨/ ١٢األصبهاني، مات سنة خمسمائة وواحد وثمانون. انظر: تاریخ اإلسالم للذهبي ( 
ــِد ْبــِن َعِلــيِّ ْبــِن محمــد بــن أحمــد بــن علــّي بــن جعفــر بــن  ). َعْبــِد اللَّــِه ْبــنِ  ١٥٨/ ٢) التوضــیح البــن الملقــن ( (٩ ُمَحمَّ

منصــور بــن َمــّت، شــیخ اإلســالم أبــو إســماعیل األنصــارّي الَهــَروّي الحــافظ العــارف، مــات ســنة ربعمائــة وواحــد 
 ). ١٢/ رقم ٤٨٩/ ١٠وثمانون. انظر: تاریخ اإلسالم للذهبي ( 

 ). ٧٨) انظر: الموقظة للذهبي ( ص(١٠
ر بن راشـد األزدي مـوالهم، أبـو عـروة البصـري، نزیـل الـیمن، ثقـة ثبـت فاضـل إال أن فـي روایتـه عـن ثابـت ) معم(١١

واألعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شـیًئا وكـذا فیمـا حـدث بـه بالبصـرة، مـات سـنة أربـع وخمسـین 
 ). ٦٨٠٩/ ٥٤١ومائة، وهو ابن ثمان وخمسین سنة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٣٢١/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١٢
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  ملبحث اخلامسا
  

  نتائجهو واة املُعدلني،لرجدول ا
َواة المُ  رحلــةبعــد هــذه ال إلــى  فیهــا بــالرجوع قمــت، والتــي ابــن اْلُمَلقِّــنعنــد اإلمــام  عــدلینمــع الــرُّ

َواة، والمقارنـــة بـــین حكمـــ قوم أســـ قـــاد،م غیـــره مـــن النُّ وأحكــا هأقــوال األئمـــة النُّقَّـــاد فـــي جمیـــع هــؤالء الـــرُّ
أهم مـا وقفـت علیـه  دونثم أ وذلك من خالل الجدول التالي، ،جعرض أهم ما توصلت إلیه من نتائب

  :حوظاتمن مل

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  المرتبة األولى: التوثیق بصیغة أفعل التفضیل، أو تكرار الصفة لفًظا، أو معنى، ...
  "اتفقوا على الثناء علیه، ووصفه بالحفظ واإلتقان، ومناقبه جمه ... وكان أتقن أهل زمانه".

اْلَفْضُل ْبـُن    .١
ُدَكـــــــــــــــــــــــــْین 

  الكوفي.
  
  

نقـــــــــــــــل ابــــــــــــــــن   ُجّل النقاد.  ع
عــــــــن  شــــــــاهین

ابــــــــــــن معــــــــــــین 
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

  بتضعیفه.

"ثقــــــــة حــــــــافٌظ 
حجـــٌة إال أنــــه 
یتشـــــــــیع مـــــــــن 
غیــر غلـــو وال 

  سب.

ثقــــة حــــافظ   ثقة ثبت.
متفــق علــى 
إتقانـــــــــــــــــــــــــه 
وحجیتــــــــــــه، 
وكـــــان مـــــن 
أتقـــــن أهـــــل 
زمانـــــــــــه إال 
أنــــه یتشــــیع 
مــــــن غیـــــــر 
غلــــــــــــــــو وال 

  سب.

تفـــــــــــــــرد ابـــــــــــــــن 
شـــــاهین بـــــذكره 
فــــي الضــــعفاء،  
وَنْقِلــه عــن ابــن 
معــــــــین القــــــــول 
بتضــــــــــــــــــــــعیِفه، 

ور ولكـن المشــه
  عنه التوثیق.

  

  "جاللته متفق علیها، وهو أجود الناس إسنادًا...".
َقـــــْیُس ابـــــُن    .٢

َأِبــــي َحــــاِزم 
  الَبَجِلّي.

ثقــة إمـــام كـــاد   ابن القطان.  ُجّل النُّقَّاد.  ع
أن یكــــــــــــــــــــــون 
صـــــــــــــــــــــحابیًا، 
وقـــــــــال مـــــــــرة: 

  الحافظ.
  

ثقــــة متفــــق   ثقة تغیر.
علــــــــــــــــــــــــــــى 
جاللتــــــــــــــه، 
وهــــــو مــــــن 
أجــــــــــــــــــــــــــود 
ــــــــــــــــــــــاس  الن

  إسنادًا.

تبـــــــــــــــع ابـــــــــــــــن 
َلقِّــــــــن، أبــــــــو اْلمُ 

داود بــــــــــــــــــنفس 
  عبارته فیه.

أمــــا عــــن قــــول 
ـــــن القطـــــان:  اب
منكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ــه  الحــدیث، لعل
ــــــــذلك أن  أراد ب
ـــــــــــیس كـــــــــــان  ق
یتفـــــــــــــرد فـــــــــــــي 

  روایته.



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢١٢ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  "إماٌم جلیٌل أعلم أهل زمانه في هذا الفن".
ــــُد بــــُن    .٣ ُمَحمَّ

ُمْســــــــــــــــــــــــــِلِم  
  الزهري.

ـــم،   -  كل النُّقَّاد.  ع االمـــام العل
حـــــافظ زمانـــــه 
  في هذا الفن.

  

ُه اْلَفِقیـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحافظ متفق 
علــى جاللتــه 

  وٕاتقانه.

اإلمـــــــــــــــــــــــاُم 
اْلَفِقیـــــــــــــــــــــــــُه 
الحــــــــــــــافظ، 
متفــٌق علــى 
جاللتــــــــــــــــــــه 
وٕاتقانـــــــــــــــــه، 
أعلـــــم أهـــــل 
زمانـــــه فـــــي 

  هذا الفن.

وهــــــــذه العبــــــــارة 
ُیقصــــــــــــد بهــــــــــــا 
اإلشــــــــارة إلــــــــى 
مرتبــــــة الــــــراوي 
الرفیعـــــــــة فــــــــــي 
التعــــــــــــــــدیل، أو 
اإلشــــــــارة إلــــــــى 
مرتبــــــة الــــــراوي 
العالیـــــــــــة فـــــــــــي 
الفقـــــــــــــــــــــــــــه، أو 

  الزهد.
  "أحد األعالم".

ــــــُد اللَّــــــِه    .٤ َعْب
ْبــــــُن َعــــــْون 

  البصري.

لــــــــــــه جاللــــــــــــة   -  كل النُّقَّاد.  ع
عجیبـــــة ووقـــــع 
ـــــوس؛  فـــــي النف
ألنــــــــــــه كــــــــــــان 
إمامــــــــــــًا فــــــــــــي 
العلم رأسـًا فـي 
التألــه والعبـــادة 
حافظــــــــــــــــــــــــــــــــــًا 
ألنفاسه، كبیـر 

  الشأن.
وقـــــــــال: أحـــــــــد 

  األعالم.

ثقـــــــــــة ثبـــــــــــت 
فاضــــــل مــــــن 
أقــــران أیــــوب 
فــــــــــي العلــــــــــم 
والعمـــــــــــــــــــــــــــل 

  والسن.

أحــــــــــــــــــــــــــــــــُد 
األعــــــــــــــــالم 
ثقـــــٌة ثبـــــت، 
صـــــــــــــــاحب 
ـــــــــــــــــــــــة  جالل
عجیبــــــــــــــــــــة 
ووقــــــع فــــــي 

  النفوس.

  

  "توثیق الراوي والتأكید بالثناء على حدیثه".
  "إجماع األئمة والُحفَّاظ من أهل عصره فمن بعده ُمْنَعِقد على جاللِته، وِعَظِم علِمه، وحفِظه، وٕاتقاِنه، وٕامامِته".

ـــــن    .٥ ـــــاُد ب َحمَّ
ـــــــــن  ـــــــــد ب َزْی
ِدْرَهـــــــــــــــــــــــــــم 

  اَألْزِدّي.

الحــافظ  اإلمــام  -  كل النقاد.  ع
ـــــود شـــــیخ  الُمجِّ
العـــراق، وقـــال 
"الحــــــــــــــــــــــــافظ، 
الثبـــت محـــدث 
الوقـــــــــــــــــت ... 

  أحد األعالم.

ثقـــــــــــة ثبـــــــــــت 
فقیه، قیل إنه 
كـــــان ضـــــریرًا 
ولعلــــــــه طــــــــرأ 
ــــــه؛ ألنــــــه  علی
صح أنه كان 

  یكتب.

    ثقة ثبت



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢١٣ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  "الحافظ اللغوي، عالم أهل مرو وقاضیها، أول من أظهر السنة بمرو".
النَّضـر بـن    .٦

ُشـــــــــــــــــــــــَمْیل 
  اْلَماِزِنّي.

ثقـــــــــــــة إمـــــــــــــام   -  كل النقاد.  ع
صــــــــــــــــــــــــــاحب 

  سنة.

ثقـــة حـــافظ   ثقة ثبت.
صـــــــــــــاحب 
سنة، عـالم 
أهــــل مــــرو 

أا،وقاضــیه
ول مــــــــــــــــن 
أظهـــــــــــــــــــــــر 
الســــــــــــــــــــــــنة 
بمــــــــــــــــــــــــــرو 
ـــــــــــــــــــع  وجمی

  خراسان.

  

  "اتفقوا على حسن حفظه وتوثیقه واتقانه".
ُزَهْیـــــر بــــــن    .٧

ــــــــــــــــــة  ُمَعاِوَی
  اْلجْعِفّي.

الحـــــــافظ ثقـــــــة   -  كل النقاد  ع
  حجة.

  

ــــت إال  ــــة ثب ثق
أن ســـــــــــــماعه 
 عـــــــــــن أبـــــــــــي
إســــــــــــــــــــــــــحاق 

  بأخرة.

حـــافٌظ ثقـــة 
  متقٌن.

  

  "الفقیه العلم الثبت المأمون".
ـــــن    .٨ ُعـــــْرَوة ْب

ــــــــــــــــــــــر  َبْی الزُّ
  اَألَسِدّي.

ثبتـــــــًا حافظـــــــًا   -  كل النقاد.  ع
فقیهــــــًا عالمــــــًا 
بالســـیرة، وهـــو 
أول مــــــــــــــــــــــــــن 
صــــــــــــــــــــــــــــــــنف 

  المغازي.

ثقـــــــــــٌة فقیـــــــــــٌه 
  مشهور.

ثبتــًا حافظــًا 
فقیهًا عالمًا 
بالســـــــــــــــیرة، 
وهــــــــــــو أول 
مــن صــنف 

  المغازي.

  

  من أكد مدحه بتكرار الصفة"."
  "الحافظ الثقة المأمون".

ـــــن    .٩ ُمْســـــِلم ْب
ِإْبـــــــــــــــــــَراِهیم 

  اْألَْزِدّي.

الحـــــــــافظ وزاد   -  كل النقاد.  ع
مـــــرة: "اإلمـــــام 
ـــــــة ُمْســـــــِند  الثق
البصرة، وقال 
الحــــــــــــــــــــــــــــــافظ 

  المسند.

ـــٌة مـــأموٌن،  ثق
مكثــــٌر عمــــي 

  بأخرة.

حـــافٌظ ثقـــٌة 
مـــــــــــــــــــأموٌن 
عمـــــــــــــــــــــــــي 

  بأخرة.

  



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢١٤ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  یفتخر به أهل بغداد". "الحافظ الثقة صاحب سنة
َهاِشـــــم بـــــن    .١٠

اْلَقاِســـــــــــــــــــــم 
  .اللَّْیِثيّ 

ــــة   -  كل النقاد.  ع الحــــافظ، ثق
صـــاحب ســـنة 
تَفتخــــــــــر بــــــــــه 

  بغداد.

حـــافظ ثقـــة   ثقة ثبت.
ــــه  َیفتخــــر ب
أهــــــــــــــــــــــــــــــل 

  بغداد.

  

  "الحافظ الحجة العابد القانت".
َماِلـــــك بــــــن    .١١

ِإْســـــــــَماِعْیل 
  النَّْهِدّي.

"الحافظ حجـة   -  كل النقاد.  ع
  عابد قانت.

ثقـــــــــة مـــــــــتقن 
صــــــــــــــــــــــــحیح 
الكتـــــــــــــــــــــــــــاب 

  عابد.

حــــــــــــــــــــــــافٌظ 
حجٌة متقٌن 
عابـــــــــــــــــــــــــــد 

  قانت.

  

  "الحافظ الحجة اإلخباري".
ـــــُن    .١٢ ـــــاُد ب َحمَّ

ُأَســــــــــــــــــــــاَمَة 
  القرشي.

ســـــــــــفیان بـــــــــــن   جل النُّقَّاد.  ع
  وكیع.

الحـــافظ حجـــة 
  عالم أخباري.

ثقـــــــــــة ثبـــــــــــت 
ربمـــــا دلـــــس، 
وكــــان بــــأخرة 
یحــــــدث مــــــن 

  كتب غیره.

اإلمــــــــــــــــــــــام 
الحــــــــــــــــــافظ 
الحجــــــــــــــــــــة 
  اإلخباري.

ن ســـــــــــفیان بـــــــــــ
وكیــــــــــــع هــــــــــــذا 
ضــــــــــــــــــعیف ال 
یعتــد بــه وقولــه 
  غیر مرضي.

ــــــــــــن  ــــــــــــال اب وق
الملقــــــــــن فــــــــــي 
موضـــع آخـــر: 
ثقــــــــــــــــة ثبًتــــــــــــــــا 

  صدوًقا.
  

  "الحافظ المتقن أحد األعالم".
َیِزیــــــــد بــــــــن    .١٣

َهــــــــــــــــــاُرون 
َلِمّي.   السُّ

اإلمــام القــدوة،   -  كل النقاد.  ع
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیخ 
االســـــــــــــــــــــــالم، 

الحـــــــــــــــــــــــــافظ،  
وقـــــــــال مـــــــــرة: 
  أحد األعالم.

  
  
  

ثقـــــــــة مـــــــــتقن 
  عابد.

 إمام حـافظٌ 
مــتقن شــیخ 

  االسالم.

  



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢١٥ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  "حافظ متقن".
ثَابــــــت بــــــن    .١٤

َأْســــــــــــــــــــــــــــَلَم 
  البناني.

أغلـــــــــــــــــــــــب   ع
  النُّقَّاد.

ابــــــن القطــــــان، 
وأیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 

  السختیاني.

ـــــــــــــــال  ثقـــــــــــــــة ب
مدافعـــة كبیــــر 
القــــدر، وقـــــال 
مــــــــــرة: كــــــــــان 
رأسًا في العلم 
والعمــل... لــم 
یكن فـي وقتِـه 

  أعبد منه.

حــــــــــــــــــــــــافٌظ   ثقة عابد.
  متقٌن.

وصـــــــــفه ابـــــــــن 
القطـــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 بـاالختالط ولـم

ـــــــذلك  یقصـــــــد ب
ذهـــــاب العقـــــل 
أو التغیر فیه، 
وٕانمــــا اخــــتالط 
ـــــــــه عـــــــــن  حدیث
أنـــــــــس، وهـــــــــذا 
لــــــــــیس منـــــــــــه، 
وٕانمــــــــــا ممــــــــــن 
روى عنــه كمــا 
بـــــــــــــــین ابـــــــــــــــن 

  عدي.
  "حافظ ثبت".

ــــد بــــن    .١٥ ُمَحمَّ
َأِبــي َغاِلــب 

  اْلُقوِمِسّي.

  حافظ ثبت.  -  كل النقاد.  خ د
  

    حافظ ثبت  ثقة حافظ.

  "حافظ إمام".
َصـــَدَقُة بـــُن    .١٦

الَفْضـــــــــــــــــِل 
  ْرَوِزّي.المَ 

ــــــــت،   -  كل النقاد.  خ إمــــــــام ثب
وقـــــــــال مـــــــــرة: 
كـــــــــان إمامـــــــــًا 
حجــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
صـــاحب ســـنة 

  وٕاتباع.

حــــــــــــــــــــــــافظ   ثقة.
  إمام.

  

  "الثبت الحجة".
َحْفــُص بــُن    .١٧

ُعَمــــــــــــــــــــــــــَر 
  األزدي.

خ د 
  س

ثقـــــــــــة ثبـــــــــــت   ثبت حجة.  -  كل النُّقَّاد.
ـــــب بأخـــــذ  عی
األجـــرة علـــى 

  الحدیث.

ثبــت حجــة 
عیب بأخـذ 
األجـــــــــــــــــــــرة 
علــــــــــــــــــــــــــــى 

  الحدیث.

ـــــــــي  اختلفـــــــــوا ف
بــــــــول روایــــــــة ق

مــن أخــذ علــى 
التحـــــــــــــــــــــــــــدیث 
أجــــــرًا... قــــــال 



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢١٦ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

ابـــــن الصـــــالح  
ــــــــي هــــــــذا  أن ف
مــــــــــــن حیــــــــــــث 
العـــــرف خرمـــــًا 
للمـــــــــــــــــــــــــــروءة، 
والظــــن، یســــاء 
بفاعله، إال أن 
یقتـــــــــرن ذلــــــــــك 
ـــــــــي  بعـــــــــذر ینف

  ذلك عنه.
  "ثقة حجة".

ــــــِد اللَّــــــِه    .١٨ َعْب
ـــــــــــــِن َداُوَد  ْب

  الَهْمَداِنّي.

  -  كل النُّقَّاد.  ٤خ 
  

ثقـــــــــــة حجـــــــــــة 
صــالح، وقــال 

ظ مــــرة: الحــــاف
  اإلمام القدوة.

ثقـــــة حجـــــة   ثقة عابد.
  عابد.

  

َحْفَصــــــــــــــــــة    .١٩
بنــــــــــــــــــــــــــــــت 
ِســــــــــــــــــــْیِرْین 
  اَألْنَصاِریَّة

   

كانـــت عدیمـــة   -  كل النقاد  ع
ـــــــي  ـــــــر ف النظی
نســــاء وقتهــــا، 
فقیهــة صــادقة 
فاضـــلة كبیــــرة 

  القدر

ثقـــــٌة ُحجـــــٌة   ثقة.
فاضـــــــــــــــــــلٌة 

  فقیهٌة.

  

  "ثقة مأمون".
ــــــُد ْبــــــُن    .٢٠ َخاِل

ِدیَنـــــــــــــــــــــــــار 
  التَِّمیِمّي.

خ د 
  ت س

    ثقة.  صدوق.  وثقوه.  -  لنقاد.كل ا

  "ثقة مأمون، إال أنه كان یدلس".
َحْفــص بــن    .٢١

ــــــــــــــــــــــاث  ِغَی
  النََّخِعّي.

اإلمــــــــــــــــــــــــــــــام،   -  كل النقاد.  ع
الحافظ، وقال 
مـــــــــــرة: أحـــــــــــد 

  األعالم.

ثقـــــــــــة فقیـــــــــــه 
تغیـــر حفظـــه 
قلیــــــــــل فـــــــــــي 

  اآلخر.

ثقه مـأمون 
یــــدلس، إال 
أنــــــه تغیــــــر 
حفظــــــــــــــــــــــه 
ــــــي  ــــــل ف قلی
اآلخـــــــــــــــــر؛ 

  



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢١٧ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

فمـــن ســـمع 
ــــه  مــــن كتاب
أصح ممن 

مـــــن  ســـــمع
  حفظه.

  "ثقة ثبت".
ِإْبــَراِهْیم بــن    .٢٢

َنــــــــــــــــــــــــــــــاِفع 
الَمْخُزْوِمـــيّ 

.  

إمام حـافظ   "ثقة حافظ.  ثقة ثبت.  -  كل النقاد.  ع
  ثقة ثبت.

  

ــــــن    .٢٣ ــــــّي ْب َمكِّ
ِإْبـــــــــــــــــــَراِهیم 

  التَِّمیِمّي.

قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن   ثقة حافظ.  ثقة ثبت.  الحافظ.  -  كل النقاد.  ع
ـــــــن مـــــــرة:  الملق

  الحافظ.
َمْنُصــــــــــــــْوُر    .٢٤

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن 
ِر الُمْعَتِمـــــــــــــ
َلِمّي.   السُّ

مــــــــــــن أئمــــــــــــة   -  كل النقاد.  ع
الكوفـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  ومناقبه جمه.

ثقـــــــــــة ثبـــــــــــت 
وكـــــــــــــــــــــان ال 

  یدلس.

ــــــــــــن   ثقٌة ثبت. ــــــــــــال اب وق
ـــــــن مـــــــرة:  الملق
ـــــــى  مجمـــــــٌع عل
توثیقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  وفضله.
  "ثقة ثبت صالح".

َیِزْیــــــــد بــــــــن    .٢٥
ُحَمْیـــــــــــــــــــــــــد 

َبِعّي.   الضُّ

    ثقة ثبت.  ثقة ثبت.  ثقة عابد.  -  كل النقاد.  ع

  "ثبت صالح".
َعْبـــــــــــــــــــــــــــــــُد    .٢٦

اِرِث بــُن الــوَ 
َســـــــــــــــــــــــــِعْیِد 

  العنبري.

فصـــیح مفـــوه،   -  كل النُّقَّاد.  ع
ثبــــت صــــالح، 

  لكنه قدري.
  

ثقـــــــــــة ثبـــــــــــت 
رمي بالقـدر، 
ولـــــــــم یثبـــــــــت 

  عنه.

ثقــــــة ثبــــــت 
رمــــــــــــــــــــــــــــي 
بالقــدر ولــم 
  یثبت عنه.

ولم  یذكر ابن 
ــــــــــه  ــــــــــن أن الملق
كـــــــــان قـــــــــدریًا، 
ـــــــــــــك  لعـــــــــــــل ذل
لكونه لم یثبـت 

  عنه.
  "ثقة إمام".

ِإْبــَراِهْیم بــن    .٢٧
ـــــــــــــــــــــــد  ُمَحمَّ

اإلمــــــــــــــــــــــــــــــام،   -  كل النقاد.  ع
الكبیـــــــــــــــــــــــــــــر، 

ثقة حافظ لـه 
  تصانیف.

ثقـــــــة إمـــــــام 
ـــه  حـــافظ، ل

  



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢١٨ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

الحـــــــــــــــــــــــــافظ،   َزاِرّي.الفَ 
المجاهـــــــــــــــــــــد، 
كان مـن أئمـة 

  الحدیث.

  تصانیف.

  المرتبة الثانیة: التوثیق بصفة واحدة تدل على الضبط.
  "ثقة حاكم بالمدینة".

ـــــــُن    .٢٨ ـــــــاُن ْب َأَب
َصـــــــــــــــــــــاِلِح 

  الُقَرِشّي.

أغلــــــــــــــــــــــــب   ٤خت
  النقاد.

م، وابن ابن حز 
  عبد البر.

ثقة ورع كبیـر 
  القدر.

وثقــه األئمــة، 
ووهــــــــم ابــــــــن 
حــزم فجهلــه، 
وابــــــــن عبـــــــــد 
البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

  فضعفه.

قــــــــــــــول ابــــــــــــــن   ثقة.
الملقــــــــن كــــــــان 
رًدا منــــه علــــى 
ـــــــــــن حـــــــــــزم،  اب
ــــــــــــد  ــــــــــــن عب واب

  البر.
  "ثقة".

ِإْبــَراِهیم بــن    .٢٩
ُحَمْیـــــــــــــــــــــــــد 

َؤاِسي.   الرُّ

خ م 
مــــد ت 

  س

    ثقة.  ثقة.  ثقة شیخ.  -  كل النقاد.

بــن  ِإْبــَراِهیم   .٣٠
میســــــــــــــــــــــَرة 

  الطَّاِئِفي.

قال سفیان لـم   -  كل النقاد.  ع
تـــــــــر عینـــــــــاك 

  مثله.

    ثقة.  ثبت حافظ

ـــــن    .٣١ ـــــد ْب َأْحَم
ُعْثَمـــــــــــــــــــان 

  اَألْوِدّي.

خ م 
  س ق

    ثقة.  ثقة.  -  -  كل النقاد.

ِزَیــــــــاد بــــــــن    .٣٢
َفْیــــــــــــــــــــــُروز 

  البراء.

خ م 
  س

    ثقة.  ثقة.  ثقة.  -  كل النقاد.

ســــــــــــــــلیمان    .٣٣
َأُبـــــو َحـــــاِزٍم 
  اَألْشَجِعّي.

    ثقة.  ثقة.  ثقة.  -  النقاد. كل  ع

َســـــَلَمُة بـــــُن    .٣٤
ِدْیَنـــــــــــــــــــــــــار 

  اَألْعرج.

أحـد األعــالم،   -  كل النقاد.  ع
ثقـة فقیهــًا ثبتــًا 
ــــــــم  كثیــــــــر العل

  كبیر القدر.

ثقـــــــة فقیـــــــه   ثقة عابد.
عابــد كثیــر 
العلــم كبیــر 

  القدر.
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 الفصل الثاني

٢١٩ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

ــــد بــــن    .٣٥ ُمَحمَّ
َحــــــــــــــــــــــــْرب 

  اْلَخوَالِنّي.

الحــــــــــــــــــــــــــــــافظ   -  كل النقاد.  ع
  الفقیه.

    ثقة فقیه.  ثقة.

  "ثقة كثیر الحدیث".
ِبْشـــــــر بـــــــن    .٣٦

ــــــــــــل  الُمَفضَّ
َقاِشيّ    الرَّ

حجـــــة، وقـــــال   -  كل النقاد.  ع
مــــــرة: اإلمــــــام 
الثقـــــــــــــــــــــــــــة... 
الحــــــــــــــــــــــــــــــافظ 

  العابد.

ـــــــــت  "ثقـــــــــة ثب
  عابد.

    ثقة حجة.

  "ثقة، وثقه ابن القطان وغیره".
َعْبـــــــــــــــــــــــــــــــُد    .٣٧

الــــــــــــــــرَّْحَمِن 
بــــــــُن ِزَیــــــــاِد 
  الشَّْعَباِنّي.

بـــــــــخ د 
  ت ق

ابــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
القطــــــــــــــان، 
والعجلــــــــي، 

  بخاري.وال

ضعفوه، وقال   أغلب النقاد.
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة: 

  ضعیف.

ضـــعیف فـــي 
حفظــــــــــــــــه... 
وكــــان رجـــــًال 

  صالحَا.

ضــــــــــــــعیف 
  الحدیث.

ــــــــــــن  ــــــــــــال اب وق
ـــــــن مـــــــرة:  الملق

  تكلم فیه.
واضــطرب فیــه 
قــــــــــــــول ابــــــــــــــن 

  القطان.
  "ثقة صدوق رأسًا في العلم والعبادة كأبیه".

ُمْعَتِمــُر بــُن    .٣٨
ُســــــــــــــــَلْیَمان 

  التَّْیِمّي.

أغلــــــــــــــــــــــــب   ع
  النقاد.

ان، ابــــــن القطــــــ
  وابن معین.

ــــــــــة وكــــــــــان  ثق
موصــــــــــــــــــــــــوفًا 
بالثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــان  واإلتق
والعبــــــــــــــــــــــــــــادة 
والــــورع، كــــان 
رأسًا في العلم 
والعبــــــــــــــــــــــــــــادة 

  كأبیه.

ــــــة رأســــــًا   ثقة. ثق
ـــــي العلـــــم  ف
والعبـــــــــــــــادة 

  كأبیه.

أمــــــا مــــــا نقلــــــه 
ابن دحیـه عـن 
ابــن معــین مــن 
تضــــعیفه فهــــو 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردود 
فـــــــــــــــــــالمعروف 
عن ابن معـین 

  توثیقه.
وأمـــا قـــول ابـــن 
القطـــــــان فهـــــــو 

س متشـــدد، فلـــی
مـــن حـــد الثقـــة 
  أنه ال یخطئ.
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 الفصل الثاني

٢٢٠ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  "صدوق ثقة، ُتُكلِّم في سماعه من الزهري".
ِإْسَحاق ْبن    .٣٩

َراِشــــــــــــــــــــــــــــد 
  اْلَجَزِرّي.

صــــــــــــــــــــــــدوق،   ابن خزیمة.  ُجّل النقاد.  ٤خ
ــــــوى  ــــــره أق وغی
ــــــــــه ســــــــــمع  من

الزهـــــــــــــــــــــــــري،  
وقـــــــــال مـــــــــرة: 
"ثقــــــــــة؛ لیََّنــــــــــه 

  ابن خزیمة.

ثقـــــــــــة، فـــــــــــي 
حدیثـــــه عــــــن 
الزهــــــــــــــــــــــــــري 
بعــــــــــــــــــــــــــــــض 

  الوهم.

ثقــــــة، فـــــــي 
حدیثه عـن 

زهــــــــــــــــــري ال
بعــــــــــــــــــــــض 

  الوهم.

ــــــــــــن  ــــــــــــال اب وق
ـــــــن مـــــــرة:  الملق

  صدوق.
أمــــا عــــن قــــول 
ابـــــــــن خزیمـــــــــة 
لعله أراد بـذلك 
في روایته عن 
الزهــــــــري. واهللا 

  أعلم.
  "صدوق ثقة".

ــــــن    .٤٠ ــــــّي ْب عل
ُمـــــــــــــــــــــــْدِرك 

  النخعي.

وثقـــــــــه غیــــــــــر   -  كل النُّقَّاد.  ع
  واحد

    ثقة  ثقة

ــــِن    .٤١ ُمَحْمــــِد ْب
ـــــــــــــــــــــــٍل  ُمَقاِت

  الكسائي.

، ثقــــة صــــدوق  -  كل النُّقَّاد.  خ
وقـــــــــال مـــــــــرة: 
ثقــــة صـــــاحب 

  حدیث.

ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ثقة.
صـــــــــــــاحب 

  حدیث.

  

  "ثقة نبیل".
ِإْبــَراِهْیم بــن    .٤٢

ــــد بــــن  ُمَحمَّ
  الُمْنَتِشر.

"ثقــة قانــت هللا   -  كل النقاد.  ع
نبیــــــل. وقـــــــال 
مرة: ثقة زاهـد 

  جلیل.

    ثقٌة نبیل.  ثقة.

  "ثقٌة مشهور، ضعفه العقیلي بال حجة".
اْلُحَســــــــــــــْین    .٤٣

ـــَوان   بـــن ذْك
  الَعْوِذّي.

ثقـــــــــة، وقـــــــــال   العقیلي.  ُجل النقاد.  ع
مـــرة: مشـــهور 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــعفه 
ــــــال  ــــــي ب العقیل

  حجة.
  

ثقـــــــــــة ربمـــــــــــا 
  وهم.

وتضـــــــــــــــــــــعیف   ثقة.
العقیلــــــــــي لــــــــــه 
غیـــــر مرضـــــي 
عنـــــــــــــه عنـــــــــــــد 
النقــــــــاد؛ ألنــــــــه 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعفه 
الضطرابه فـي 
حــــــدیث واحــــــد 



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢٢١ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

مـــــــــــــن بـــــــــــــاقي 
أحادیثـــــــــــــــــــــــــــه، 
والـــــــــــــــــــــراوي ال 
ُیضــعف لخطــأ 
واحـــــــــــــــــــــــــــــد أو 
خطــــــــأین فــــــــي 
ــــــه كمــــــا  أحادیث
ــــــــــى  نــــــــــص عل

  ذلك النقاد.
  ات لكنه یرسل، ویدلس"."من الثق

ســـــالم ابـــــن    .٤٤
َأبــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  الَجْعد.

أغلــــــــــــــــــــــــب   ع
  النقاد.

الفســـــــــــــــــــــــــــــوي، 
  والعالئي.

مــــــــــن ثقـــــــــــات 
ــابعین لكنــه  الت
یرســــل، وقــــال 
مـــــــــــرة: أحـــــــــــد 
الثقـــــــــــــــــــات... 
صــــــــــــــــــــــــــاحب 
تـــــــــــــــــــدلیس... 
وكــــان َطالََّبــــة 
ـــــــم، كـــــــان  للعل

  یكتب.

ثقــــــة، وكــــــان 
  یرسل كثیرًا.

ـــــر  ـــــة كثی ثق
اإلرســـــــــال، 

  ویدلس.

قــــال العالئــــي: 
مشــــهور كثیــــر 

ل عـــــن اإلرســـــا
كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
الصــــــــــــــــــــحابة، 
وقــال الفســوي: 
"لم یسمع سالم 
من ثوبان إنمـا 

  هو تدلیس.

  "أحد أئمة اإلسالم الثقات فیه إرجاء".
ِإْبــَراِهْیُم بــُن    .٤٥

ــــــــــــــــاَن  َطْهَم
الُخَراَســــاِنيِّ 

.  

أغلـــــــــــــــــــــــــب   ع
  النقاد.

ابن حـزم، ابـن 
  عمار.

مــــــــــــن أئمــــــــــــة 
اإلســـالم وفیـــه 
إرجــــاء، وقــــال 
مــــــــــــرة: ثقـــــــــــــة 

  مشهور.

ثقـــــة ُیْغـــــِرب، 
ــــــــه وُتكُ  لِّــــــــَم فی

لإلرجــــــــــــــــــاء، 
ویقـــال: رجـــع 

  عنه.

ــــَم  ثقــــة، ُتُكلِّ
فیــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
لإلرجــــــــــاء، 
ـــــــــــــــــــال:  ویق
  رجع عنه.

اضــــطرب فیــــه 
ـــــــــــان  ـــــــــــن حب اب
فقــــــــــال: أمــــــــــره 
ــــــــــــه  مشــــــــــــتبه ل
ــــــــــي  مــــــــــدخل ف
الثقات ومدخل 
فــي الضــعفاء، 
وقـــــــــــــــــــــــــد روى 
أحادیــــــــــــــــــــــــــــــث 
مســتقیمة تشــبه 
أحادیــــــــــــــــــــــــــــــث 
ــــات، وقــــد  األثب
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  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

ـــــــــــــرد عـــــــــــــن  تف
الثقــات بأشــیاء 

  معضالت.
  "ثبت".

ْبــُن َحْنَظَلــُة    .٤٦
ِبي ُسـْفَیاَن أَ 

  الُجَمِحي.

  من األثبات.  -  كل النقاد.  ع
  

ــــــــة مــــــــن   ثقة حجة. ثق
  األثبات.

  

  "الحافظ".
اْلُحَســــــــــــــْین    .٤٧

ــــد  بــــن ُمَحمَّ
بــــــــن ِزَیــــــــاد 

  اْلَعْبدي.

 الحافظ.  -  كل النقاد.  خ
  

ثقــــــــة حــــــــافظ 
  مصنف.

ثقـــة حـــافظ 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المصـــــنفین

.  

  

ـــــِن    .٤٨ ـــــا ْب َزَكِریَّ
ـــا  َأِبـــي َزَكِریَّ

  اْلَبْلِخي.

 الحافظ.  -  دكل النقا  خ
  

    ثقة حافظ.  ثقة حافظ.

اك    .٤٩ ـــــــــحَّ الضَّ
ـــــد  ـــــِن مخل ْب

  الشَّْیَباِنّي.

  الحافظ.  -  كل النقاد.  ع
  

    ثقة نبیل.  ثقة نبیل.

ــــــــــــــد اهللا    .٥٠ عب
ــــد  بــــن ُمَحمَّ

  اْلجْعِفّي.

    ثقة حافظ.  ثقة حافظ.  الحافظ.  -  كل النقاد.  خ ت

َماِلـــــُك ْبــــــُن    .٥١
َأَنــــــــــــــــــــــــــــِس 
اَألصــــَبحيّ 

.  

هــــــــــــو شــــــــــــیخ   -  كل النقاد.  ع
إلســـــــــــــــــــــــالم، ا

حجــــة األمــــة، 
إمـــــــــــــــــــــــام دار 

 الهجرة.
  

الفقیــــــه إمــــــام 
دار الهجـــــــــرة 

رأس 
ـــــــــــــــــین،  المتقن
وكبیــــــــــــــــــــــــــــــر 

  المتثبتین.

شــــــــــــــــــــــــــــیخ 
اإلســــــــــالم، 
حجــــــــــــــــــــــــــة 
األمــــــــــــــــــــة، 
إمــــــــــام دار 
الهجـــــــــــــــرة، 

رأس 
المتقنـــــــــین، 
وكبیــــــــــــــــــــــر 

  المتثبتین.
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  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  "الحافظ الواسطي، وكان یصحف".
ـــــن    .٥٢ َســـــِعید ْب

ُســــــــــــــــَلْیَمان 
بِّّي.   الضَّ

حـــــــــــــــــــافظ،   ة حافظ.ثق  الحافظ.  -  كل النقاد.  ع
وكـــــــــــــــــــــــــان 
یصــــــــــــحف 
ــــك  ذكــــر ذل
ـــــن  أحمـــــد ب

  حنبل.

  

  "الحافظ الزاهد".
ــــــــــــــد اهللا    .٥٣ عب

بــــــن ُمِنیــــــر 
  اْلمروِزي.

خ ت 
  س

الحــــــــــــــــــــــــــــــافظ   -  كل النقاد.
  الزاهد.

حــــــــــــــــــــــــافظ   ثقة عابد
  زاهد.

  

  "حافظ من حكاِم الجرِح والتعدیل".
َعفَّـــــان بـــــن    .٥٤

ُمســــــــــــــــــــــــــلم 
  الباهلي.

الحــافظ وكــان   -  كل النقاد.  ع
ثبتـــــــــــــــًا فـــــــــــــــي 

الجـــرح أحكـــام 
  والتعدیل.

ثقــــة ثبــــت... 
  وربما وهم.

حــــــــــــــــــــــــافظ 
وكــــان ثبتــــًا 
فـــي أحكـــام 
الجــــــــــــــــــــــرح 
والتعـــــــدیل، 
ـــــر فـــــي  تغی
آخــر عمــره 
ـــم یضـــره  ول

  ذلك.

  

  "مستقیم الحدیث".
ــــــد اللَّــــــِه    .٥٥ َعْب

ْبــــــن ُعَمــــــَر 
  النَُّمْیِرّي.

صــدوق ربمــا   ثقة.  -  كل النقاد.  خ
  أخطأ.

    ثقة.

  "ال نعلم أحدًا ضعفه وال ذكره في الضعفاء".
ســـــــعد بـــــــن    .٥٦

ِإْبــَراِهیم بــن 
عبـــــــــــــــــــــــــــــــد 
  الرحمن.  

ثقـــــــــــــة إمـــــــــــــام   مالك.  جل النقاد  ع
یصـــوم الـــدهر 
ویخـــــــــتم كـــــــــل 

  یوم.

ثقــــــة فاضــــــل 
  عابد.

ثقـــــــة إمـــــــام 
  فقیه عابد.

ــــــــــــن  ــــــــــــال اب وق
ـــــــن مـــــــرة:  اْلُمَلقِّ
ثقــة إمــام، قــال 
ابـــــــــن معـــــــــین: 
ـــــــــك  "تـــــــــرك مال
ـــــــه  الروایـــــــة عن
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  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

ألنـــه تكلـــم فـــي 
نســــــب مالــــــك، 
فكـــان مالـــك ال 
یــــــــروي عنــــــــه، 
ــــــت ال  وهــــــو ثب

  فیه. شك
  المرتبة الثانیة: التوثیق بصیغة قریبة من الضبط.

  "صدوق".
ِإْسَحاق ْبن    .٥٧

َشــــــــــــــــــاِهین   
  اْلَواِسِطّي.

    صدوق.  صدوق.  صدوق.  -  كل النقاد.  خ س

ـــــــن    .٥٨ ـــــــح ْب َأْفَل
ُحَمْیـــــــــــــــــــــــــد 
اْألَْنَصــــاِريّ 

.  

خ م د 
  س ق

    ثقة.  ثقة.  صدوق.  -  كل النقاد.

ــــــُد ْبــــــُن    .٥٩ َخاِل
َخلِــــــــــــــــــــــــــــّي 

.   اْلَكَالِعيُّ

    صدوق.  صدوق.  ثقة.  -  كل النقاد  خ س

ــــة بــــن    .٦٠ َخِلیَف
َخیَّــــــــــــــــــــــــاط 
  اْلُعْصُفِرّي.

اإلمــــــــــــــــــــــــــــــام،   ابن المدیني.  جل النقاد.  خ
الحــــــــــــــــــــــــــافظ، 
العالمــــــــــــــــــــــــة، 
ـــاري ...  اإلخب
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
صــــــــــــــــــــــــــدوًقا، 
نســابًة، عالمــًا 
بالســـــــــــــــــــــــــــیر، 
واألیـــــــــــــــــــــــــــــام، 
والرجـــــــــــــــــــــــال، 
وثقـــه بعضـــهم 
... لینــــــــــــــــــــــــــه 
بعضــــــهم بــــــال 
حجـــة، وقـــال: 

ق ربمــا صــدو 
أخطــــأ وكــــان 
إخباریــــــــــــــــــــــــــًا 
عالمـــــــــــــــــــــــة، 
وقـــــــال مـــــــرة: 
ـــاظ  أحـــد الحف

  المصنفین.

حــــــــــــــــــــــــافظ 
مصــــــــــــــنف 
صــــــــــــدوق، 
نســـــــــــــــــــابة، 
عــــــــــــــــــــــــــــالم 
بالســــــــــــــیر، 
واألیــــــــــــــــام، 

  والرجال.

قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن 
عــــــــــــــــــــــــدي: ال 
أدري هــــــــــــــــــــــذه 
الحكایــــــة عــــــن 
ــــــــــــــن  ــــــــــــــي ب عل
المــدیني لــو لــم 
یحــــدث شــــباب 
كــــان خیــــًرا لــــه 
صــــــــــــــحیحة أم 
ال...یرویهــــــــــــــا 
عــــــن المــــــدیني 
الُكــــــــــــــــــــــــَدْیِمّي، 

ــــــــــــَدْیِميّ  ال  والُك
شــــــــيء وقــــــــال 
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 الفصل الثاني

٢٢٥ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

ثقـــــــــة، غمـــــــــزه 
علـــــــــــــي بـــــــــــــن 

  المدیني.

ــــَم  الــــذهبي: َتَكَل
فیــــه علــــي بــــن 
المدیني بما ال 
یقــــــــــدح فیــــــــــه، 
وبمـــا ال یصـــح 
عــــــــــن علــــــــــي؛ 
ألنه من روایـة 
الُكــــــــــــــــــــــــــــَدْیِمّي 

  المتروك.
ـــــــــُن    .٦١ ـــــــــد ب َزْی

َعلِــــــــــــــــــــــــــــّي 
  النََّخِعّي.

    .صدوق  .صدوق  صدوق.  -  كل النقاد.  س

َســـــِعْیُد بـــــُن    .٦٢
َیَســـــــــــــــــــــــــار 

  الَمَدِنّي.

كـــــــــــــان مـــــــــــــن   -  كل النقاد.  ع
العلمــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  ثبات.األ

    .ثقة  ثقة متقن.

َشـــِبیب بـــن    .٦٣
َســـــــــــــــــــــــــِعید 

  التَِّمْیِمّي.

خ خــــد 
  س

صــــدوق، وزاد   ابن عدي.  ُجّل النقاد
مـــــرة: ُیغـــــرب، 
ـــــــــة  ـــــــــال: ثق وق
 یأتي بغرائب.

  

ــــــــــــــــــــــــأس  ال ب
بحدیثـــــه مـــــن 
روایـــــــة ابنـــــــه 
أحمد عنه ال 
ــــــــة  مــــــــن روای

  ابن وهب.

ــــــــة مــــــــن  ثق
روایـــة ابنـــه 
أحمــد عنـــه 
ال مـــــــــــــــــــــن 
روایـــة ابـــن 

  وهب.

قال ابن عـدي: 
بیب ولعـــــــل شـــــــ

بمصــــــــــر فــــــــــي 
ـــــــه إلیهـــــــا  تجارت
كتــب عنــه ابــن 
وهـــــــــــــب مـــــــــــــن 
حفظــــــه فــــــیغلط 
ویهــــــم، وأرجــــــو 
أن ال یتعمــــــــــــــد 
شـــــــــــبیب هـــــــــــذا 

  الكذب.
َعْبـــــــــــــــــــــــــــــــد    .٦٤

اْألَْعَلى بن 
اْلَقاِســـــــــــــــــــــم 

  اْلَهْمَداِنّي.

    صدوق.  صدوق.  صدوق.  -  كل النقاد.  ق

اْلَوِلیــــد بـــــن    .٦٥
ـــــــــــــــــــــــــــاح  َرَب

  اْلمدِني.

خــت د 
  ت ق

    صدوق.  صدوق.  صدوق  -  كل النقاد.
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 الفصل الثاني

٢٢٦ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  س به"."ال بأ

ــــــن    .٦٦ ــــــْیُس ْب َق
َحْفــــــــــــــــــــص 

  الدَّاِرِمّي.

خ 
  صد

 ثقة.  -  كل النقاد.
  

ثقـــــــــــة لـــــــــــه   ثقة له أفراد.
  أفراد.

  

  "صالح الحدیث".
ـــــــــــــــْلُت    .٦٧ الصَّ

ــــد  بــــن ُمَحمَّ
  الَبْصِريّ 

ـــــــــال   -  كل النقاد.  - ـــــــــة، وق ثق
مــــــرة: صــــــالح 

 الحدیث.
  

ـــــــال  ثقـــــــة، وق
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة: 

  صدوق.

    ثقة.

  "صالح".
ـــُن    .٦٨ ـــُرو ْب َعْم

َیْحَیــــــــــــــــــــــــى 
  ّي.السَِّعیدِ 

ــــــل   ثقة.  -  -  كل النقاد.  خ ق ــــــة قلی ثق
  الحدیث.

تبـــــــــــــــع ابـــــــــــــــن 
ـــــــــن  ـــــــــن اب الملق
معـــــــین بـــــــنفس 

  عبارته فیه.
  المرتبة الثالثة: التوثیق بوصف قریب من الجرح.

  "شیعي صدوق ُتُكلِّم فیه".
ـــــن    .٦٩ ـــــَدل ب ِمْن

َعلِــــــــــــــــــــــــــــّي 
  اْلَعَنِزّي.

ابــــــن ســــــعد   د ق
ـــــــــي،  والعجل
ابــــن معــــین 
فــــي إحــــدى 

  قولیه.

دوقًا كـــــان صـــــ  أغلب النقاد.
مكثـــــــــرًا، فـــــــــي 

  حدیثه لین.

كــــــــــــــــــــــــــــــان   ضعیف.
صـــــــــــــــــدوقًا 
مكثـــــــــــــــــــــــــرًا 
ضــــــــــــــعیف 

  الحدیث.

فوصفه بكونـه 
صدوقًا؛ یعني 
في نفسه، فقـد 
كــــــــــــــان مــــــــــــــن 
العبَّــــــاد وكــــــان 
خیـــرًا فاضـــًال، 
والعابـــــــد إنمـــــــا 
ــــــــى  یحتــــــــاج إل
الضـــــــــــــــــــــــــــــــبط 
أیضـــــــًا، وأمـــــــا 
عـــــــن وصـــــــفه 
بالضــــــــــــــــــــــعف 
فهـــــذا بالنســـــبة 

  لحدیثه.
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 الفصل الثاني

٢٢٧ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  "صالح الحدیث، له مناكیر".
ــــنِ    .٧٠ ــــى ْب  َیْحَی

َســـــــــــــــــــــــــِعید 
  اْلَقدَّاح.

صـــــــــــــــــــــــــــــــــالح   جل النقاد.  الذهبي.  -
ـــــه  الحـــــدیث، ل

  مناكیر.

صـــــــــــــــــــــالح   -
الحـــــــــــــــدیث 
ــــــــع،  إذا توب
  له مناكیر.

وأمــــــــــــــا عــــــــــــــن 
وصــفه بــأن لــه 
منــاكیر؛ فـــذلك 
لتفــــرده بنســــخة 
عـــن إســـماعیل 
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــن أب ب
أویــــــــس، عــــــــن 
ـــــــــــــــــــك، ...  مال
ــــــــــــــه  كمــــــــــــــا قال

  الدارقطني.
  "لیس كما قال ابن حزم أنه لیس بالقوي".

بــن ُمَعاِوَیـة    .٧١
َصـــــــــــــــــــــاِلح 
الَحْضــَرِميّ 

.  

أغلـــــــــــــــــــــــــب   ٤ر م 
  النقاد.

ابـــــن القطـــــان، 
أبــــــــو إســــــــحاق 
الفــــــــــــــــــــــــــــزاري، 
موســــــــــى بــــــــــن 
ســـــــــلمة، ابـــــــــن 

  حزم.

صــــــدوق لــــــه   صدوق إمام.
  أوهام.

صــــــــــــــــدوق 
ـــِرُب فـــي  ُیْغ
ــــــــــــــث  أحادی
أهــــــــــــــــــــــــــــــل 

  الشام.

أمــــا قــــول ابــــن 
ـــــیس  معـــــین: "ل
ــــــال  برضــــــا"، ق
ابـــــــــن حجـــــــــر: 
"نقلــه ابــن أبــي 
حــــــــــــاتم عــــــــــــن 
الـــدوري ولـــیس 
ذلـــــــــــــــك فـــــــــــــــي 
تاریخــه، قلــت: 

و لعـــــــل هـــــــذا أ
ـــــــول یرجـــــــع  الق
إلــــــــــى یحیــــــــــي 
القطـــان ولـــیس 
لیحیـــــــــــى بـــــــــــن 
معـــــــــین، وقـــــــــد 
یكـــــــــون ذكـــــــــره 
عنــد ابــن حــاتم 
  َسْبق َقَلم منه.
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 الفصل الثاني

٢٢٨ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  "لیس معروًفا بالثقة".
ــــــــــــــد اهللا    .٧٢ َعْب

بـــن َعیَّـــاش 
  الِقْتَباِنّي. 

أغلـــــــــــــــــــــــــب   م ق
  النقاد

ــــــــــــــــــــــو داود،  أب
والنسـائي، ابـن 

  یونس.

صـــــــــــــــــــــــــــــــــالح 
الحـــــــــــــــــــــــــــدیث    

وقـــــــــال مـــــــــرة: 
الصـــــــــــــــــــــــدوق 
ـــــــــي  ـــــــــه ف حدیث

اد الحسن.  عد

صـــــــــــــــــــــــــدوق 
  یغلط.

صــــــــــــــــدوق 
  یغلط.

  

  مصطلحات التعدیل النسبي.
  "أثبت الناس في ثابت".

ـــــُن    .٧٣ ـــــاُد ْب َحمَّ
َســـــــــــــــــــــــــَلَمَة 

  اْلَبْصِرّي.

خــــــــــــت 
  ٤م

أغلـــــــــــــــــــــــــب 
  النقاد.

شــیخ اإلســـالم   الثَّْلِجّي.
... كـان بحــرًا 
مــــــــــن بحــــــــــور 
العلـــــــــم، ولـــــــــه 
أوهـــــــــــام فـــــــــــي 
ســــــــــــــعة مــــــــــــــا 
روى، وهـــــــــــــــو 
صــدوق حجــة 
إن شـــــــــــاء اهللا 
ولیس هو فـي 

إلتقـــــــــــــــــــــــــــــــان ا
كحمـــــــــاد بـــــــــن 
ـــــد  زیـــــد، وتحای
البخــــــــــــــــــــــــــاري 
إخراج حدیثه، 
إال حــــــــــــــــــــــدیثًا 
ـــــــــي  خرجـــــــــه ف
الرقاق... ولـم 
یــــنحط حدیثــــه 
عــــــــــــن رتبــــــــــــة 

  الحسن.

ثقــــــــــة عابــــــــــد 
ـــاس  أثبـــت الن
فـــــــي ثابـــــــت، 
وتغیر حفظه 

  بأخرة.

ثقـــــــــــة لـــــــــــه 
  أوهام.

ــــــــــــــول  أمــــــــــــــا ق
الثلجــــــــي فقــــــــد 
تعقبــه األئمــة؛ 
ــــــــــــن  ــــــــــــال اب فق
عدي: كذاب، 
وكــــــان یضــــــع 
الحـــــــــــــــــــــــــــــدیث 
ویدســـــــــه فـــــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  كت
 أصـــــــــــــــــــــــــحاب

الحـــــــــــــــــــــــــــــدیث 
بأحادیـــــــــــــــــــــــــث 
كفریـــات فهــــذه 
األحادیث مـن 
تدسیســــــــــــــــــــــــه، 
وقال الـذهبي: 
ما ابن ُشـَجاع 
ِبُمَصدٍَّق علـى 
حمـــــــــاد، فقـــــــــد 
ـــــــــأمٍر  ـــــــــيَّ ب ُرِم
عظـــیم، وكـــان 

  یتجهم.
  



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢٢٩ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  "ثبت في األعمش وكان مرجئًا".
ــــُد بــــُن    .٧٤ ُمَحمَّ

َخــــــــــــــــــــــــــاِزم 
ِرْیُر.   الضَّ

أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن   جل النقاد.  ع
  حنبل.

الحــافظ، ثبــت 
فـي األعمـش، 

  رجئًا.وكان م

ثقــــــــة أحفــــــــظ 
النـــــــــــــــــــــــــــــــاس 
لحــــــــــــــــــــــــــدیث 
األعمـــــــــــــــش، 
وقــد یهــم فــي 
حدیث غیره، 
ـــــــــد رمـــــــــى  وق

  باإلرجاء.

ثقة، أحفـظ 
ــــــــــــــــــــــاس  الن
لحــــــــــــــــــدیث 
األعمــــــش، 
وقـــــد رمـــــي 

  باإلرجاء.

وأمــــــــــــــا عــــــــــــــن 
الســـــبب الــــــذي 
جعله ثبت فـي 
األعمـــش؛ فقـــد 
الزم األعمـــــش 
عشـــرین ســـنة، 
ــــد قــــال هــــو  وق
عن نفسه:" قد 
صـــــار حـــــدیث 
األعمـــــش فـــــي 
فمــــــي َعْلَقمــــــًا، 

ــــــــرَّ أو هــــــــو أَ  َم
مـــــــــن الَعلَقـــــــــم؛ 
لكثـــرة مـــا ُیـــَرَدد 
ــــــه حــــــدیث  علی

  األعمش.
أمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن 
وصــــف أحمــــد 
بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل 

باالضــــــطراب،  
والخطأ الشـدید 
لعـــل ذلـــك فـــي 
غیــــــــر روایتــــــــه 
  عن األعمش.

  "حجة في الشامیین".
ِإْســـــــــَماِعْیل    .٧٥

بـــن َعیَّـــاِش 
  الَعْنِسّي.

أغلـــــــــــــــــــــــــب   ٤ي
  النقاد.

  النسائي،
وابـــــن خـــــراش، 
والـــــــــــدارقطني، 
أبــــــــو إســــــــحاق 

فــــــــــــــــــــــــــــزاري، ال
  والبیهقي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال:  وق
الحــــــــــــــــــــــــــافظ، 
اإلمــــــــــــــــــــــــــــــام، 
محدث الشام، 
بقیـة األعــالم، 
حـــــــــدث عـــــــــن 
الحجــــــــــــــــازیین 

صــــدوق فــــي 
ـــــه  عـــــن روایت

أهـــــــــل بلـــــــــده 
ـــــــي  ـــــــط ف مخل

  غیرهم.

ثقـــــــــة فـــــــــي 
روایته عـن 
بلـــــــــــــــــــــــــــده، 
ُمَخلِّـــط فـــي 

  غیرهم.

وال تعـــــــــــــــارض 
بین مـن أطلـق 
القــول بتوثیقــه، 
ومـــــــــن أطلـــــــــق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  الق
بتضـــــــــــــــــــــــــعیفه 
وذلــــــــك؛ ألنــــــــه 



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢٣٠ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

والعـــــــــــــــــــراقیین 
وهــــــــــو فـــــــــــیهم 
كثیــــــر الغلـــــــط 
بخــــالف أهــــل 
بلــــــــــده، فإنــــــــــه 
یحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ 
حـــــــــــــــــــــــــدیثهم، 
ویكــــــــــــــــــــــاد أن 
یتقنـــــه، وكـــــان 
مــــــــــن بحــــــــــور 
العلم، صـادق 
اللهجــة، متــین 
الدیانــــــــــــــــــــــــــــة، 
صـــاحب ســـنة 
واتبــــــــــــــــــــــــــــــاع، 
وجاللــــــــــــــــــــــــــــــة 

  ووقار.

ثقـة فـي حدیثــه 
عن أهل بلده، 
ضـــــــعیف فـــــــي 
روایتـــــــــه عـــــــــن 
الحجـــــــــــــــــــازیین 

  والعراقیین.

  "مشهور بصحبة ابن عیینة وهو أثبت الناس فیه".
ــــــــــــــ   .٧٦ ُد اِهللا َعْب

َبْیــــِر  بـــُن الزُّ
  الُحَمْیِدّي.

خ م د 
ت س 

  فق

اإلمــــــــــــــــــــــــــــــام،   -  كل النقاد.
محـــــدث مكـــــة 
وفقیههــــــــــــــــــــــــا، 
وأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
أصـــــــــــــــــــــــحاب 
ســـــــــفیان بـــــــــن 

  عیینة.

ثقــــــــة حــــــــافظ 
ــــــــه أجــــــــل  فقی
أصحاب ابن 

  عیینة.

ثقـــة حـــافظ 
أجـــــــــــــــــــــــــــــل 
وأثبـــــــــــــــــــــــت 
أصــــــــــحاب 
ابـــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  عیینة.

  

  المصطلحات التي لم یجزم القول فیها جرًحا وال تعدیًال.
  "وثق".

ـــــن أَ    .٧٧ ـــــح ْب ْجَل
ــــــد اللَّــــــه  َعْب

  اْلِكْنِدّي.

أغلـــــــــــــــــــــــــب   ٤بخ
  النقاد.

ابــــــــــن ســـــــــــعد، 
أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن 
ـــــــل، وأبـــــــو  حنب
حــــــــــاتم، ابــــــــــن 
القطـــان، وابـــن 

شــــــــــــــــــــــیعي ال 
بــأس بحدیثــه، 
ولینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
بعضـــــــــــــــــــــــهم، 
ـــــــــــال مـــــــــــرة  وق

      



 منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة

  

 الفصل الثاني

٢٣١ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

صــــــــــــــــــــــــدوق،   القیسراني.
  شیعي جلد.

َعْبـــــــــــــــــــــــــــــــد    .٧٨
الــــــــــــــــرَّْحَمن 
ْبن ِشَماَسـَة 

  اْلَمْهِرّي.

    ثقة.  -  -  -  كل النقاد.  ٤م 

ــــــــــــــ   .٧٩ د اهللا َعْب
ــــــَدْیل  ــــــن ُب ْب
  ْبن ورقاء.

خــت د 
  س

صــــــــــــــــــــــــــــویلح   ابن حزم.  جل النقاد.
ـــــه  الحـــــدیث، ل
مـــــــــــا ینكـــــــــــر، 
وقال مرة: فیه 
ضعف، غمزه 
الــــــــــــدارقطني، 

 ومشاه غیره.
  

صـــــــــــــــــــــــــدوق 
یخطـــــــــــــــــــــــئ،  
وقـــــــال مـــــــرة: 

  ضعیف.

صـــــــــــــــویلح 
الحــــــــــدیث، 
لـــــــــــــه مـــــــــــــا 

  ینكر.

قال ابـن حـزم: 
مجهول، فلعله   

اخـــــــتلط علیـــــــه 
ــــــــــین  األمــــــــــر ب
ــــــــا وبــــــــین  راوین

ن عبـــــــد اهللا بـــــــ
ـــــــرَّاوي  بـــــــدیل ال
عــــــــــــــن ابـــــــــــــــن 
عبــــاس، الــــذي 
قـــــال فیـــــه أبـــــو 
زرعــــــــــــــــــــة: "ال 
یعــــرف" فتبعــــه 

  على ذلك.
ُجَبْیـــِر اْبــــِن    .٨٠

َأِبي َصاِلح 
  حجازي.

ــــدري مــــن   ُجّل النقاد.  ابن حبان.  بخ ال ی
  هو.

قــــــــــــــول ابــــــــــــــن   مجهول.  مقبول.
اْلُمَلقِّـــــن: وثـــــق 
ردًا منــــه علــــى 
ابن حزم الـذي 
قــــال بتجهیلــــه، 
ولقــــــــد اعتمـــــــــد 

ـــــــــن اْلُمَلقِّـــــــــ ن اب
ذكـــــــــــــر ابـــــــــــــن 
حبــــان لــــه فــــي 

  ثقاته.
عبیـــــــــــد اهللا    .٨١

بــــــــن عبــــــــد 
ــــــــــــــــن  اهللا اب

  أبي ثور.

    ثقة.  ثقة.  وثق.  -  كل النقاد.  ع
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أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

  "وثقوه".
َعْبد الَواِحد    .٨٢

بــــــــن ِزَیــــــــاد 
  الَعْبِدّي.

أغلـــــــــــــــــــــــــب   ع
  النقاد.

ابــن معــین فــي 
إحــــدى قولیــــه، 
وابـــن القطـــان، 

  والبزار.

صـــــــــــــدوق ذو 
منـــــــاكیر وقـــــــد 
وثـــــق، وقـــــال: 
ثقـــة لـــه أوهـــام 

  .كثیرة

أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
االعـــــــــــــــــــالم، 
وقـــــــال مـــــــرة: 
ثقـــــــــــة، فـــــــــــي 
حدیثـــــه عــــــن 
األعمـــــــــــــــــــش 

  وحده مقال.

ثقـــــــــــة لـــــــــــه 
  أوهام.

أمــــا عــــن قــــول 
ابـــــــــن معـــــــــین: 
ــــیس بشــــيء"  "ل
ـــــــــه اشـــــــــتبه  لعل
علیـــــــــــه بعبـــــــــــد 
الواحـــــــــــد بـــــــــــن 
زیـــد، كمـــا قـــال 

  العراقي.
ــــــل  أمــــــا مــــــا نق
عــــــــــن البــــــــــزار 
لعلـــــــــــه ســـــــــــبق 
نظـــــــــــــر مـــــــــــــن 
مغلطاي؛ ألنـه 
تكلـــم فـــي عبـــد 
الواحـــــــــــد بـــــــــــن 

  زید.
  "حاشاه من الجهالة".

ُشـــــــــــــَرْحِبیل    .٨٣
ـــــِلم  ـــــن ُمْس ب
  اْلَخْوالِنّي.  

د ت 
  ق

أغلـــــــــــــــــــــــــب 
  النقاد.

ابــن معــین فــي 
إحــــدى قولیــــه، 

  وابن حزم.

ــــــــه أحمــــــــد  وثق
ــــــــــــــــــــــــــــــــره،  وغی
وضـــــعفه ابـــــن 
معــــین، وقـــــال 
مـــــــرة: تـــــــابعي 

  مشهور.

صــــدوق فیــــه 
ــــــین، وقــــــال  ل

  مرة: ثقة.

قــــــــــــــول ابــــــــــــــن   ثقة.
الملقــــــــن كــــــــان 
رًدا منــــه علــــى 
ابن حزم الـذي 

  قال بجهالته.

  ثق"."مختلف فیه و 
ــــــُد اللَّــــــه    .٨٤ َعْب

ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
اْلُحَســــــــــــــْین 

  اَألْزِدّي.

ابــن معــین،   ٤خت
أبــو زرعــة، 
أبــــو حــــاتم، 
ابــن حبــان، 
والــدارقطني

.  

مختلــــــف فیــــــه   أغلب النقاد.
  وقد وثق.

صـــــــــــــــــــــــــدوق 
  یخطئ.

مختلــــــــــــــــف 
فیــــــــه وقــــــــد 
وثقـــــــــــــــــــــــــــــه 
الــــــــــــــــبعض 
وضـــــــــــــــعفه 
آخـــــــــــــــرین، 
وحدیثـــــــــــــــــه 

اضــطرب قــول 
ابــن معــین فیــه 

رة، فوثقـــــــــه مـــــــــ
وضــــــــــــــــــــــــــــــعفه 

  أخرى.
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٢٣٣ 

أخرج   الرَّاوي  م
ن رأي اب  رأي الذهبي  المجرحون  المعدلون  له

  حجر
رأي 
  ملحوظات  الباحثة

صـــــــــــــــــــــالح 
ــــــــــار  لالعتب
ــــــر  فــــــي غی
مـــــــا انفـــــــرد 

  به.
  "مختلف في توثیقه وجرحه".

َقِبْیَصــة بــن    .٨٥
ُعْقَبــــــــــــــــــــــــــة 

  السُُّواِئّي.

أغلـــــــــــــــــــــــــب   ع
  النقاد.

ابـــــن القطـــــان، 
وأحمـــــــــــد بـــــــــــن 

  حنبل.

الحــــافظ الثقــــة 
المكثــر، وقــال 
  مرة: صدوق.

صــدوق ربمــا 
خـــالف وقـــال 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة: 

  الحافظ.

حـــافظ ثقـــة 
إال فـــــــــــــــــــي 
حـــــــــــــــــــــدیث 
ســـــــــــــــــــــفیان 
الثــــوري لــــم 
یكــــــــــــــــــــــــــــــن 
یحفظــــــــــــــــــه 
فأخطــأ فیــه 
ـــــــظ  ـــــــم حف ث

  عد ذلك.ب

قــد وصــفه ابــن 
القطـــــــــــــــــــــــــــــان، 
وأحمـــــــــد بأنـــــــــه 
یخطـــئ كثیـــًرا. 
فقـــال: بـــل هـــو 
محـــــــــــــتج بـــــــــــــه 
ــــق  ــــدهم موث عن
مــــــــــــع وجــــــــــــود 

  غلطه.

  "مختلف في ثقته".
ــــــــــــــد اهللا    .٨٦ َعْب

ـــــــــــــن داود  ْب
  الواسطّي.

ضـــــــــــــــــــــــــعفوه،   ُجل  النقاد.  ابن عدي.  ت
وقــــــــــــــــــــال: واه 

  جدًا.

ضــــــــــــــعیف   ضعیف.
  جًدا.

قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن 
ـــــــیس  عـــــــدي: ل
بــــــــه بــــــــأس إن 
شـــــــــــــــــــــاء اهللا"، 

الــذهبي فتعقبــه 
فقـــال: بـــل كـــل 
ــــــــــه،  ــــــــــأس ب الب
وروایاتــه تشــهد 

  بصحة ذلك.
ــــــــــت: كــــــــــان  قل
ـــــابن  األصـــــل ب
  اْلُمَلقـِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
أن یجـــــــــــــــــــــــــــزم 

  بضعفه.
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  حجر
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  "لیس بالحافظ عند أهل الحدیث".
َشــــِرْیُك بــــُن    .٨٧

ــــــــــــــِد اِهللا  َعْب
ــــــــي  ــــــــِن َأِب ب

  َنِمر.

خ م د 
تـــــم س 

  ق

المحـــــــــــــــــــــدث،   ابن حزم.  ُجل النقاد.
وقـــــــــال مـــــــــرة: 

  صدوق.

صـــــــــــــــــــــــــدوق 
  یخطئ.

صــــــــــــــــدوق 
  ئ.یخط

  

  لیس بالمشهور"."
حمیـــــد بـــــن    .٨٨

هـــــــــــــــــــــــــانئ 
  اْلَخْوالِنّي.

بـــــــــخ م 
د ت 
  س ق

ـــــــــال   الباجي.  جل النقاد. ـــــــــة، وق ثق
  مرة: صدوق.

ـــــــال  ثقـــــــة، وق
مرة: ال بـأس 

  به.

ــــــــــــن   ثقة. فلعــــــــــــل اب
اْلُمَلقِّـــــــــن تبــــــــــع 
ــــاجي بقولــــه  الب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیس  ل

  بالمشهور.
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  :الجدول نتائج

  :نهابعد هذا العرض یمكن الوقوف على نتائج وملحوظات عدَّة، م

باســـــتعمال مصـــــطلحات  ) راوًیـــــا،٨٨(للمعـــــدلین إن إجمـــــالي عـــــدد الـــــرواة المدروســـــین كنمـــــاذج  -١
وعبــارات متنوعــة فــي ألفاظهــا، مختلفــة فــي مــدلوالتها، وكــان مصــطلح "ثقــة" مــن أكثــر المصــطلحات 

  :استعماًال، ولك التفصیل

  :وًیا) را٧٢عدد الرواة المدروسین كنماذج للمعدلین تعدیًال مطلًقا(كان   . أ

َواة في تعـدیل راوًیـا، أي  )٥٤( وافق اإلمام ابن الملقن كل النُّقَّاد في أحكامهم على هؤالء الرُّ
%) ١١.١رواٍة، أي مــا نســبته () ٨(%) تقریبــًا، ووافــق ُجــلَّ النقــاد فــي تعــدیل ٧٥مــا نســبته (

ووافـق بعـض  %) تقریًبا،٩.٧رواٍة، أي ما نسبته ( )٧تقریًبا، ووافق أغلب النقاد في تعدیل (
   .%) تقریًبا٤.١) رواٍة، أي ما نسبته (٣النقاد في تعدیل (

  :) رواة٤سبي(عدیل النِّ مجموع عدد الرواة المدروسین كنماذج للتَّ    . ب

َواة جمیًعـا، مـا نسـبته  وافق اإلمام ابن الملقـن كـل أو ُجـلَّ النُّقَّـاد فـي أحكـامهم علـى هـؤالء الـرُّ
)١٠٠(%.  

 :) رواةٍ ١٢القول في توثیقهم ( كنماذج لمن لم یجزمروسین وبلغ عدد الرواة المد ت.

%) تقریًبـا، وخـالف ُجـلَّ أو ٦٦.٦) منهم، مـا نسـبته(٨قاد في (أو أغلب النُّ  ُجلّ كل أو وافق 
  .%) تقریًبا٤٠) من الرواة، ما نسبته (٤قاد في (أغلب النُّ 

قـاد فـي الحكـم ن ُجـّل، أو أغلـب النُّ ومما سبق یتبین أن مجمل من خالف فـیهم اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـ  -٢
  .) راوًیا، وهم٨٨) رواة من (٧علیهم (

أخرج   الرَّاوي  م
قول ابن   المجرحون  المعدلون  له

  الملقن
قول 
  الذهبي

قول ابن 
  حجر

رأي 
  الباحثة

ــــــُد الــــــرَّْحَمِن   ١ َعْب
ــــــــــــــــاِد  ــــــــــــــــُن ِزَی ب

  الشَّْعَباِنّي.

ـــــــــخ د  ب
  ت ق

ابــــــن القطــــــان، 
والعجلــــــــــــــــــــــــي، 

  والبخاري 

ثقــــة، وثقــــة   نقاد.أغلب ال
ابـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
القطـــــــــــــان، 

: مـــرةقـــال و 
  كلم فیه.تُ 

ضــــعفوه، 
وقـــــــــــــــــــال 
مــــــــــــــــــــرة: 
  ضعیف.

ضــــــــــــــــعیف 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
حفظـــــــــه... 
وكان رجـًال 

  صالحَا.

ضــــــــــــــعیف 
  الحدیث.

ُجَبْیـــِر ْبـــِن َأِبـــي   ٢
َصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِلح 

  حجازي.

ال یـــــدري   وثق.  ُجّل النقاد.  ابن حبان.  بخ
  من هو.

  مجهول.  مقبول.
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أخرج   الرَّاوي  م
قول ابن   المجرحون  المعدلون  له

  الملقن
قول 
  الذهبي

قول ابن 
  حجر

رأي 
  الباحثة

ِمْنَدل بـن َعِلـّي   ٣
  اْلَعَنِزّي.

بــــــــــــــن ســــــــــــــعد ا  د ق
والعجلـــي، ابـــن 

حــد أمعــین فــي 
  قولیه.

شــــــــــــــــــــــیعي   أغلب النقاد.
صــــــــــــــــدوق 

  تكلم فیه.

كــــــــــــــــــــــان 
صـــــــــدوقًا 
مكثــــــــــــرًا، 
فــــــــــــــــــــــــــي 
حدیثـــــــــــــه 

  لین.

كــــــــــــــــــــــــــــــان   ضعیف.
صـــــــــــــــــدوقًا 
مكثـــــــــــــــــــــــــرًا 
ضــــــــــــــعیف 

  الحدیث.

َیْحَیـــــــــــــى ْبـــــــــــــِن   ٤
  َسِعید اْلَقدَّاح.

صـــــــــــــــــــــالح   جل النقاد.  الذهبي.  -
الحــــــــــدیث، 
  له مناكیر.

صــــــــــــالح 
الحــدیث، 
لــــــــــــــــــــــــــــــه 

  مناكیر.

صـــــــــــــــــــــالح   -
دیث الحـــــــــــــــ

ــــــــع،  إذا توب
  له مناكیر.

َعْبـــــُد اللَّـــــه ْبـــــن   ٥
اْلُحَســـــــــــــــــــــــــــــــْین 

  اَألْزِدّي.

ابن معین، أبو   ٤خت
زرعــــــــــة، أبــــــــــو 
حـــــــــــاتم، ابـــــــــــن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان،  حب

  والدارقطني.

مختلــــــــــــــــف   أغلب النقاد.
  فیه وثق.

ـــــــف  مختل
فیــــه وقــــد 

  وثق.

صــــــــــــــــدوق 
  یخطئ.

مختلــــــــــــــــف 
فیــــــــه وقــــــــد 
وثقـــــــــــــــــــــــــــــه 
الــــــــــــــــبعض 
وضـــــــــــــــعفه 

ن، و آخــــــــــــر 
وحدیثـــــــــــــــــه 
صـــــــــــــــــــــالح 
ــــــــــار  لالعتب
ــــــر  فــــــي غی

د مـــــــا انفـــــــر 
  به. 

ــــــــن   ٦ ــــــــد اهللا ْب َعْب
داود 

  الواسطّي.

مختلــــــــــــــــف   ُجل  النقاد.  ابن عدي.  ت
  في ثقته

ضــــعفوه، 
وقــــــــــــــال: 
  واه جدًا.

ضــــــــــــــعیف   ضعیف.
  جًدا.

حمیـــــــــــــد بــــــــــــــن   ٧
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانئ 

  اْلَخْوالِنّي.

ـــــــــخ م  ب
د ت 

  س ق

لــــــــــــــــــــــــــــیس   الباجي.  جل النقاد.
  بالمشهور.

ثقـــــــــــــــــــــة، 
وقـــــــــــــــــــال 
مــــــــــــــــــــرة: 

  صدوق

ثقـــة، وقـــال 
مـــــــــــــــــرة: ال 

  بأس به.

  ثقة.
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  :الذي بینت فیه الرواة الذین خالف فیهم ابن الملقن ُجلَّ أو أغلب النقاد ما یلي ،ن هذاالحظ منو 

 .أ. لم یرو الشیخان (البخاري ومسلم) ألحد منهم في أصولهما

حد فقط، وهو: (َعْبُد اللَّـه ْبـن اب. اتفق أصحاب السنن األربعة مع البخاري تعلیًقا بالروایة عن راٍو و 
 ).ِديّ اْلُحَسْین اَألزْ 

حـد ا) منهم، والبخاري في األدب المفرد بالروایـة عـن راٍو و ةت. اتفق (أبو داود، والترمذي، وابن ماج
 ).فقط، وهو: (َعْبُد الرَّْحَمِن بُن ِزَیاِد الشَّْعَباِنيّ 

 ).حد فقط، وهو: (ِمْنَدل بن َعِلّي اْلَعَنِزيّ ا) منهم بالروایة عن راٍو و ةث. اتفق (أبو داود، وابن ماج

ج. انفرد الترمذي بالروایة عن بـاقي أصـحاب الكتـب السـتة بالروایـة عـن واحـد فقـط، وهـو: (َعْبـد اهللا 
 ).ْبن داود الواسطيّ 

ــا، وهــو:  ح. انفــرد البخــاري بالروایــة عــن بــاقي أصــحاب الكتــب الســتة بالروایــة عــن واحــد فقــط تعلیًق
 ).(ُجَبْیِر ْبِن َأِبي َصاِلح حجازي

 ).له أحٌد من أصحاب الكتب الستة، وهو: (َیْحَیى ْبِن َسِعید اْلَقدَّاح روراٍو واحٍد لم ی خ. 

األول، والثالـــث، والســـادس مـــنهم  الـــرواة؛ الحكـــم علـــىفـــي اتفـــق اإلمامـــان الـــذهبي وابـــن حجـــر  د.
هللا ْبــن داود َعْبــد او ِمْنــَدل بــن َعِلــّي اْلَعَنــِزّي، و بالضــعف، وهــم: (َعْبــُد الــرَّْحَمِن بــُن ِزَیــاِد الشَّــْعَباِنّي، 

ــِن َأِبــي َصــاِلح حجــازي)، حكــم علیــه الــذهبي بالجهالــة، : (الواســطّي)، وأمــا الثــاني: وهــو ُجَبْیــِر ْب
ـــدَّاح)، قـــال فیـــه الـــذهبي: صـــالح  ـــِن َســـِعید اْلَق ـــى ْب وابـــن حجـــر مقبـــول، وأمـــا الرابـــع: وهـــو: (َیْحَی

وهـو: (َعْبــُد اللَّـه ْبــن  الحـدیث، لـه منــاكیر، ولـم أعثـر علــى قـوٍل البــن حجـر فیـه، وأمــا الخـامس:
  .مختلف فیه وقد وثق، وقال فیه ابن حجر: صدوق یخطئ :اْلُحَسْین اَألْزِدّي)، قال فیه الذهبي

ذ. تبــع اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن اإلمــام الــذهبي بــنفس عبارتــه فــي حــق راویــین: األول: (َیْحَیــى ْبــِن َســِعید 
َعْبـُد اللَّـه ْبـن اْلُحَسـْین اَألْزِدّي)، : (ياكیر"، والثـان"صـالح الحـدیث لـه منـاْلَقدَّاح)، حیث قاال فیه: 

  .حیث قاال فیه: مختلف فیه وقد وثق

ر. حكم اإلمام ابن اْلُمَلقِّن على (ُجَبْیِر ْبِن َأِبي َصاِلح)، بقوله: "وثق"، بینما هو مجهول، وكان قوله 
ذكــر ابــن حبــان لــه فــي ُمَلقِّــن هــذا رًدا علــى ابــن حــزم، الــذي قــال بجهالتــه، فــاعتبر اإلمــام ابــن الْ 

  .من عادته توثیق المجاهیل ثقاته؛ مع أن

وهمــا: (َعْبــُد الــرَّْحَمِن بــُن ِزَیــاِد الشَّــْعَباِنّي، َعْبــد اهللا ْبــن داود  ،ز. حكمــت علــى راویــین مــنهم بالضــعف
مـــام ابـــن الواســـطّي)، وراو واحـــد بالجهالـــة، وهـــو: (ُجَبْیـــِر ْبـــِن َأِبـــي َصـــاِلح حجـــازي)، ووافقـــت اإل

اْلُمَلقِّـــن فـــي حكمـــه علـــى: (ِمْنـــَدل بـــن َعِلـــّي اْلَعَنـــِزّي)، حیـــث قلـــت: كـــان صـــدوقًا مكثـــرًا ضـــعیف 
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وبـع، لـه الحدیث، وفي حكمه على: (َیْحَیى ْبـِن َسـِعید اْلقَـدَّاح)، حیـث قلـت: صـالح الحـدیث إذا تُ 
ختلــف فیــه وقــد وثقــه ث قلــت: مُ منــاكیر، وفــي حكمــه علــى: (َعْبــُد اللَّــه ْبــن اْلُحَســْین اَألْزِدّي)، حیــ

 .ن، وحدیثه صالح لالعتبار في غیر ما انفرد بهو البعض وضعفه آخر 

َعْبُد الرَّْحَمِن بـُن ِزَیـاِد الشَّـْعَباِنّي)، حیـث قـال فیـه: ثقـة، وثقـة (س. اضطرب قول ابن اْلُمَلقِّن في حق 
 .ابن القطان، وقال في موضع آخر: ُتكلم فیه

   :عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في الراوي الواحد، من ذلك نوع ألفاظ التوثیقت -٣

أ. قوله في حق: َحمَّاُد بُن ُأَساَمَة القرشي: الحافظ الحجة اإلخباري"، وقال في موضع آخر: "ثقة 
 ".ثبًتا صدوًقا

 ".وقوله في حق: َمكِّّي ْبن ِإْبَراِهیم التَِّمیِمّي: "ثقة ثبت"، وقال في موضع آخر: "الحافظ.  ب

قاد الذین تكلموا في الرواة المعدلین عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن تكلموا بال حجـة، ُیالحظ أن بعض النُّ  -٤
 :یؤید ذلك

ثقـة مشـهور ضـعفه العقیلـي بـال ": قول اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في حق: اْلُحَسْین بن ذْكَوان الَعـْوِذيّ  . أ
د النقاد؛ ألنه ضعفه الضـطرابه فـي حجة"، قلت: وتضعیف العقیلي له غیر مرضي عنه عن

حدیث واحد من باقي أحادیثه، والراوي ال ُیضـعف لخطـأ واحـد أو خطـأین فـي أحادیثـه، كمـا 
  .نص على ذلك النقاد

وقوله في حق: َأَباُن ْبُن َصاِلِح الُقَرِشّي: "ثقة حـاكم بالمدینـة"، كـان رًدا منـه علـى ابـن حـزم،  . ب
وثقه األئمة، ووهم ابن حزم فجهله، وابـن عبـد البـر فضـعفه، وابن عبد البر، قال ابن حجر: 

 .قلت: وهو كما قال ابن حجر
لین عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن، جال المعدَّ عنت في الرِّ شدد والتَّ قاد ممن عرفوا بالتَّ كما وتكلم بعض النُّ  -٥

  :یؤید ذلك
الَبَجِلــّي، منكــر الحــدیث، بینمــا َأِبــي َحــاِزم  یــي بــن ســعید القطــان: فــي حــق: َقــْیس ابــنقــال یح . أ

  .الراجح في الحكم على قیس اتفاقهم على توثیقه وجاللته، وهو أجود الناس إسناداً 
ُسَلْیَماَن التَّْیِمّي: "إذا حدثكم المعتمـر بشـيء فاعرضـوه، فإنـه  ب. وقوله أیًضا في حق: ُمْعَتِمر بن

 ."ًا في العلم والعبادة كأبیهسيء الحفظ"، بینما المعروف عن قیس أنه: "ثقة صدوق رأس
فــابن القطــان متشــدد، قــال الترمــذي فــي العلــل الصــغیر: "أنــه ُذكــر عــن یحیــى بــن ســعید أنــه 
كـــان إذا رأى الرجـــل یحـــدث عـــن حفظـــه مـــرة هكـــذا ومـــرة هكـــذا، ال یثبـــت علـــى روایـــة واحـــدة 

   .)١(تركه"
                                                           

  ). ٧٤٤/ ٥) العلل الصغیر في (آخر سنن الترمذي) (  (١
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جــذیك وتمســك فهــذا إذا وثــق شخًصــا فعــض علــى قولــه بناوقــال الــذهبي فــیمن هــذا حالــه: "
بتوثیقه، وٕاذا ضعف رجًال فانظر هل وافقه غیره على تضعیفه، إن وافقه ولم یوثق ذلك أحد 

 .)١(من الحذاق فهو ضعیف، وٕان وثقه أحد فهذا الذي قالوا فیه ال یقبل تجریحه إال مفسًرا"

 :د ذلكقاد قد َیِهُم في حكمه على الراوي، فیشتبه علیه براٍو آخر، یؤیكما أن بعض النُّ  -٦

قـول ابـن حـزم فـي حـق: َعْبـد اهللا ْبـن ُبـَدْیل ْبـن ورقـاء: مجهـول؛ فلعلـه اخـتلط علیـه األمـر بینـه  أ.
وبین عبد اهللا بن ُبدیل، الرَّاوي عن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا، الـذي قـال فیـه أبـو زرعـة: 

 ."ال ُیعرف"، فتبعه على ذلك
د الَعْبِدّي: "لیس بشيء"، فلعلـه اشـتبه علیـه بعبـد ب. وقول ابن معین في حق: َعْبد الَواِحد بن ِزَیا

  .الواحد بن زید، كما قال العراقي

علــى الــراوي بســبق نظــر، أو قلــم منــه؛ یؤیــد ذلــك: مــا نقلــه  مفــي حكمهــ واقــاد قــد یهمــبعــض النُّ  -٧
، عن البزار، قوله في عبـد الواحـد أنـه: "كـان متعبـدًا وأحسـبه كـان یـذهب إلـى القـدر، )٢(ُمغلطاي

، قلـت: إنمـا تكلـم البـزار فـي عبـد الواحـد بـن زیـد، ولعلـه َسـْبُق )٣(شدة عبادتـه، ولـیس بـالقوي"مع 
 .َنَظٍر من ُمغلطاي

  :قد یكون الذي َتَكلم في الرواة المعدلین یكون في نفسه ضعیف؛ یؤید ذلك -٨

حمن ول محمد بن ُشَجاع بن الثَّْلِجّي في حق حماد بن سلمة: أخبرني إبـراهیم بـن عبـد الـر ق   . أ
بن مهدي، قال: كان حماد بن سلمة ال ُیعـرف بهـذه األحادیـث، یعنـي أحادیـث فـي الصـفة، ا

قــال: فخــرج إلــى َعبَّــاَداَن، فجــاء وهــو یرویهــا، فــال أحســب إال شــیطانًا خــرج إلیــه مــن البحــر 
، تعقبه األئمة؛ فقال ابن عـدي: "أبـو عبـد اهللا بـن الثَّْلِجـّي كـذاب، وكـان یضـع )٤(فألقاها إلیه"

 ،)٥(لحدیث ویدسه في كتب أصحاب الحدیث بأحادیث كفریات فهذه األحادیث من تدسیسه"ا
ما ابن ُشَجاع ِبُمَصدٍَّق على حماد، فقـد ُرِمـيَّ بـأمٍر عظـیم، وكـان :"وقال الذهبي ،)٥(تدسیسه"

 .)٦(یتجهم"

                                                           
 )١٧٢) ذكر من یعتمد قوله للذهبي (ص (١
 ). ٣٣٩٠/ رقم ٣٦٣/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٢
 ). ٤٤٦/ رقم ٩١/ ٢) المسند للبزار ( (٣
 ).  ٤٣١/ رقم ٤٧/ ٣) الكامل البن عدي ( (٤
 ، نفس الجزء والصفحة) المصدر السابق(٥
 ).   ٨٢/ رقم ٣٤٦/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٦
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ه َبیَِّنًا، وكان من یف جاز حدیث أبي أسامة، كان أْمر وقول سفیان بن وكیع: "إني ألعجب ك  . ب
بـن وكیـع هـذا ضـعیف ال یعتـد  . تعقبه ابن حجر، فقـال: سـفیان)١(ناس لحدیث جید"أسرق ال

  .)٢("به...

) راوًیـا فـي صـحیحیهما، علـى النحـو ٤٨أخرج الشیخان (البخاري ومسـلم) متفقـین أو مفتـرقین لــ( -٩
 :التالي

 .) راوًیا في الصحیح١٨انفرد اإلمام البخاري بالروایة لـ(أ. 

 .ة تعلیًقا) من الروا٥روى لـ(. ب

 .) في الصحیح٢انفرد اإلمام مسلم بالروایة عن ( .ت

هؤالء الرواة الذین أخرج لهم الشـیخان فـي الغالـب ممـن وثقهـم اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن توثیقًـا 
  .عالًیا أو صریًحا

) مــن الــرواة الــذین عــدلهم اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن، أي مــا نســبته ٨٦حكــم اإلمــام الــذهبي علــى ( -١٠
)٩٧.٧.(%  

 .%) تقریًبا٩٢، ما نسبته (راوًیا) ٨١(لـوافق اإلمام ابن اْلُمَلقِّن اإلمام الذهبي في تعدیله أ. 
) مـن الـرواة، مـا ٣١ب. تبع اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن اإلمـام الـذهبي بمثـل عبارتـه فـي حكمـه علـى (

 .) تقریًبا%٣٦نسبته (
 .%) تقریًبا٥.٦) من الرواة، ما نسبته (٥( ت. خالف اإلمام ابن اْلُمَلقِّن اإلمام الذهبي في

ْبـن ِدیَنـار التَِّمیِمـّي: "ثقـة مـأمون"، ولـم یتبـین لـي وجـه رفعـه  ال ابن اْلُمَلقِّن في حـق َخاِلـدق ث.
قاد من رفع مرتبته عن ذلك؛ فقـد قـال فیـه اإلمـام عن درجة الثقة المفردة، ولم أجد من النَّ 
 .: "صدوق"، وخلصت بنتیجة أنه ثقةالذهبي: "وثق"، وقال اإلمام ابن حجر

كــل النُّقَّــاد مــن متشــددین و ختلــف فــي ثقتــه"، ج. قــال فــي حــق: َعْبــد اهللا ْبــن داود الواســطّي: "مُ 
ومتساهلین وما بین ذلك على تضعیفه، إال ما كان من ابن عـدي، قـال: "ال بـأس بـه إن 

 ،هد بصــــحة ذلــــك"، فتعقبــــه الــــذهبي، فقــــال: "بــــل كــــل البــــأس بــــه، وروایاتــــه تشــــ"شــــاء اهللا
وخلصــت بنتیجــة أنــه "ضــعیف"، فقلــت: كــان األصــل بــابن اْلُمَلقِّــن أن یجــزم بضــعفه لمــا 

  .ذكرناه

                                                           
 ). ١/ رقم٤/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ١/ رقم٣/ ٣) المصدر السابق ( (٢



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة              

  

 الثانيالفصل 

٢٤١ 

ح. وعلى هذا فإن مخالفة اإلمام ابن اْلُمَلقِّن لإلمام الذهبي ال ُتذكر مقارنًة بمـا وافقـه فیـه، بـل 
 .علمكان كثیًرا ما ُیحاكیه في حكمه على الرواة بنفس العبارة. واهللا أ

) مــن الـرواة، الــذین عـدلهم اإلمــام ابـن اْلُمَلقِّــن، أي مـا نســبته ٨٦حكـم اإلمــام ابـن حجــر علـى ( -١١
)٩٧.٧.(% 

 .%) تقریًبا٩٢ما نسبته ( راوّیأ،) ٨١أ. وافق اإلمام ابن حجر اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في تعدیله (

  %).٥.٦الرواة، ما نسبته () من ٥ب. خالف اإلمام ابن حجر اإلمام ابن الملقن في تعدیله (

) من الرواة، ما ١٥ت. تبع اإلمام ابن حجر اإلمام ابن اْلُمَلقِّن بنفس عبارته في حكمه على (
 %).١٧نسبته (

 :كم على جمیع الرواة، فكانت على النحو التاليالصة الحُ اجتهدت في بیان خُ  -١٢

بشــكل عـام، مــع وجـود بعــض االخــتالف  ) راوًیـا٨٤وافقـت اإلمــام ابـن اْلُمَلقِّــن فـي تعدیلــه لـــ(أ. 
عدیل، ومن ذلك مثًال: قوله فـي حـق: (َخاِلـُد معه في تحدید رتبة الراوي من أي مراتب التَّ 

ـــال ابـــن حجـــر:  ـــذهبي: "وثقـــوه"، وق ـــه ال ـــال فی ـــة مـــأمون، بینمـــا ق ـــّي)، ثق ـــار التَِّمیِم ـــُن ِدیَن ْب
ــ""صــدوق"، وخلصــت بنتیجــة أنــه: "ثقــة ــح ْب ــِدّي): ، وقولــه فــي حــق: (َأْجَل ــد اللَّــه اْلِكْن ن َعْب

"وثق"، فقد اتفقت مع اإلمامین الذهبي وابن حجر في كونه: "صدوق شـیعي"، وقولـه فـي 
حق: (َعْبد اهللا ْبن ُبَدْیل ْبن ورقاء): "وثـق"، قـال الـذهبي: صـویلح الحـدیث، لـه مـا ینكـر، 

لـه مـا وقال ابن حجر: "صدوق یخطئ"، وقـال مـرة: "ضـعیف"، قلـت: "صـویلح الحـدیث، 
ــِعیِديّ  صــالح"، قــال ابــن حجــر: "ثقــة"، ): "ینكــر"، وقولــه فــي حــق: (َعْمــُرو ْبــن َیْحَیــى السَّ

قلت: "ثقة قلیل الحدیث"، ولعله أراد هنا الصالح في الحدیث؛ وذلك ألن كل النقـاد علـى 
 قولیـه فیـه، أحـدتعدیله، ولقد تبع االمـام ابـن اْلُمَلقِّـن، اإلمـام ابـن معـین بـنفس عبارتـه فـي 

): وقــال فــي موضــع آخــر: "ال بــأس بــه"، وقولــه فــي حــق: (ُشــَرْحِبیل بــن ُمْســِلم اْلَخــْوالِنيّ 
  .حاشاه من الجهالة"، قلت: "ثقة"، وكان األولى باإلمام ابن اْلُمَلقِّن أن یجزم بذلك"

)، حیـث قـال مـن الـرواة، وهـم: (َعْبـُد الـرَّْحَمِن بـُن ِزَیـاِد الشَّـْعَباِنيّ  ربعـة. خالفته فـي تعدیلـه ألب
في حقه: "ثقـة، وثقـة ابـن القطـان"، فقلـت: "هـو ضـعیف الحـدیث"، وقولـه فـي حـق: (َعْبـد 
اهللا ْبن داود الواسطّي): "مختلف في ثقته"، فقلت: "ضعیف جًدا"، وقوله في حق: (ُجَبْیـِر 
ــدرى مــن هــو"، وقــال ابــن حجــر:  ــي َصــاِلح حجــازي): "وثــق"، وقــال الــذهبي: "ال ُی ــِن َأِب ْب

، قلـــت: "مجهـــول"، وقـــول ابـــن اْلُمَلقِّـــن: كـــان ردًا منـــه علـــى ابـــن حـــزم الـــذي قـــال "مقبـــول"
، وقــال فـي حــق: حمیــد بــن قــد اعتمــد ابــن اْلُمَلقِّـن ذكــر ابــن حبــان لـه فــي ثقاتــهو بتجهیلـه، 

 هانئ: "لیس بالمشهور"، فقلت: "ثقة".
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 :التفصیل وٕالیك ،"ثقة: "بأنهم خلصت ،"نبیل ثقة" أو ،"ثقة صدوق: "فیهم قال من كل - ١٣

  الرَّاوي  م
أخرج 

  المجرحون  المعدلون  له
قول ابن 

  الذهبيقول   الملقن
 قول ابن

  رأي الباحثة  حجر

 ِإْســـــــــَحاق  ١
 َراِشــد ْبــن

  اْلَجَزِرّي.

ُجــــــــــــــــــــــــــــّل   ٤خ
  النقاد.

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
  خزیمة.

صدوق ثقة، 
ــــــــــي  ــــــــــم ف تكل
ســـماعه مـــن 

  الزهري.

 وغیــــــــره صـــــــدوق،
 ســـــمع منـــــه أقـــــوى

 وقــــــــــال الزهــــــــــري،
ـــــه ثقـــــة؛: "مـــــرة  لیََّن
  .زیمةخ ابن

 فـــــــي ثقـــــــة،
 عــن حدیثــه

 الزهـــــــــــــــــــري
 بعـــــــــــــــــــــــض

  .الوهم

 فـــــــــــي ثقـــــــــــة،
 عــــــن حدیثـــــه

 الزهــــــــــــــــــــــــــري
 بعــــــــــــــــــــــــــــــض

  .الوهم
علــّي ْبــن   ٢

  ُمْدِرك
كــــــــــــــــــــــــــــــل   ع

  .النُّقَّاد
  ثقة.  ثقة.  واحد غیر وثقه  صدوق ثقة.  -

ُمَحْمـــــــــــــــِد   ٣
ـــــــــــــــــــــــــــِن  ْب

  ُمَقاِتل

كــــــــــــــــــــــــــــــل   خ
  .النُّقَّاد

ثقة صدوق، وقال   صدوق ثقة.  -
 صــاحب مــرة: ثقــة

  .حدیث

 صـــاحب ثقـــة  .ثقة
  .ثحدی

ـــــــــــرُ   ٤  ُمْعَتِم
ـــــــــــــــــــــــــــنُ   ب
 ُســــــــَلْیَمان
  التَّْیِمّي.

أغلـــــــــــــــــــب   ع
  النقاد.

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
القطـــــــــــــان، 
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 

  معین.

ثقة صدوق، 
رأًســــــــــا فــــــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــم  العل
ــــــــــــــــــــــادة  والعب

  كأبیه.

 موصــوفاً  وكــان ثقــة
ـــــــــــة  واإلتقـــــــــــان بالثق

 والــــــــورع، والعبــــــــادة
 وقـــــــال مـــــــرة: كـــــــان

ــــــــي رأســــــــاً  ــــــــم ف  العل
  .كأبیه والعبادة

 فــي رأسـاً  ثقـة  .ثقة
 العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 والعبــــــــــــــــــــــــادة

  .هكأبی

 بعـض علـى كمـهحُ  في ،"نبیل أو صدوق"و ،"ثقة: "لفظتي بین جمع اْلُمَلقِّن ابن اإلمام ولعل
: إلیـه ذهبـت مـا یؤیـد الحـدیث، فـي ثقته مع وورعه، وعبادته دینه، في صدوًقا كونه بذلك أراد الرواة؛

 ،"كأبیـه والعبـادة العلـم فـي رأًسـا صـدوق، ثقة): "التَّْیِميّ  ُسَلْیَمان بن ُمْعَتِمر: (حق في اْلُمَلقِّن ابن قول
 علــى أجمعــوا: "النــووي وقــال ،)١("والــورع والعبــادة واإلتقــان بالثقــة موصــوفاً  وكــان ثقــة: "الــذهبي وقــال

 ،"نبیـل ثقـة): "الُمْنَتِشـر بـن ُمَحمَّـد بـن ِإْبـَراِهْیم( حـق، فـي وقولـه ،)٢("بالعبـادة ووصفه وجاللته، توثیقه،
 أحـدٌ  یرفعـه ولم ،"ثقة: "حجر ابن وقال ،"جلیل زاهد ثقة: "مرة وقال ،"نبیل هللا قانت ثقة: "الذهبي قال
 التوثیـق مـع بالنبـل الـبعض وصـفه فلـذا والزهـد، والتقـوى العبـادة مـن ذكـروه مـا إال ذلـك عن النقاد من

  .لذلك

                                                           
 ). ١٩٥/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (١
 ). ٥٩٠/ رقم ١٠٥/ ٢) تهذیب األسماء واللغات للنووي ( (٢



  

  

  
  

 الفصل الثالث
 بن اْلُمَلقِّن في جرح الرواة.منهج اإلمام ا

 

 :مباحث خمسةویشتمل على 
ابــن اْلُمَلقِّــن فــي الجــرح المبحــث األول: مصــطلحات اإلمــام 

 ومدلوالتها. 
 .ابن اْلُمَلقِّن اإلمام الرواة المجرحون عندالمبحث الثاني: 

 ابن اْلُمَلقِّن. عند اإلمام جرحالمبحث الثالث: مراتب ال
اإلمـــام ابـــن اْلُمَلقِّـــن فـــي مـــنهج المبحـــث الرابـــع: خصـــائص 

 الجرح.
 المبحث الخامس: جدول الرواة المجروحین، ونتائجه. 
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  األولاملبحث 
  ي اجلرح ومدلوالاـن فـِـّقـمصطلحات اإلمام ابن الْملَ

  

َواة، وقـد اسـتعمل مصـطلحات وعبـارات متنوعـة َتَكلَّم اإل     مام ابن اْلُمَلقِّن في جرح عدد من الرُّ
، وجــاءت هــذه المصــطلحات والعبــارات فــي ســیاق الجــرح المطلــق فــي ألفاظهــا، مختلفــة فــي مــدلوالتها

َواة.   للرُّ

ء، ولمَّا بحثت عن تعریٍف اصـطالحٍي للتجـریح المطلـق عنـد المتقـدمین والمتـأخرین مـن العلمـا  
ف الجـرح المطلـق رِّ َعـارتأیـت بـأن أُ و  -علـى حسـب علمـي –لم أعثر على تعریـٍف لـه عنـد أحـد مـنهم 

"، كمقارنة حاله بحال غیره مـن الحكم بجرح الراوي بلفظ مطلق، دون اقترانه بلفظ آخر یقیدهبأنه: "
ن یقـال: ، كـأارنـة حـال حدیثـه فـي شـیخ مـن الشـیوخالرواة، كأن یقال: فالن أضعف مـن فـالن، أو مق

 إذا روى عـن ضـعیفسبة لبلد دون بلد، كأن یقال: فالن فالن ضعیف في فالن، ومقارنة حدیثة بالنِّ 
 بعـدفـي حدیثـه الـذي رواه  ضـعیف، أو مقارنة حدیثه في زمـن دون زمـن، كـأن یقـال: فـالن امیینالشَّ 

  االختالط، أو غیر ذلك من الصور. واهللا تعالى أعلم. 

حات، والعبــارات التــي اســتخدمها اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن فــي تجــریح وفیمــا یلــي عــرٌض للمصــطل    
  :قسمینالرواة، مع االجتهاد في بیان مدلوالتها، ویمكن تقسیمها إلى 

  مصطلحات الجرح المطلق. األول:

  سبي.مصطلحات الجرح النِّ  الثاني:
  

ه فـــي عنـــد اإلمـــام ابـــن اْلُمَلقِّـــن ومنهجـــ طلـــقالمُ  رحالَجـــ مصـــطلحات: األول المطلـــب
  استعمالها:

وبالنظر إلـى كـالم ابـن اْلُمَلقِّـن فـي نقـد الرجـال فقـد اسـتخدم مصـطلحات، وعبـارات للتجـریح،   
 "فیـه لـین"، "،تكلم فیـه"ُتكلـم فیـه"، "ُمـ وهـي: وداللة في أغلب األحیـان،وافق النُّقَّاد في استعمالها لفظًا 

"فـي حدیثـه وهـم"،  ،"انفـرد فیمـا بـه تجحـیُ  ممن لیس شیخ""فیه لین وٕان كان من فرسان الصحیحین"، 
 ال" ،"بـه حـتجیُ  ال""فیـه ضـعف"، "تركـه مالـك"،  "ضـعیف"، "ضـعفوه"، "لـیس بمتـروك"، "لیس بالقوي"،

 ،"الثقـات خـالفیُ ""مجهـول وحدیثـه منكـر"، "الیعـرف"،  ،"مجهـول""فیـه جهالـة"،  ،"بـه احتج أحداً  أعلم
لـــه " نكـــر الحـــدیث"،مُ نكـــر الحـــدیث"، "ر الـــوهم مُ "ضـــعیف كثیـــ ،"واه""، "ضـــعیف واهٍ "ضـــعیف جـــدًا"، 

 آفـة""علـة حـدیث"،  ،"بشـيء لیس" ،"متروك" ین"،"غیر حجة في الدِّ  تابع على حدیثه"،"ال یُ مناكیر"، 
  وفیما یلي التفصیل: ،"كذاب" "أحد الهلكى"، "أقر على نفسه بالوضع"، ،"حدیث
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  :كلم فیه"تُ أوًال: "

من ألفـاظ  المطلق، وٕان كانت واضحة الداللة على أنهاالعبارة من مصطلحات الجرح هذه   
رق أخـرى، الجرح الخفیفة التي ال یسقط مـن قیلـت فیـه عـن مرتبـة االستشـهاد بحدیثـه إذا جـاء مـن طُـ

  .)١(... تكلموا فیه" "وأما ألفاظ التجریح فمن المرتبة األولى وهي ألین ألفاظ التجریح ي:اسِ نَ بْ قال األَ 

ــــاك فرقًــــا بــــین قــــ        تقــــلتكلم فیــــه"، فهــــي تنكلــــم فیــــه"، وبــــین "ُمــــول اإلمــــام ابــــن اْلُمَلقِّــــن "تُ وهن
ولــــى اســــتعملها ابــــن اْلُمَلقِّــــن فــــیمن وثقــــه األئمــــة النقــــاد وتكلــــم ألمــــن األخــــف إلــــى األشــــد؛ فالعبــــارة ا

 تذهبــــ مــــا یؤیــــد شــــدیًدا؛ جرًحــــا فیــــه كــــان فــــیمنها اســــتعمل فقــــد أمــــا العبــــارة الثانیــــة و فیــــه الــــبعض، 
، )٣("ثقـــــة، وثقـــــه ابـــــن القطـــــان وغیـــــره": )٢(ِزَیـــــاِد بـــــِن َأْنُعـــــمَ  ْحَمِن بـــــنالـــــرَّ  َعْبـــــد: حـــــق فـــــي قولـــــه ،إلیـــــه

  .)٤(في موضع آخر: "تكلم فیه"وقال في 

ــد فــي حــق:وقولــه    ، وقــال فــي موضــع آخــر: )٦(، "ُمــَتَكلَّم فیــه")٥(اْألَْنَصــاِريّ  ُحَمْیــد َأِبــي بــن ُمَحمَّ
 ، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "أحـــد)٨("ُمـــَتَكلَّم فیـــه" الّطـــائّي، عـــديّ  ْبـــن ، وقولـــه فـــي حـــق: الَهْیـــَثم)٧("واه"

  .)٩(الهلكى"
  : "فیه لین":ثانًیا

 ،أیًضـا من مصطلحات الجرح المطلق، ویدّل على الضـعف الیسـیر فـي الـرَّاوي هذه العبارة  
ــّهميّ  اإلمــام حمــزةول قــ ویؤیــد ذلــك ن َلــیِّن قلــت لــه: إذا قلــت: فــال ،ســألت أبــا الحســن الــدارقطني": السَّ

أیــش تریــد بــه؟ قــال: ال یكــون ســاقطًا متــروك الحــدیث، ولكــن یكــون مجروحــًا بشــيء ال ُیْســِقط عــن 
أنه یطلق هـذا اللفـظ علـى مـن هـو ضـعیف ال  ، فالذي یظهر من جواب اإلمام الدارقطني)١٠(العدالة"

ظ ابــن تـرك، أمــا غیــره وٕان كــان یطلقهــا فــیمن فیــه ضــعف لكــن لــم یصــل إلــى منزلــة ضــعیف، فالحــافیُ 
مـن لـیس لـه مـن الحـدیث إال القلیـل، ولـم یثبـت "وهـو:  ،جحر جعل المرتبـة السادسـة لمـن هـو مقبـول

                                                           
 ). ٢٧٣/ ١لشذا الفیاح لألبناسي ( ) ا(١
  ).١١٨) سبق ترجمته (ص(٢
 ). ٥٧٠/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ٤٦١/ ٣٠) المصدر السابق ( (٤
 ).٣٣٣) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٥
 ). ٥١٨/ ١٣ح البن الملقن ( ) التوضی(٦
 ). ٢٧/ ٨) البدر المنیر البن الملقن ( (٧
 ). ٥٦٥/ ٢٤) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ٤٢٣/ ١) البدر المنیر البن الملقن ( (٩

 ). ٧٢) سؤاالت حمزة  للدارقطني ( ص(١٠
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، وجعل ضعیف الحدیث فـي المرتبـة )١(فیه ما یترك حدیثه من أجله، حیث یتابع، وٕاال فلین الحدیث"
  .)٢(الثامنة من مراتب الجرح والتعدیل

ین ُیعتبـر بهـم، قـال اإلمـام أبـو حـاتم الــرازي: "إذا كـم حـدیث اللَّـیِّن: أنـه مـن الضـعفاء الــذوحُ   
وتبعـه اإلمـام النـووي ، )٣(أجـابوا فـي الرجـل بــَلیِّن الحـدیث فهـو ممـن ُیكتـب حدیثـه وُینظـر فیـه اعتبـاًرا"

   .)٤(بقوله: "ُكِتَب حدیثه وُنِظَر اعتباًرا"

ــــــــي حــــــــق:     ــــــــن هــــــــذا المصــــــــطلح ف ــــــــن اْلُمَلقِّ ــــــــد اســــــــتعمل اب ــــــــن  وق ــــــــَمد ب ــــــــِد الصَّ ــــــــب َعْب َحِبْی
ـــــــین فیـــــــه" :حیـــــــث قـــــــال ،)٥(اَألْزِديّ  ـــــــى ، وقـــــــال فـــــــي حـــــــق:)٦("ل ـــــــاِفِقيّ  بـــــــن َیْحَی ـــــــْوب الَغ "فیـــــــه : )٧(َأیُّ

ــــــِبْیِعيَّ  بــــــن ِإْبــــــَراِهْیم، وقــــــال فــــــي حــــــق: )٨(لــــــین" "فیــــــه لــــــین، وٕان كــــــان مــــــن فرســــــان  :)٩(ُیْوُســــــَف السَّ
   وغیرهم. .)١٠(الصحیحین"

   حتج به فیما انفرد":: "شیخ لیس ممن یُ لثًاثا
حـتج بـه إذا انفـرد، وأمـا روایاتـه التـي أن الـراوي ال یُ  ق، وذلـكلَـطْ هذه من عبارات الجرح المُ   

 ذلـك یؤیـد، )١١(تابعه علیها األقویاء ومن یستشهد بهم في مثل ذلك المقـام، فإنـه ُیحـتج بهـا بشـروطها
، وكــان رديَء الحفــظ كــان ممــن یخطــئ كثیــراً : "التَِّمْیِمــيّ  َســِعْیدبــن  َیْحَیــىفــي ترجمــة  حبــانقــول ابــن 
  . )١٢("ب عما انفرد من الروایات، واالحتجاج بما وافق الثقاتكُ نَ فوجب التَّ 
 الـرَّْحَمن بـن َعْبـد ُمَحمَّـد بـن :راٍو واحـد هـو وقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن هذا المصطلح فـي حـق  

  . )١٤(، حیث قال: "شیخ لیس ممن یحتج به فیما انفرد")١٣(َلِبْیَبة
                                                           

 ). ٧٤) تقریب التهذیب البن حجر ( ص(١
 ). ٤٣٨( ص  ) انظر: شفاء العلیل لمصطفى بن إسماعیل(٢
 ). ٣٧/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ٥٣) التقریب والتیسیر للنووي ( ص(٤
 ).٢٦٧) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٥
 ). ٤٧٠/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ).٢٦٨) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٧
 ). ٥١٣/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ).٢٦١) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٩

 ). ٤٩٤، ١٦٣/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ). ٢٧٠/ ٤) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (١١
 ). ١٢٠٨/ رقم ١١٨/ ٣) المجروحون البن حبان ( (١٢
 ).٣١٦) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها ( ص(١٣
 ). ٤٢/ ١٢) التوضیح البن الملقن ( (١٤
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  :، "ال أعلم أحدًا احتج به"ُیحتج به""ال : رابًعا

حـــــتج بــــــه، طلـــــق علـــــى كــــــل مـــــن ال یُ ، وهــــــي تُ الجـــــرح المطلـــــقهـــــذه اللفظـــــة مـــــن ألفــــــاظ   
هــــا ونیطلق مســــواء كــــان صــــالحًا لالستشــــهاد أم ال؛ ولكــــن مــــن تحــــرى دقــــة التعبیــــر مــــن النقــــاد فــــإنه

 ؛حـــــاتم يأبـــــ ، یؤیـــــده قـــــول اإلمـــــام)١(حـــــتج بـــــهولكنـــــه لـــــیس ممـــــن یُ  ،غالبـــــًا علـــــى مـــــن ُیستشـــــهد بـــــه
 ،)٣(الـــــرحمن عبـــــد بـــــن وحصـــــین هـــــو بقـــــوي لـــــیس :)٢(مهـــــاجر بـــــنا إبـــــراهیم" حیـــــث قـــــال فـــــي حـــــق:

 حــــدیثهم كتــــبیُ  الصــــدق، محــــل عنــــدنا محلهــــم بعــــض، مــــن بعضــــهم قریــــب )٤(الســــائب بــــن وعطــــاء
 حـــــتجیُ  ال معنـــــى مـــــا :ألبـــــي –_ یعنـــــي عبـــــد الـــــرحمن ابـــــن أبـــــي حـــــاتم  قلـــــت ،بحـــــدیثهم یحـــــتج وال

ــــال بحــــدیثهم؟ ــــ كــــانوا ق ــــرى فیغلطــــون یحفظــــون ال بمــــا فیحــــدثون یحفظــــون ال اقوًم ــــي ت  حــــادیثهمأ ف
  .)٥("شئت ما ااضطرابً 

 ال مـن روایة واالستشهاد المتابعة باب في یدخل قد أنه اعلم ثمأیضًا: " وقال ابن الصالح  
ـــه یحـــتج ـــابي وفـــي الضـــعفاء، فـــي امعـــدودً  یكـــون بـــل وحـــده، بحدیث  مـــن جماعـــة ومســـلم البخـــاري كت

  .)٦("لذلك یصلح ضعیف كل ولیس، والشواهد المتابعات في رهمذك الضعفاء

  عیینــــة  بــــن آدم وقــــد اســــتعمل ابــــن اْلُمَلقِّــــن هــــذه العبــــارة فــــي حــــق عــــدد مــــن الــــرواة مــــنهم:  
تـــابع علــــى "ال یُ  :)٩(َزاِئــــَدة ْبـــن ، وقـــال فـــي حــــق َمْعَمـــر)٨(حـــتج بــــه"، حیــــث قـــال: "ال یُ )٧(ســـفیان أخـــو

  .)١٠(حدیثه"
  

                                                           
 ). ٢٧٢/ ٤) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (١
  ریب التهذیب البن حجر ) إبراهیم بن مهاجر بن جابر البجلي، الكوفي، صدوق لین الحفظ، من الخامسة. تق(٢
 ). ٢٥٤/ رقم ٩٤( 
) حصین بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذیل الكوفي، ثقة تغیر حفظه في اآلخر، مات سنة ست وثالثـین ومائـة، (٣

 ). ١٣٦٩/ رقم ١٧٠وله ثالث وتسعون. تقریب التهذیب البن حجر ( 
وفي، صدوق اختلط، مات سنة ست وثالثین ومائـة. ) عطاء بن السائب أبو محمد، ویقال: أبو السائب الثقفي، الك(٤

 ). ٤٥٩٢/ رقم ٣٩١تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٤٢٢/ رقم ١٣٣/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ). ٨٤) معرفة أنواع علوم الحدیث البن الصالح ( ص(٦
 ).٣١٨) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٧
 ). ٤٨٧/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ).٣٧٥) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٩

 ). ٣٢٣/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١٠
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  لثقات":خالف ا"یُ : خامًسا

عــدیل فإنهــا تثیــر ُشــبهَة إذا عارضــت التَّ فهــي ، مــن مصــطلحات الجــرح المطلــقعبــارة هــذه ال  
فهــي عبــارة ال تعنــي الجــرح المســقط، والثقــة قــد یخــالف، فتكــون  إمكــان الّشــذوذ، وربمــا أیضــًا التفــرد،

ا مـؤثِّرًا فـي الـراوي دحً روایُته شاذَّة إذا كانت المخالفة لمن هو أتقن منه، وٕانما یكون مجّرد المخالفة قا
  .)١("یعضدها ما لروایته نجد ولم ،إذا كان قلیل الحدیث

، حیــث )٢(زهیــر البصــري بــن ثابــت :راو واحــد وقــد اســتعمل ابــن اْلُمَلقِّــن هــذا اللفــظ فــي حــق  
، وقـال ابـن حجـر: )٥(، وقال في موضع آخـر: "تركـوه")٤("واه" وقال الذهبي: ،)٣(قال: "یخالف الثقات"

   .الثقات منكر الحدیث، كان یخالف وخلصت بنتیجة أنه:، )٦("ضعیف"
  :"لیس بالقوي: "ًساساد

فهـي  ،ویـدل علـى الضـعف الیسـیر فـي الـراوي ،من مصطلحات الجـرح المطلـق هذه العبارة  
"وبــین أســوأ  الحــافظ ابــن حجــر:قــول  ذلــك؛ یؤیــدتنفــي القــوة عــن الــراوي وٕان لــم تثبــت الضــعف فیــه، 

 تخفى، فقولهم: متروك، أو ساقط، أو: فاحش الغلط أو: منكر الحدیث، أشد الجرح وأسهله مراتب ال
  .)٧(لیس بالقوي، أو: فیه مقال" من قولهم: ضعیف، أو

عبـد اهللا بـن  یؤیـد ذلـك قـول عنـد اإلمـام أحمـد بـن حنبـل، وهـذا یسـاوي مصـطلح لـیس بـذاك  
هــو  :قلــت ،لــیس هــو بــالقوي :فقــال )٨(ُحَجْیــر بــن ِهَشــامعــن  -أي أبیــه  – : "ســألتهأحمــد بــن حنبــل

  .)٩(لیس هو بذاك" :قال ،ضعیف

، حیــث )١٠(َعْبــد اللَّــه ْبـن ِدیَنــار الَبْهرانــيولقـد اســتعمل ابــن اْلُمَلقِّـن هــذا المصــطلح فــي حـق:   
  .)١١("لیس بالقوي"قال: 

                                                           
 ).  ٦١٠/ ١) تحریر علوم الحدیث للجدیع ( (١
 ).٣٣٦) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٢
 ). ٤١٣/ رقم ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ١٧٠/ ٢) تنقیح التحقیق للذهبي ( (٤
 ). ١٠٣٢/ رقم ١٢٠/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٥
 ). ٢٦/ ٣) التلخیص الحبیر البن حجر ( (٦
 ). ١٣٦) نزهة النظر البن حجر ( ص (٧
 ). ٧٢٨٨/ رقم ٥٧٢أوهام، من السادسة. تقریب التهذیب البن حجر (  ) هشام بن حجیر المكي، صدوق له(٨
 ). ٧٥٢/ رقم ٣٨٥/ ١) العلل ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( (٩

 ).٣٢١) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١٠
 ). ٢٤٨/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (١١
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   ."ضعیف""فیه ضعف"، "ضعفوه"، : ابعً سا

ة وهــي مصــطلحات تــدل علــى قــاد مــن اســتعمال هــذه المصــطلحات فــي جــرح الــرواكثــر النُّ یُ   
، وقـد أدرجتهـا هنـا فهنـاك ضـعف یسـیر وآخـر شـدید :ولكـن الضـعف درجـات ،ضعف الراوي صراحة

  من الضعف الیسیر إلى الضعف الشدید.

بخالف من  ،عتبر به، وقد یتقوى بالمتابعات والشواهدوحدیث من عرف بالضعف الیسیر یُ   
ــْیَن أســوِأ الجــرح وأســهِلِه مراتــُب ال تخفــى،" قــال الحــافظ ابــن حجــر:فقــد ، رف بالضــعف الشــدیدُعــ  وَب

قــولهم: متــروٌك، أو ســاقٌط، َأو فــاحُش الغلــِط، َأو منكــُر الحــدیِث، أشــدُّ ِمــن قــولهم: ضــعیٌف، َأو لــیَس 
، َأو فیِه مقـاٌل" ضـعفوه فـأخف مـن قـولهم أمـا ف ،: ضـعیف وضـعفوهوهنـاك فـرق بـین قـولهم"، )١(بالقويِّ

، والظاهر أن اإلمام ابن اْلُمَلقِّن )٢(هدة"كالم إلى الغیر فیه هروب من العُ قولهم ضعیف، ألن إسناد ال
  كغیره من النُّقَّاد فقد فرق بین هذه المصطلحات.

، حیـث )٣(َداَور الَقطَّان بن ِعْمَران في حق: اتالمصطلح ههذمثل وقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن     
، وقـال فـي حــق: )٦(:"ضـعیف")٥(الَبصـريّ  َعیَّـاش يَأبِـ بـن ، وقـال فـي حـق: َأَبـان)٤(قـال: "فیـه ضـعف"

ـــــــــــْوب ـــــــــــن َأیُّ ـــــــــــَوْید ب ـــــــــــيّ  ُس ْمِل ـــــــــــاج)٨(: "ضـــــــــــعیف")٧(الرَّ ـــــــــــي حـــــــــــق: الَحجَّ ـــــــــــن ، وقـــــــــــال ف ُنَصـــــــــــْیر  ب
وضـعفه ، )١٢("ضـعفوه" :)١١(الطََّراُبُلسـيّ  َیْحَیـى ْبن ُمَعاِوَیة وقال في حق: ،)١٠(:"ضعیف")٩(الَفَساِطْیِطيّ 

  .)١٤(، وابن حجر)١٣(الذهبي

                                                           
 ). ١٧٦حجر ( ص ) نزهة النظر البن (١
 ). ١٥٣) شفاء العلیل لمصطفى إسماعیل ( ص(٢
 ).٢٧٣) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٣
 ). ٢٨٠/ ٥) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).٢٨٢) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٥
 ). ٢٥٨/ ١٤التوضیح البن الملقن ( ) (٦
 ).  ٢٨٧) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٧
 ). ٢٧٧/ ٢٥) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ).٢٩٠) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٩

 ). ٩/٦١٧) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ).١٥٦) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١١
 ). ٦٢٠/ ٢٧) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ). ٢٥٥٦/ رقم ١٣٠/ ٢) المستدرك للحاكم ( (١٣
 ). ٤٤١١/ رقم ٣٨٥/ ٤) إتحاف المهرة البن حجر ( (١٤
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، وقـــال ابـــن حجـــر فـــي موضـــع آخـــر: )١(وأفـــراد" غرائـــب "لـــه: ال الـــذهبي فـــي موضـــع آخـــروقـــ  
  ر.یوغیرهم كث، وخلصت بنتیجة أنه: صدوق له أوهام، )٢(أوهام" له "صدوق

   في حدیثه وهم":" ا:ثامنً 

هذا المصطلح من عبارات الجرح المطلق، ولكن معرفـة مـدى كونـه شـدیدًا، أو یسـیرًا؛ فـإن   
حال الراوي، فقـد یكـون الـراوي معـه أالف األحادیـث المسـتقیمة، ووهـم فـي خمسـین ذلك متوقف على 

حدیثًا، فإن ذلك ال یضره، وقد یهم أحدهم فـي حـدیث واحـد فیضـره؛ وذلـك لكونـه لـم یكـن معـه سـواه. 
  واهللا تعالى أعلم. 

 ...الحدیث في المؤمنین أمیر فهو الحجاج بن شعبةثناء النقاد على  ؛ذلك على ومما یدل  
ومـن ذلـك أیًضـا، قـول الـذهبي فـي: جریـر  ،فهـي ال تضـره مـع سـعة مـا روى أوهـام هل ه مع ذلكولكن

 یحیــىوقولــه أیًضــا فــي حــق:  ،)٣("روى مــا ســعة فــي أوهامــه اغتفــرت: "األزدي النضــر أبــوبــن حــازم ا
 نجـد لوفـي المقابـ ،)٥("ثقـة إال عد لما روى ما سعة في احدیثً  عشرین في خلط لو: ")٤(بكیر أبي بنا

 وال علیـه یتـابع ، قـال العقیلـي بعـد أن أورد لـه حـدیثًا: "ال)٦(َلِهیَعـَة أخـو عبـد اهللا بـن َلِهیَعـةَ  ْبـنِ  ِعیَسى
  .)٧(به" إال ُیعرف

ــْعديّ  بّكــار بــن : َمْعَمــرواحــد راو وقــد اســتعمل ابــن اْلُمَلقِّــن هــذا المصــطلح فــي حــق   ، )٨(السَّ
  ، )١١(بالحـافظ" ، وقـال ابـن حجـر: "لـیس)١٠(منـاكیر" "له ي:وقال الذهب، )٩(حیث قال: "في حدیثه وهم"

   وخلصت بنتیجة أنه: في حدیثه وهم.

  

                                                           
 ). ٢٨٣/ رقم ٧٤٦/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١
 ). ٦٧٧٣/ رقم ٥٣٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ).  ١٠٤٤/ رقم ٥٣٦/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٣
) یحیى ابن أبي بكیر واسمه نسر بفـتح النـون، وسـكون المهملـة، الكرمـاني، كـوفي األصـل، نـزل بغـداد، ثقـة، مـات (٤

 ). ٧٥١٦م / رق٥٨٨سنة ثمان أو تسع ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر (
 ). ١٥٠١/ رقم ١٨٤/ ٨) أعالم النبالء للذهبي ( (٥
 ). ٣٢٣) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٦
 ).   ١٤٣٦/ ٣٩٧/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ((٧
 ).٣١٢) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٨
 ). ٣٢٢/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ٦٥٧٦/ رقم ٧١٢/ ٣) المستدرك للحاكم ( (١٠
 ). ٣٨٣/ ٩) فتح الباري البن حجر ( (١١
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  ."منكر الحدیث" "له مناكیر"، :تاسًعا
 قـال ابـن الصـالح: لحدیث المنكر على النحو التالي:ل همتعریفاألئمة النُّقَّاد في اختلف قد ل  

عـرف ْلَبْرِدیِجّي اْلَحاِفظ: "أنه الحدیث الذي ینفرد بـه الرجـل، وال یُ َبَلَغَنا عن َأِبي َبْكر َأْحَمد بن َهاُرون ا
متنــه مــن غیــر روایتــه ال مــن الوجــه الــذي رواه منــه وال مــن وجــه آخــر، فــأطلق البردیجــي ذلــك ولــم 

  .)١(یفصل"
األول:  المنكــر ینقســم قســمین،" :فقــال ؛ذهــب ابــن الصــالح إلــى أن الصــواب التفصــیلوقــد   

الفرد الذي لیس في راویه من الثقـة والضـبط مـا یقـع " لف لما رواه الثقات، والثاني:وهو المنفرد المخا
  . )٢(ا لما یوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف"جابرً 

 ،أي مــا یقابــل المعــروف ،الضــعیف مخالفًــا للثقــة مــا رواهوأمــا ابــن حجــر فقــد عرفــه بأنــه   
  .)٣(المعروف، ومقابله المنكر" وٕان وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح"فقال: 

جعـل وقـد یُ "قـال اللكنـوي:  ،شـارة إلـى أن للمنكـر إطالقـات متعـددة عنـد المحـدثینوتجدر اإل  
فــإن قــولهم روى  ،هــذا الــراوي منكــر الحــدیث أو یــروي المنــاكیر وبینهمــا فــرق :صــفة للــراوي بــأن یقــال

بـل إذا كثـرت فـي  ،منـاكیر بضـعیففإنه لیس كل من روى ال ،مناكیر ال یقتضي بمجرده ترك الراوي
فقــال: "مـا كـل مــن روى  ،اْلَمـْرَوِزيّ  َعتـَّاب بـن َأْحَمــدفـي ترجمـة  )٤(صـرح بــه الـذهبي ،روایتـه المنـاكیر

  .)٥(ضعف"، وقد یطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكیر عن الضعفاء"المناكیر یُ 
كما ذكره الـزین العراقـي فـي  ،حًداحدیثًا وا ىطلقون المنكر على الراوي لكونه رو وكثیًرا ما یُ   

  .)٦(تخریج أحادیث اإلحیاء
كمــا  ،ســتحق التــركیطلقونــه علــى الــراوي إذا كثــرت المنــاكیر فــي روایتــه فومنكــر الحــدیث یُ   

  .)٧( عن ابن دقیق العیدذكره السخاوي نقًال 
بـل قـد  ،وهذا ال یقتضي ضـعفه ،ومن عباراتهم في بعض أحادیث الرواة هذا أنكر ما روى  
  .)٨(كما في التدریب ،ایكون حسنً 

                                                           
 ). ٨٠) معرفة أنواع علوم الحدیث البن الصالح ( ص (١
 ). ٧٩) المصدر السابق ( ص(٢
 ). ٧٢٢/ ٤) نخبة الفكر البن حجر ( (٣
 ). ٤٦٤/ رقم ١١٨/ ١( ) میزان االعتدال للذهبي (٤
 ). ٣٦٣) ظفر األماني للكنوي ( ص(٥
 ) نقُال عن العراقي في كتاب تخریج أحادیث اإلحیاء. ٢٩٦/ ٢) ذكره السخاوي في فتح المغیث ( (٦
 ). ٢٩٦/ ٢) فتح المغیث للسخاوي ( (٧
 ). ٣٨٥/ ١) تدریب الراوي للسیوطي ( (٨
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فــاحفظ هــذا كلــه فقــد زل قــدم كثیــر مــن أبنــاء عصــرنا بســبب عــدم ": ثــم خــتم اللكنــوي قــائًال   
حیــث ظنــوا كــل حــدیث وجــدوا إطــالق المنكــر علیــه أو علــى راویــه  ،اطالعهــم علــى هــذه اإلطالقــات

  .)١("مطلًقا ضعیفاً 

فـــأطلق مصـــطلح منكـــر علـــى تفـــرد  النُّقَّـــاد والـــذي یتـــرجح أن ابـــن اْلُمَلقِّـــن وافـــق األئمـــة مـــن  
، )٢(َخاِلـد اَألْعَشـى بـن َعْمـُرو: عـدد مـن الـرواة مـنهم وقد اسـتعمل هـذه المصـطلحات فـي حـق، الراوي

، وقال ابـن )٥(، وقال في موضع آخر: "واه")٤(وقال الذهبي: "ضعیف"، )٣("منكر الحدیث": حیث قال
متـــروك منكـــر ، وخلصـــت بنتیجـــة أنـــه: )٧(تـــروك"، وقـــال فـــي موضـــع: "م)٦(الحـــدیث" حجـــر: "منكـــر

  .الحدیث

  ، "مجهول":عرف""ال یُ  "فیه جهالة"،: عاشرًا

تـــدل علـــى جهالـــة الـــراوي وتنـــدرج مـــن األخـــف إلـــى األشـــد فـــي الجهالـــة  المصـــطلحاتهـــذه   
 مجهـول یكـون یكـاد بـل كافیـة، معرفـةً  معروفاً  لیستدل على أنه  فاللفظة األولى ؛حسب هذا الترتیب

واللفـظ الثـاني یـدل علـى أن الـراوي  ،تـدل علـى أن الـراوي مجهـول عنـد قائلـه ، واللفظة الثانیة)٨(العین
  .)٩(جهول عند أهل العلمم

وقد جعل اإلمـام ابـن حجـر مجهـول العـین فـي المرتبـة التاسـعة مـن مراتـب الجـرح والتعـدیل    
ولكنــه لــم یبــین حكــم  ،)١٠(وٕالیــه اإلشــارة بلفــظ مجهــول، مــن لــم یــرو عنــه غیــر واحــد ولــم یوثــق :فقــال

  د.ول والرَّ بُ حدیثه من حیث القَ 

بـل فیـه اخـتالف  ؛ومن المعلوم أن حدیث مجهول العین عنـد المحـدثین لـیس بمـردود اتفاقًـا   
ن الـدكتور ولیـد وقـد بـیَّ  ،)١١(المطلق والرد المطلق الَقُبولیوطي: حیث أن حكمه یتفاوت بین ذكره السَّ 

                                                           
 ). ٣٦٤) ظفر األماني للكنوي ( ص (١
 ).٣٨٣تي تفصیل الترجمة في موطنها (ص) سیأ(٢
 ). ٩٣/  ٣) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ٦٣٥٨/ رقم ٢٥٦/ ٣) میزان االعتدال للذهبي ( (٤
 ).  ٢٨٩/ رقم ١٣٧/ ٥) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٥
 ). ٥٠٢٢/ رقم ٤٢١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ).  ٤٢٥٥/ رقم ٣٢٥/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (٧
 ). ١٣٨/ ٤) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (٨
 ). ٤٣٨) انظر: شفاء العلیل لمصطفى إسماعیل ( ص (٩

 ). ٧٤) تقریب التهذیب البن حجر ( ص(١٠
 ). ٣٧٣/  ١) تدریب الراوي للسیوطي ( (١١
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فهــؤالء  ،ولــیس مجهولــو الصــفة ،أي مجهولــو العــین ،لتاســعة المجاهیــلأمــا المرتبــة ا :فقــال ،العــاني
وذلـك أن المجهـول  ،فیرتفـع إلـى الحسـن لغیـره ،ولذا یقوى حـدیثهم بكثـرة الطـرق ،عتبر بهمأن یُ  یمكنه

ومن كان هذا شـأنه فالمتابعـة لـه  ،ومعناه أنه یتقوى حدیثه ،یمكن أن تزول جهالته بروایة اثنین عنه
  .)١(نافعة

ــــإلــــى جانــــب مــــن اخــــتالف العلمــــاء فــــي قَ  العــــاني عــــد ذلــــك تطــــرق الــــدكتوروب   ول حــــدیث ُب
ولذا یمكن  ،حدیثه وینجبر دضدعَ فالمجهول یُ  ،هذا واضح ال یحتاج إلى بسط أكثر" :قالف ،المجهول

  . )٢(الجابر أو تعدد" يأن یرتفع من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن إذا قو 

  لفظ على وجهین: وقد استعمل ابن الملقن هذا ال  

ِإْسـَحاق  يَأب وقال في حق: ،)٤("مجهول" :)٣(َأْیَفعُ  قال في حق: :بدون زیادة استعمال مطلقاألول: 
، وفــي حــق: )٨("مجهــول" :)٧(ُجَوْیِرَیــة اْلَمْوِصــِليّ  ْبــنُ  َمْســُعودُ  :، وقــال فــي حــق)٦("مجهــول" :)٥(الدَّْوِســيّ 

  .)١٠(جهالة" : "فیه)٩(الشَّْرَعِبيّ  َزْید ْبنُ  بَّانحِ 

 :)١١(اْلُهـــَذِليّ  َبْكـــر َأُبـــو اْلَحَســـن بـــن َمْعَمـــر :راو واحــد حـــق فـــي قـــال :اســـتعمال مقیـــد بزیـــادةالثـــاني: 
  .)١٢("مجهول وحدیثه منكر"

  :: "ضعیف جداً"، "ضعیف واهي"، "ضعیف كثیر الوهم منكر الحدیث"الحادي عشر

على الضعف الشدید فال  المطلق، والتي تدل صراحة جرحهذه العبارات من مصطلحات ال  
  ، بخالف مصطلحات الضعف السابقة.)١٣(عتبر بهحتج بحدیثهم وال ُیستشهد به وال یُ یُ 

                                                           
 ). ١٨٥ -١٨٤) منهج دراسة األسانید ولید العاني ( ص (١
 ). ١٨٥) المصدر السابق ( ص (٢
 ).٣٢٤) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٣
 ). ٢٨٠/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).٣٢٥) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٥
 ). ٥٨/ ١٨) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ).٣٢٧) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٧
 ). ٤٩٢/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ٣٢٢) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٩

 ). ٣١٨/ ١٥) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ).٣٢٩في موطنها (ص) سیأتي تفصیل الترجمة (١١
 ). ٣٢٣/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ). ٢٩٥/ ٢) فتح المغیث للسخاوي ( (١٣
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ِبْیــع بـن قَـْیس وقـد اسـتعمل ابـن اْلُمَلقِّـن مثـل هـذه األلفـاظ فـي حـق عـدد مـن الـرواة مـنهم:    الرَّ
ــفَّارُیْوُســف بــن َعِطیَّــ ، وقــال فــي حــق:)٢(، حیــث قــال: "ضــعیف واهــي")١(اَألَســِديّ  "ضــعیف : )٣(ة الصَّ

  .)٤(كثیر الوهم منكر الحدیث"

  ، "تركه مالك"."متروك": الثاني عشر

یدل على الضعف الشدید  حیث واضح الداللةهذه العبارة من مصطلحات الجرح المطلق،    
مـن الـذي  :قلـت لشـعبة"قـول ابـن مهـدي:  ؛یؤكـد ذلـك ،عتبـر بـهستشـهد بـه وال یُ في الـراوي بحیـث ال یُ 

تَّهم نفسه عند اجتماعهم على خالفه، ك الروایة عنه؟ قال: إذا تمادى في غلط ُمجمع علیه، ولم یُ تر یُ 
  .  )٥(أو رجل ُیتَّهم بالكذب"

 علــى الجمیــع یجتمــع حتــى رجــل حــدیث تــركیُ  ال": المصــري صــالح بــن أحمــدول قــوأیضــًا   
 علــى الجمیــع یجمــع أن إال فــال ،متــروك فــالن :یقــال أن فأمــا ،ضــعیف فــالن :یقــال قــد ،حدیثــه تــرك
  .)٦("حدیثه ترك

تركــه فــالن، أنــه  ال یلــزم مــن قــول الناقــد وهنــاك فــرق بــین قــولهم متــروك وتركــه فــالن؛ ألنــه  
تشــدد الــراوي  :منهــا ،تركــه ألنــه عنــده ســاقط العدالــة أو شــدید الضــعف؛ بــل للتــرك أســباب غیــر قلیلــة

ضــح أمثلــة ذلــك مــا كــان یفعلــه عــدد مــن وتثبتــه واحتیاطــه وتركــه الروایــة عــن غیــر األقویــاء؛ ومــن أو 
ویحیـــى بــن ســـعید القطـــان، مـــن تـــرك الروایــة عـــن غیـــر الثقـــات أو األقویـــاء  ،وشـــعبة ،األئمــة كمالـــك

   .)٧(عندهم

ُســــَلْیَماُن ْبــــُن َأْرَقــــَم  :عــــدد مــــن الــــرواة مــــنهم وقــــد اســــتعمل ابــــن اْلُمَلقِّــــن هــــذا اللفــــظ فــــي حــــق    
م أبـــو ،)٩("متـــروك" حیـــث قـــال: ،)٨(اْلَبْصـــِريّ     ُعَمـــر وقـــال فـــي حـــق:، )١١("متـــروك":)١٠(التَّمیمـــيّ  الُمَهـــزِّ

                                                           
 ).٣٦٠) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١
 ). ١٦٦/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ).٣٧٢لترجمة في موطنها (ص) سیأتي تفصیل ا(٣
 ). ٥٢٨/ ١٦) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).  ٢٦٥/ ١) الشذا الفیاح لألبناسي ( (٥
 ). ٢٧٠/ ١) المصدر السابق ( (٦
 ). ٣٠٧/ ٢) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (٧
 ).٣٩١) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٨
 ). ٣٧٨/ ٢٧) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ).٣٨٨) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١٠
 ). ٤١٤/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (١١
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  .)٤(: "تركه مالك")٣(ُمَحمَّد الَهاِشِميّ  بن اهللا قال في حق: َعْبدو ، )٢("متروك": )١(ُصْهَبان بنا
  :"لیس بشيء: "عشرالثالث 

تحقیقـه دة فـي عبد الفتاح أبو غُ  هذه العبارة من مصطلحات الجرح المطلق، ُیؤید ذلك قول  
التعبیــر بقــولهم فــي الــراوي لــیس بشــيء جــرح قــوي "مــام التهــانوي: لكتــاب قواعــد فــي علــوم الحــدیث لإل

لـیس بشـيء أن أحادیثــه  :فإنـه یعنـي فیهـا بقولـه ،عنـد الجمهـور سـوى ابـن معـین فـي بعـض الروایـات
ا شــدیًدا لــیس بشــيء تضــعیف الــراوي تضــعیفً  :وأمــا مــن الروایــات فإنــه یعنــي بقولــه ،حــهرْ قلیلــة ال جَ 
  .)٥("كالجمهور
ثـم ذكـر الشـیخ  ،حدیثـه لـیس بشـيء فیعنـى أنـه كـذاب )٦(ينِـزْ مُ والْ  ،افعيالشَّـاإلمـام ٕاذا قال و   

ــ ةدأبــو ُغــ ا وأنــا أقــول: فــالن كــذاب، فقــال افعي یوًمــســمعني الشَّــ :يِنــزْ مُ الْ : قــال )٧(خاويمــا أخرجــه السَّ
، ثــم فــالن كــذاب، ولكــن قــل: حدیثــه لــیس بشــيء س ألفاظــك أحســنها، ال تقــل:ْكــأُ لــي: یــا أبــا إبــراهیم، 

عقب بعد ذلك بقوله: فهي عندهما من ألفاظ المرتبـة السادسـة التـي هـي أشـد ألفـاظ التجـریح، ولكنهـا 
    .)٨(كنایة ولیست بالتصریح

وٕاذا قال اإلمام ابـن اْلُمَلقِّـن لـیس بشـيء فإنـه یعنـي الضـعف الشـدید فـي الـراوي كـالجمهور،   
  .)١٠(، حیث قال: "لیس بشيء")٩(اْلُهَذِليّ  َبْكر َأِبي اْلُمَلقِّن هذا المصطلح في حق:وقد استعمل ابن 

  "واٍه":عشر: الرابع 
ـــــــارة هـــــــذه   ـــــــق، الجـــــــرح مصـــــــطلحات مـــــــن العب ـــــــى الضـــــــعف الشـــــــدید فـــــــي  المطل تـــــــدل عل

 زیــــد بــــن بــــراهیمبحدیثــــه، یؤیــــد ذلــــك قــــول الــــذهبي فــــي ترجمــــة إ لالستشــــهاد یصــــلح ال حیــــثالــــراوي 
  .  )١١("كذب خبر مالك عن وله، والدارقطني ،حبان ابن وهاه" :سلمياأل

                                                           
 ).٣٩٤) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١
 ). ٧٤/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ).٣٠٦) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٣
 ). ٢٨/٨٣) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).٢٥٢) قواعد في علوم الحدیث للتهانوي (ص(٥
 ). ٦٨٨/ رقم ٢٠٤/ ٢بن أبي حاتم () إسماعیل بن یحیى المزني أبو إبراهیم المصري. الجرح والتعدیل ال(٦
 ). ١٢٨/ ٢) فتح المغیث للسخاوي ( (٧
 ).٢٥٢) قواعد في علوم الحدیث لإلمام التهانوي (ص(٨
 ).٤١٨) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٩

 ). ٤/٤٦٩) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ). ٨٥/ رقم ١٥/ ١) المغني في الضعفاء ((١١
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 َجــــاِبر َأُبــــو وقــــد اســــتعمل ابــــن الملقــــن هــــذا المصــــطلح فــــي حــــق عــــدد مــــن الــــرواة مــــنهم:    
 وقال في حـق: ،)٤(: "واه")٣(السَّْهِميّ  ُعَمرَ  بن َحْفص ، وقال في حق:)٢(، حیث قال: "واه")١(اْلَبَیاِضيّ 

  ، وغیرهم.)٦(: "واه")٥(الُمَخاِرق َأِبي بن الَكِرْیم َعْبد

  :"حدیث ةآف"، "ة حدیثعشر: "عل رابعال

ـــاظ الجـــرح المطلـــق،    ـــدل صـــراحة علـــى الجـــرح الشـــدید، هـــذه مـــن ألف ـــد اســـتعمل والتـــي ت فق
المحدثون هذه الكلمة لتعیین من یكون الحمل علیه في حدیث موضوع أو باطل أو منكـر، فـإن بـّین 

آفته فـالن،  :في غیره مرتبَة ذلك الحدیث المردود تعیَّن معنى قوله فیهذلك الناقد في ذلك السیاق أو 
، یؤید )٧(وٕاال فالكلمة محتملة أن یكون معناها آفته في وضعه أو آفته في بطالنه أو آفته في نكارته

ـــب َشـــِبیب بـــن اْلَحَســـنُ ، فـــي ترجمـــة ین الحلبـــيبرهـــان الـــدِّ  ولقـــذلـــك  حـــدث "قـــال ابـــن عـــدي: ، اْلُمْكِت
، فقــال )٩(ي عــن الــدارقطني: "أخبــاري لــیس بــالقوي یعتبــر بــه"انِ َقــرْ ، وقــال البَ )٨("یــل عــن الثقــاتبالبواط
المتعین ما قال ابـن عـدي فیـه؛ ثـم شـرع وذكـر لـه حـدیثًا، ثـم قـال: "ا قول ابن عدي: مؤیدً  )١٠(الذهبي
  .  )١١(واهللا أعلم .كحتمل أن یرید آفته في نكارته أو غیر ذل، فهذه كنایة عن الوضع، ویُ اْلُمْكِتبآفته 

ــــد َنِجــــیح :فــــي حــــق مثــــل هــــذه المصــــطلحات وقــــد اســــتعمل ابــــن اْلُمَلقِّــــن    الــــرَّْحَمن  بــــن َعْب
ــنْ  ــيّ  َعْبــد بــن وقــال فــي حــق: محمــد ،)١٣("علــة حــدیث كــذا" ، حیــث قــال:)١٢(ِديّ السِّ "علــة : )١٤(اهللا العمِّ

   .)١٥(حدیث"

                                                           
 ).٣٥٨) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١
 ). ٥٠٥/ ٣٠) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٣٤٧) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٣
 ). ٤٦١/ ٣٠) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ). ٣٥٢ي تفصیل الترجمة في موطنها (ص) سیأت(٥
 ). ١٥/ ٩) المصدر السابق ( (٦
 ). ١/ ٢) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (٧
 ).  ٤٦٤/ رقم ١٧٨/ ٣) الكامل البن عدي ( (٨
 ). ٨٤/ رقم ٢٢) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (٩

 ). ١٨٦٤/ رقم ٤٩٥/ ١ال للذهبي ( ) میزان االعتد(١٠
 ).٩٠) الكشف الحثیث لبرهان الدین الحلبي (ص(١١
 ).٣٤٢) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١٢
 ).  ٢٥٣/ ١٣) التوضیح البن الملقن ( (١٣
 ).٣٤١) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١٤
 ).  ٥٩٣/ ١٥التوضیح البن الملقن (  )(١٥
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٢٥٧ 

  .)٢(فة حدیث كذا": "آ)١(اَألْزِديّ  ُسَلْیَمان بن ُمَقاِتلوقال في حق 
  :"أحد الهلكى"عشر: خامس ال

عبــر عــن كــون الــراوي تُ  فهــي واضــحة الداللــة حیــث هــذه مــن ألفــاظ الجــرح الشــدید المطلــق،  
  .)٣(ساقطًا متروكًا"

"أحـد  ، حیـث قـال:)٤(اْلَحَسن بن ُعَماَرة اْلَبَجِليّ  ولقد استعمل ابن اْلُمَلقِّن هذه اللفظة في حق  
  .)٥(الهلكى"

  "كذاب":عشر:  سادسال 

وأردى عبــارات الجــرح: دجــال "الــذهبي:  ولقــ ، یؤیــدهمــن أشــد مصــطلحات الجــرح المطلــق  
  .)٦(كذاب، أو وضاع یضع الحدیث"

فقـد قـال الســیوطي  ،كـم روایـة الحـدیث الموضـوع تحـرم روایتـه إال لبیـان وضـعهوأمـا عـن حُ   
وهـو شـر الضـعیف، وأقبحـه، هـو الكـذب المختلـق المصـنوع، " في تعریفه للحدیث الموضـوع وحكمـه:

ســواء األحكــام والقصــص والترغیــب  ،فــي أي معنــى كــان_  أي بوضــعه_ وتحــرم روایتــه مــع العلــم بــه
 حدث من" :َوسلم َعَلْیهِ  اهللا صلى َقْوله: "، لحدیث مسلم)٧("إال مبیًنا، أي مقرونا ببیان وضعه وغیرها
  .)٨("اْلَكاِذبین أحد َفُهوَ  كذب َأنه یرى ِبَحِدیث عني

ــد  بــن َعْمــرو :وهــم مــن الــرواة ثالثــة المصــطلح فــي حــق اوقــد اســتعمل ابــن اْلُمَلقِّــن هــذ   َخاِل
   .)١٢(اْلُهَذِليّ  َبْكر وَأُبو ،)١١(َقِرین الَبْصِريّ  ْبنُ  َعِليُّ و ، )١٠("، حیث قال: "كذاب)٩(الُقَرِشيّ 

                                                           
 ).٤١١) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١
 ).  ٢٥٣/ ١٣) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٢٣٢/ ٥) لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (٣
 ).٤٠٠) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٤
 ). ٥٣٣/ ٣٠) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ٤/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٦
 ). ٣٢٣/ ١) تدریب الراوي للسیوطي ( (٧
 ).   ١/٧) المقدمة ( (٨
 ).٤٢٢) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٩

 ). ٢/٥٠٣) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ).٤٢١) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١١
 ).٤١٨) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١٢
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٢٥٨ 

  والتها.ومدل ،سبي عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّنالمطلب الثاني: مصطلحات الجرح النِّ 

عند المتقدمین والمتأخرین من العلمـاء،  سبيالنِّ  لتَّجریحلمَّا بحثت عن تعریٍف اصطالحٍي ل    
الجـرح النسـبي  فرِّ َعـبـأن أُ  وارتأریـت -علـى حسـب علمـي –لم أعثر على تعریٍف له عند أحـد مـنهم 

   بالنسبة لشیخ ما، أو بلد ما، أو زمن ما"."الحكم بجرح الرَّاوي نسبیًا  بأنه:

، نـافي أصـل الثقـة، إال أن تكـون المقارنـة بـین ضـعیفینلراوي مقارنة بغیره، وال یُ لهو جرح ف  
تضـعیفه مطلقًـا، وٕانمـا عنـد المقارنـة بمـن هـو  نِ ْعـوالناقد ربما ضعف الراوي في بعض الشیوخ، ولـم یَ 

  .)١(بالمتقنین أتقن منه عند ذلك الشیخ، كالشأن في تضعیف بعض أصحاب الزهري مقارنة 

لـه:  -_ أي یعقوب بـن شـیبةأمًیا، فقلت )٢(ُبْرَقان بنُ  َجْعَفرُ  كان": یؤید ذلك قول ابن معین   
فقال: كان ثقة صدوًقا، ومـا أصـح روایتـه عـن  !قال: قلت: فكیف روایته؟، كان أمًیا ُبْرَقان بنُ  َجْعَفرُ 

وجعــل یضــعف  ،عــن الزهــري لیســت بمســتقیمة؟ قــال: نعــم میمــون وأصــحابه، فقلــت لــه: أمــا روایتــه
  .)٣("عن الزهري روایته

وهو ضعیف في الزهري خاصة، وكان أمًیا، ویقـیم روایتـه عـن " مفسًرا ذلك: قال ابن عدي  
وغیره، وأحادیثه مستقیمة حسنة، وٕانما قیل ضـعیف فـي  )٤(غیر الزهري، وثبتوه في میمون بن مهران

  .)٥("عیف في الزهري ال غیرألن جعفر ض... وذلك  عن الزهري أثبت منه الزهري؛ ألن غیره

"فالمعارضة بین الروایات المختلفة لمعرفة الحدیث الصحیح، وتمییز الصواب والخطأ، ونقد     
 ،وتفرعــت وترعرعــت َوَســلَّم علیــه النبــي َصــلَّى اللَّــهُ  الرجــال، وانــزالهم منــازلهم الطبیعیــة بــدأت مــن عهــد

 غیـر واألزمـان، ألقطـاراتى أصبحت منهجهم العلمـي فـي النُّقَّاد كافة ح المحدثین لِ بَ لت من قِ مِ عْ واستُ 
منــاهج أخــرى  ونشــأت فــي ظلــه ،وأســبابه ،طرقــهوتنوعــت  بمــرور الــزمن كثیــرًا أنَّ هــذا المــنهج توســع 

  . )٦(للمقارنات"

                                                           
 ). ٢٤١/ ١) المفصل في علوم الحدیث للشحوذ ( (١
هــم فـي حــدیث الزهــري، مـات ســنة خمسـین ومائــة، وقیــل ) جعفـر بــن برقـان الكالبــي، أبـو عبــد اهللا الرقــي، صـدوق ی(٢

 ). ٩٣٢/ رقم ١٤٠بعدها. تقریب التهذیب البن حجر ( 
  ). ٣٧٢/ ٢) الكامل البن عدي ( ٣(

) میمون بن مهران الجزري أبو أیوب، أصله كوفي نزل الرقة، ثقـة فقیـه ولـي الجزیـرة لعمـر بـن عبـد العزیـز، وكـان (٤
 ).  ٧٠٤٩/ رقم ٥٥٦. تقریب التهذیب البن حجر ( یرسل، مات سنة سبع عشرة ومائة

 ). ٣٧٣/ ٢) الكامل البن عدي ( (٥
 ). ٦٦) منهج النقد عن المحدثین لألعظمي ( ص (٦
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٢٥٩ 

َواة بـین المــنهج العلمـي فقـد عـارض وقابــل ابـن اْلُمَلقِّــن یلتـزم بهـذا اإلمـام وكـان    عملاســت، و الـرُّ
"عن شعبة ال یتابع على حدیثه"، وفیما یلي فقال: "فالن ضعیف في الزهري"، و كمصطلحین في ذل

 التفصیل:
  : "كلهم ضعیف في الزهري":  أوًال 

سـبة لحدیثـه عـن بالنِّ  الـراويسبي الدال هنا علـى جـرح عبارات الجرح النِّ من  هذا المصطلح      
َواة، والمقابلة بین المعارضة في حالمصطل ھذاابن اْلُملَقِّن  اإلمام استعمل وقدشیخ ُمَعیَّن،  حیث  الرُّ
 :)٣(الَعْبـِديّ  َكِثْیـر بـن ، وُسَلْیَمان)٢(َنِمر ْبنُ  الرَّْحَمن ، وَعْبد)١(ُحَسْین الَواِسِطيّ  بن ُسْفَیان :قال في حق

  . )٤(الزهري" حدیث في ضعیف "كلهم
  ثانًیا: "عن شعبة ال ُیتابع على حدیثه".

ســبة لحدیثــه عــن ســبي الــدال علــى جــرح الــراوي بالنِّ الجــرح النِّ مــن مصــطلحات  ه العبــارةهــذ  
شیخ ُمَعـیَّن، فهـو ال یتـابع علـى حدیثـه عـن شـعبة، وقـد اسـتعمل ابـن اْلُمَلقِّـن هـذا المصـطلح فـي حـق 

  .)٦(، حیث قال: "عن شعبة ال یتابع على حدیثه")٥(اْألَْنَصاِريّ  اللَّه َعْبد ْبن راٍو واحد: َمْعَمرِ 

  
  
  
  
  

                                                           
 ).٤٢٥) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(١
 ).٤٢٩) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٢
 ).٤٢٨) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٣
 ). ٣٧٠/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).٤٣١) سیأتي تفصیل الترجمة في موطنها (ص(٥
 ). ٣٢٣/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٦
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  الثاين املبحث
  ابن الْملَقِّن اإلمامالرواة ارحون عند 

لـى ما یزید ع جریحم في تلَ كَ اظر في أقوال ابن اْلُمَلقِّن وعباراته في نقد الرجال یجد أنه تَ النَّ إن   
  لدان العالم اإلسالمي، والواردین علیها.تعددة من بُ لدان مُ من بُ  راوًیا) ١٥٠(

مـن  نتهـا بأحكـام غیـرهاْلُمَلقِّن في هذا العدد من الرواة ومقار  وال ریب أن في استقراء أحكام ابن  
جـال، وكـذلك ه فـي نقـد الرِّ َعـبَ عطي تصوًرا واضًحا عن خصائص منهجـه الـذي سـار علیـه واتَّ النُّقَّاد، یُ 

  تتضح مرتبته من بین النُّقَّاد.

ــا   االخــتالف فــي الحقیقــة  وهــذا ،مــع العلــم أن أحكــام النُّقَّــاد فــي الــراوي الواحــد قــد تختلــف أحیاًن
النُّقَّاد، وتتبعهم ألحوال الرواة، فقد یحكم بعضهم على الراوي بحكم ثم  رِ بْ ظاهرة طبیعیة ناتجة عن سَ 

تنكشف لـه أمـور عـن حـال ذلـك الـراوي تجعلـه یعـدل عـن رأیـه فیـه إلـى رأي آخـر، وقـد تختلـف أقـوال 
  . )١(اقد الواحد في الراوي الواحد العتبارات أخرىالنَّ 

قال اإلمام اللكنوي: "كثیًرا ما تجد االختالف عند ابن معین وغیره من أئمة النقـد فـي حـق وقد   
  . )٢("راو وهو قد یكون لتغیر االجتهاد وقد یكون الختالف كیفیه السؤال

البحـث  ،جـال بكـل دقـة ونزاهـةعـرف علـى أحـوال الرِّ وعلیه فإنه ینبغـي علـى الباحـث إن أراد التَّ   
مسـتعیًنا علـى ذلـك بتتبـع كالمـه فـي الـرواة  ،عـدیل واصـطالحهمـن أئمـة الجـرح والتَّ  عن رأي كل إمام

  . )٣(الروایة عنه في بعضهم مع مقارنة كالمه بكالم غیره من النُّقَّاد فواختال

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ). ٥٢٥) اإلمام ابن المدیني ومنهجه في نقد الرجال د. إمداد الحق ( ص(١
 ). ١٣) الرفع والتكمیل للكنوي ( ص(٢
 ). ٢٥٨ -٢٥٧/ ١) التنكیل للمعلمي ( (٣
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َواة المُ       .المطلق جریحبمصطلحات التَّ  جرحونالمطلب األول: الرُّ
َواة باســتعمال مصــطلحات التَّ  عــدًدا مــنابــن اْلُمَلقِّــن اإلمــام  جــرح     المطلــق وعباراتــه،  جــریحالــرُّ

  وهم كالتالي:     

  
ذلك بألفـاظ متنوعـة وهـي علـى النحـو كان ، و الرَّاوي یرأوًال: الجرح بوصف یدل على الضعف الیس

  التالي:

  ".وٕان كان من فرسان الصحیحین ،من قال فیه: "فیه لینالمصطلح األول: 

 ثمـان سـنة مـات ،)١(السَّـِبْیِعيَّ  ِإْسَحاقَ  َأِبي ِإْسَحاَق بنِ  ُیْوُسَف بن بنُ  مُ ِإْبرَاِهیْ  ق ) س د م (خ .١
   .)٢(وتسعین ومائة

   .)٣("فیه لین، وٕان كان من فرسان الصحیحین"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

  .)٥(الثقات في حبان ابن ، وذكره)٤(وثقه الدارقطني أقوال النُّقَّاد فیه:

 ولـیس صـالحة، أحادیـث "لـه: عـدى ، وقال ابن)٦(حدیثه" كتبیُ  الحدیث ن"حس: حاتم أبو قالو  
  .)٧(حدیثه" كتبیُ  الحدیث، بمنكر

، فقـــــال )٩(یكـــــون" مـــــا كـــــأقوى "لـــــیس: المـــــدیني ابـــــن ، وقـــــال)٨(بـــــالقوى" "لـــــیس: النســـــائي وقـــــال 
  . )١٠(نسبي" تضعیف ابن حجر: "هذا

  
                                                           

) بفتح السین المهملة، وكسر الباء الموحدة، وسكون الیاء المنقوطـة مـن تحتهـا بـاثنتین وفـي آخرهـا العـین المهملـة، (١
بة إلى سبیع وهو بطن من همدان... وبالكوفـة محلـة معروفـة یقـال لهـا السـبیع لنـزول هـذه القبیلـة بهـا. هذه النس

 ). ٢٠٣٦/ رقم ٦٨/ ٧األنساب للسمعاني ( 
 ). ٢٧٤/ رقم ٩٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٤٩٤، ١٦٣/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ٣٣٣/ رقم ١٨٣/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ١٢٢٥٢/ رقم ٦١/ ٨) الثقات البن حبان ( (٥
 ). ٤٨٧/ رقم ١٤٨/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ). ٦٩/ رقم ٣٨٥/ ١) الكامل البن عدي ( (٧
 ). ١٦/ رقم ١٣)، الضعفاء والمتروكون له (  ١٠٣٥٣/ رقم ٢٢٠/ ٩) السنن الكبرى للنسائي ( (٨
 ). ٣٣٣/ رقم ١٨٣/ ١(  ) تهذیب التهذیب البن حجر(٩

 ). ٣٨٨/ ١) فتح الباري البن حجر ( (١٠
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، وتعقـب )٤(بشـيء" "لـیس: معـین ، وقـال ابـن)٣(یريوِصـبُ ، والْ )٢(يانِ زجَ وَ جَ ، والْ )١(وضعفه أبو داود
  .)٥(إطالق مردود" "وهو ، فقال:يانِ زجَ وَ جَ الْ ابن حجر 

  في الضعفاء. )٨(، وابن الجوزي)٧(العرب ، وأبو)٦(وذكره العقیلي

  ، وقـــال )١٠(بـــه" بـــأس ال الحـــدیث، ، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "قلیـــل)٩(لـــین" "فیـــه وقـــال الـــذهبي:
  .)١١(یهم" ابن حجر: "صدوق

  واهللا أعلم. .ینهیلبت القول على النُّقَّاد أغلب اْلُمَلقِّن ابن وافق .فیه لین: صدوق خالصة القول فیه  
  

  المصطلح الثاني: من قال فیه: "فیه لین".

   .)١٣(السادسة من ،، اْلُكوِفيّ )١٢(الثَّْعَلِبيّ  َعاِمر ْبنُ  اَألْعَلى َعْبدُ  )ق ت س (د  .٢

  .  )١٥(بحدیثه" حتجمُ  ، وقال في البدر: "غیر)١٤(لین" : "فیهقول ابن اْلُمَلقِّن فیه

   .)١٧(، والفسوي)١٦(وثقه ابن معین أقوال النُّقَّاد فیه:

                                                           
 ).  ٣٣٣/ رقم ١٨٣/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٢٦٩/ رقم ٢٥٠/ ٢) تهذیب الكمال للمزي ( (٢
 ).   ٢٦٩٢/ رقم ١٢٥٠/ ٣) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٣
 ). ١٤٨٩ / رقم٣١٣/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٤
 ). ٣٨٨/ ١) فتح الباري البن حجر ( (٥
 ). ٧٤/ رقم ٧١/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٦
 ). ٣٢٠/ رقم ٣٢٧/ ١) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٧
 ). ١٤١/ رقم ٦١/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٨
 ). ٢٢٥/ رقم ٢٢٨/ ١) الكاشف للذهبي ( (٩

 ).  ١١/ رقم ٣٤موثق للذهبي (  ) من تكلم فیه وهو(١٠
 ). ٢٧٤/ رقم ٩٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
) بفــتح الثــاء المنقوطــة بــثالث، وســكون العــین المهملــة، وفــي آخرهــا البــاء المنقوطــة بواحــدة،...، هــذه النســبة إلــى (١٢

 ). ٧٧٥/ رقم ١٣٣/ ٣الثعلبیة إحدى منازل البادیة. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٣٧٣١/ رقم ٣٣١لتهذیب البن حجر ( ) تقریب ا(١٣
 ). ٤٩٠/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١٤
 ). ٢٩٨/ ٥) البدر المنیر البن الملقن ( (١٥
 ).  ١٤٦٤/ رقم ٥٤٦/ ٦) الكامل البن عدي ( (١٦
 ). ٩٤/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (١٧
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: ، وقـال)٢(بثقـة" ، وقـال أیًضـا: "لـیس)١(بـذاك" لـیس معین في موضع آخـر: "صـالح، وقال ابن
: آخـــرلـــین"، وقـــال فـــي موضـــع  حدیثـــه "شـــیخ نبیـــل فـــي: ، وزاد الفســـوي)٣(القـــوى" بـــذاك "لـــیس

  . )٥(صحیفة" هي إنما )٤(الحنفیة ابن عن روایته إن یقولون "ُیَضعف،

بالقوى"، وزاد أبو  "لیس: )٨(والنسائي ،)٧(، وقال أبو حاتم الرازي)٦(یهم" "صدوق: اجيالسَّ  وقال
 ابــن عــن یــروي كــان ُهَنــّي، بــن عــامر: لــه یقــال لرجــل صــحیفة إلیــه وقــع إنــه: "یقــال: أبــو حــاتم
 قلـت یصـححها، لـم ریـح، شـبه: قـال علي؟ عن الحنفیة، ابن عن یروي فما: له فقلت الحنفیة،

حدیثــه"، وقــال فــي  "یكتــب ، وزاد النســائي:)٩(األعــور" الحــارث كتــاب إلیــه وقــع: قــال لــم؟: لــه
  . )١٠("لیس بذاك القوي" موضع آخر:

ـــــن ســـــعد ـــــل)١١(وضـــــعفه اب ـــــن حنب ـــــرازي)١٢(، وأحمـــــد ب ، )١٤(يانِ زَجـــــوَ جَ الْ ، و )١٣(، وأبـــــو زرعـــــة ال
، وقال أحمد بـن حنبـل فـي )١٨(، والهیثمي)١٧(، والنووي)١٦(، وابن القطان الفاسي)١٥(دارقطنيوال

                                                           
 ). ٢٨٩/ رقم ٣٤٣) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (١
 ). ٧٧٢/ رقم ١٥٦/ ٢ن البن حبان ( ) المجروحو (٢
 ). ١٣٤/ رقم ٢٦/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
ــد بــن َعِلــّي ابــن َأِبـــي َطاِلــب الَهاِشــِمّي، َأُبــو الَقاِســـم اْبــن الَحَنِفیَّــة الَمــَدِنّي، ثقــة عـــالم، مــن الثانیــة، مــات بعـــد(٤  ) ُمَحمَّ

 ). ٦١٥٧م / رق٤٩٧الثمانین. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٦٥/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٥
 ). ١٩٨/ رقم ٩٥/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ١٣٤/ رقم ٢٦/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ). ١٩٩/ رقم ٩٥/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
، كذبه الشـعبي فـي رأیـه، ورمـي ) الَحاِرُث بن َعْبِد اِهللا اَألْعَور، الَهْمَداِنّي، الحُ (٩ وتي، اْلُكوِفّي، َأُبو ُزَهْیر َصاِحُب َعِليٍّ

بالرفض، وفي حدیثه ضعف، ولیس له عند النسائي سوى حدیثین، مات في خالفة ابن الزبیر وهو من الثانیة. 
 ). ١٠٢٩/ رقم ١٤٦تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٣٨١/ رقم ٦٩) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (١٠
 ). ٢٥٠٢/ رقم ٣٢٦/ ٦) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١١
 ). ٧٨٧/ رقم ٣٩٤/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٢
 ). ١٣٤/ رقم ٢٦/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ). ٢٩/ رقم ٥٧) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٤
 ). ٥/ رقم ١٦٨/ ٢) السنن للدارقطني ( (١٥
 ). ٥٤٧/ ٣بیان الوهم واإلیهام البن القطان (  )(١٦
 ). ٣٦١٧/ رقم ١٠١٣/ ٢) خالصة األحكام للنووي ( (١٧
 ). ٢٩٨١/ رقم ٣٦٩/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٨
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 "منكـــر ، وقـــال أیًضـــا:)٢(كتـــاب" الحنفیـــة ابـــن ، وحدیثـــه عـــن)١(وكـــذا كـــذا "هـــو: موضـــع آخـــر
ـــو وزاد ،)٣(جبیـــر" بـــن ســـعید عـــن الحـــدیث  وقفـــه"، وقـــال وربمـــا الحـــدیث رفـــع "ربمـــا زرعـــة: أب

 ، وقـــال:)٥(عنـــدهم" بـــالقوي "لـــیس: ، وقـــال أیًضـــا)٤(بـــه" "یعتبـــر: رالـــدارقطني فـــي موضـــع آخـــ
 عــن الثــوري "ســألت ، وقــال یحیــى القطــان:)٧(منــه" أثبــت "غیــره ، وقــال:)٦(الحــدیث" "مضــطرب

 "یعــرف،: ، وقــال القطــان فــي موضــع آخــر)٨(فضــعفها" الحنفیــة ابــن عــن األعلــى عبــد أحادیــث
  . )٩(وینكر"

  في الضعفاء. )١٣(، وابن الجوزي)١٢(، وابن شاهین)١١(عقیلي، وال)١٠(وذكره أبو زرعة الرازي

   .)١٥(الناس" أوهى من "كان: )١٤(الَكَراِبْیِسيّ  على أبو وقال

  القطـــان، وعبـــد الـــرحمن ال یحـــدثان عنـــه  ســـعید بـــن یحیـــى "كـــان: )١٦(المثنـــى بـــن وقـــال محمـــد
    .)١٧(قط" شیًئا

                                                           
 ). ٣١٢٠/ رقم ٤٧٥/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١
 ).  ١٤٦٤/ رقم ٥٤٦/ ٦) الكامل البن عدي ( (٢
 ، نفس الجزء والصفحة. صدر السابق) الم(٣
 ). ٣٢١/ رقم ٤٧) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (٤
 ). ١٤٣/ رقم ١٠٥/ ٢) العلل للدارقطني ( (٥
 ). ٤٦٣/ رقم ١٢٣/ ٤) المصدر السابق ( (٦
 ). ٨/ رقم ١٦٨/ ٢) السنن للدارقطني ( (٧
 ). ١٦٤٥/ رقم ٢٢/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (٨
 ). ١٩٩/ رقم ٩٥/ ٦التهذیب البن حجر ( ) تهذیب (٩

 ). ٢٠٤/ رقم ٦٣٦/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (١٠
 ). ١٠١٩/ رقم ٥٧/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١١
 ). ٤٢٨/ رقم ١٣٥) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٢
 ). ١٨٠٧/ رقم ٨١/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٣
ن بن َعِلّي بن َیِزْید الَكَراِبْیِسّي، الَبْغَداِدّي، الَفِقْیه، َصاِحَب الشَّاِفِعّي، صدوق فاضل تكلم فیه أحمد لمسألة ) الُحَسیْ (١٤

 ).   ١٣٣٧/ رقم ١٦٧اللفظ، مات سنة خمس أو ثمان وأربعین ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ١٩٨/ رقم ٩٥/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٥
، ) ُمَحمَّد بن الُمثَنَّى بـن ُعَبْیـد الَعَنـِزّي، َأُبـو ُمْوَسـى الَبْصـِرّي، الَمْعـُرْوف بـالزَِّمن، مشـهور بكنیتـه وباسـمه، ثقـة ثبـت(١٦

وكــان هــو وبنــدار فرســي رهــان وماتــا فــي ســنة واحــدة أي ســنة اثنتــین وخمســین ومــائتین. تقریــب التهــذیب البــن 
 ). ٦٢٦٤/ رقم ٥٠٥حجر ( 

 ). ١٠١٩/ رقم ٥٧/ ٣لكبیر للعقیلي ( ) الضعفاء ا(١٧
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 ، وقـال ابـن حجـر: "صـدوق)٢("الحدیث ، وقال في موضع آخر: "صالح)١("لین": الذهبي وقال
  .  )٤(آخر: "ضعیف" موضع ، وقال في)٣(یهم"

 ویقلـب یخطـئ ممـن فقـال ابـن حبـان: "كـان ولقد فسر بعض النُّقَّاد سبب جرحهم لعبد األعلـى؛
 شـــدید كــان الثــوري أن علــى انفـــرد، إذا بــه االحتجــاج یعجبنــي فــال روایتـــه قلــة فــي ذلــك فكثــر
 أنها نرى كنا: فقال األعلى عبد حدیث عن سفیان "سألت: حمنالر  عبد ، وقال)٥(علیه" الحمل

   .)٦(شیًئا" منه یسمع ولم الحنفیة، ابن حدیث كتاب من

 عبـد وأبـي الحنفیة، وابن جبیر، بن سعید عن ویحدث الثقات، عنه حدث "قد: عدى وقال ابن
  . )٧(علیها" یتابع ال بأشیاء وغیرهم، السلمي، الرحمن

مــن وثقــه كــان ذلــك فــي غیــر مــا انفــرد بــه، وأن مــن تكلــم فیــه وضــعفه  فممــا ســبق تبــین لــي أن
  كان ذلك في روایته عن ابن الحنفیة وهي من صحیفته التي لم یسمعها منه. واهللا أعلم.

  واهللا وأعلم. .نهیبتلی القول على النُّقَّاد أغلب اْلُمَلقِّن ابن وافق فیه لین. خالصة القول فیه:  
  

  .  )٨(السابعة ُعَمر، من اْبن َمْوَلى ِدیَنار بن اللَّه َعْبد ْبن ْحَمنالرَّ  س) َعْبد ت د (خ .٣

   .)٩(: "فیه لین"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

 رباِ َقـــــمُ  بـــــه، بـــــأس أحمـــــد: "ال ، وقـــــال)١٠("صـــــدوق": المـــــدیني ابـــــن قـــــالأقـــــوال النُّقَّـــــاد فیـــــه: 
  .)١٢(الحدیث" "صالح :، وقال البغوي)١١(الحدیث"

                                                           
 ). ٣٠٧٧/ رقم ٦١١/ ١) الكاشف للذهبي ( (١
 ).  ١٩٩/ رقم ٤٥١/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٢
 ). ٣٧٣١/ رقم ٣٣١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٧٨١/ رقم ٢٩٦/ ٢) التلخیص الحبیر البن حجر ( (٤
 ). ٧٧٢/ رقم ١٥٥/ ٢) المجروحون البن حبان ( (٥
 ). ١٣٤/ رقم ٢٦/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ). ١٤٦٥/ رقم ٥٤٧/ ٦) الكامل البن عدي ( (٧
 ). ٣٩١٣/ رقم ٣٤٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٢٤٨/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ٤٢٢/ رقم ٢٠٧/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ١٨٥/ رقم ٢١٦م أحمد ( ) سؤاالت أبي داود لإلما(١١
 ). ٤٤/ ٢) معجم الصحابة للبغوي ( (١٢
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 عبــد حــدث "مــا المــدیني قولــه: ي فــي ترجمــة عبــد الــرحمن بــن دینــار عــن ابــناجِ أمــا مــا نقلــه البَّــ
 وهــو لقنــوه، العراقیــون فأفســده ببغــداد حــدث ومــا صــحیح، فهــو بالمدینــة الزنــاد أبــي بــنا الــرحمن
  .)١(فیه" ضعیف

ــِهــقلــت: فقــد وَ  بــن أبــي اي فــي ذلــك، ولعلــه ســبق نظــر منــه، وٕانمــا هــو فــي عبــد الــرحمن اجِ م البَّ
  الزناد.

 ، وقـال)٣(بـذاك" لیس: "وقال أبو زرعة .)٢(به" حتجیُ  وال حدیثه، كتبیُ  لین، "فیه: حاتم أبو لوقا
  . )٤(منه" أوثق "غیره: الحربي

 عنـدي حدیثـه "فـي: ، وقـال ابـن معـین فـي موضـع آخـر)٦(يانِ رَ َسـیْ قَ ، وابـن الْ )٥(وضعفه ابن معین
، وقـال )٨(عنـه القطـان" یحـدث أن ... فحسـبه )٧(القطان سعید بن یحیى عنه حدث وقد ضعف،

 ، وقال ابن عبد البـر:)١٠(، وكذلك قال النسائي)٩(القوي" بذاك ابن معین في موضع آخر: "لیس
   .)١١(حدیثه" بعض البخاري خرج قد أنه إال عندهم "ضعیف

، وقـال فـي موضـع )١٢(بـه" فیعتبـر ضـعیف غیـره عند وهو البخاري عنه "أخرج :وقال الدارقطني
 بأحادیـث "حـدث :، وقـال فـي موضـع آخـر)١٣(بمتـروك" ولیس الناس، البخاري فیه آخر: "خالف

ــ   .)١٤(ســعید" بــن یحیــى یســیرة ... وغمــزه حــاتم الــرازي  اولقــد تعقــب ابــن اْلُمَلقِّــن ابــن معــین، وأب
  . )١٥(البخاري" فرسان من وهو غیرهما وثقه وقد ضعفه، سبب یثبتا فلم ضعفاه "وٕان فقال:

                                                           
 ).  ٩٠٣/ رقم ٨٧٠/ ٢) التعدیل والتجریح للباجي ( (١
 ). ١٢٠٤/ رقم ٢٥٤/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٤٤٣/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٣
 ). ٤٢٢/ رقم ٢٠٧/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٣٨٨/ رقم ١٢٧) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (٥
 ). ٤٤١٦/ رقم ١٩٢٦/ ٤) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٦
 ). ٣٩٥٩/ رقم ٢٠٣/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٧
 ). ٤٥٤٤/ رقم ٣١١/ ٤(  المصدر السابق) (٨
 ). ٣٤٠قم / ر ١٠٧) من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال ( (٩

 ).  ٢٢٧٣/ رقم ٢٨/ ٣) السنن الكبرى للنسائي ( (١٠
 ). ٣٦٨/ ٦) التمهید البن عبد البر ( (١١
 ). ٢٧٥/ رقم ٤٢) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (١٢
 ). ٢٢٢/ رقم ٢١٢) سؤاالت السلمي للدارقطني ( (١٣
 ). ٣٧٩/ رقم ٢٣٤) سؤاالت الحاكم للدارقطني ( (١٤
 ). ١٦٣/ ٤البن الملقن (  ) انظر: البدر المنیر(١٥
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  .)١(قط" بشيء عنه یحدث الرحمن دعب أسمع "لم: وقال الفالس

 یتابع ال بما أبیه عن ینفرد ممن ولقد فسر بعض النُّقَّاد سبب جرحهم له؛ فقال ابن حبان: "كان
 یحدث القطان یحیى انفرد، كان إذا بخبره االحتجاج یجوز ال في روایته، الخطأ فحش مع علیه
  .)٢(سلمة" بن حماد ویترك كتابه في به یحتج ممن وكان البخاري عنه،

 مـن حدیثـه كتـبیُ  مـن جملـة فـي وهو علیه، تابعیُ  ال منكر، یرویه ما "وبعض: عدى وقال ابن 
  . )٣(الضعفاء"

  في الضعفاء.) ٦(وابن الجوزي ،)٥(، وابن شاهین)٤(وذكره العقیلي

 ابـن قـال وقـال أیًضـا: "ثقـة، ،)٨(الحـدیث" ، وزاد في موضع آخـر: "صـالح)٧(وقال الذهبي: "وثق"
  .)١٠(یخطئ" "صدوق ، وقال ابن حجر:)٩(ضعف" حدیثه في: معین

 ابــن وافــق كتــب حدیثــه لالعتبــار.: ثقــة فــي الصــحیح، وفــي غیــره فیــه لــین یُ خالصــة القــول فیــه
  واهللا تعالى أعلم. .بتلینه القول على النُّقَّاد أغلب اْلُمَلقِّن

َمد بن ( د ) َعْبدُ   .٤   .)١٢(الثامنة ، من)١١(ب اَألْزِديّ َحِبیْ  اِهللا بن َعْبدِ  ابن َحِبْیب أو الصَّ

  . )١٣("فیه لین" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

  .)١٤(بأس" به "لیس: معین : قال ابنأقوال النُّقَّاد فیه

                                                           
 ). ١٢٠٤/ رقم ٢٥٤/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ).  ٥٨٧/ رقم ٥١/ ٢) انظر: المجروحون البن حبان ( (٢
 ). ١١٢٦/ رقم ٤٨٨/ ٥) الكامل البن عدي ( (٣
 ). ٩٣٦/ رقم ٣٣٩/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٤
 ). ٣٨٨/ رقم ١٢٧( ) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین (٥
 ). ١٨٨٠/ رقم ٩٦/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٦
 ). ٣٥٨٦/ رقم ٣٨٢/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٧
 ).  ٤٩٠١/ رقم ٥٧٢/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (٨
 ).   ٢٤٥٩/ رقم ٢٤٣) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٩

 ). ٣٩١٣م / رق٣٤٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ).٨٦) سبق نسبته (ص (١١
 ). ٤٠٧٧/ رقم ٣٥٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٢
 ). ٤٧٠/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١٣
 ). ٢٧١/ رقم ٥١/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٤
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، فقال ابن حجر )١(فأذكره" شيء له یحضرني ولم یسیر شيء الروایات من وقال ابن عدي: "له
   . )٢(الحدیث" قلیل أنه إلى مفسًرا ذلك: "أشار

فـي  )٦(الحدیث"، وضعفه أحمد بن حنبـل "لین: )٥(، وأبو حاتم الرازي)٤(والبخاري ، )٣(ل أحمدوقا
، )٨(ذاهـب" الحـدیث، "منكـر :البخاري في موضع آخـر ، وقال)٧(أمره" من "ووضع موضع آخر،

الضــعفاء"، قلــت: یقصــد  كتــاب مــن حــولیُ  بــالمتروك، وقــال لــیس حدیثــه، "یكتــب: حــاتم أبــو وزاد
ــــه فــــي الضــــعفاء. )٩(بخــــاريبــــذلك ذكــــر ال ــــرازي ل ، وابــــن )١١(، والعقیلــــي)١٠(وذكــــره أبــــو زرعــــة ال

 "ضـعفه ، وقـال ابـن حجـر:)١٣(غیـره" وقـواه أحمـد، وقال الذهبي: "لینه في الضعفاء. )١٢(الجوزي
  .)١٤(به" بأس ال معین ابن وقال أحمد،

  واهللا تعالى أعلم. .نهیبتلی قولال على النُّقَّاد لّ جُ  اْلُمَلقِّن ابن وافق .فیه لینخالصة القول فیه:   

ــى ( .٥ ــاِفِقيّ  بــن خ م د ت س ق ) َیْحَی ــْوب الَغ ــو ،)١٥(َأیُّ ــاس َأُب  ثمــان ســنة مــات الِمْصــِرّي، الَعبَّ
  .)١٦(ومائة وستین

  . )١٧(: "فیه لین"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه  

                                                           
 ). ١٤٩١/ رقم ٣٢/ ٧) الكامل البن عدي ( (١
 ). ٦٢٩/ رقم ٣٢٦/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٢٥٣٩/ رقم ٢٥٠) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٣
 ). ١٨٥٣/ رقم ١٠٦/ ٦) التاریخ الكبیر للبخاري ( (٤
 ). ٢٧١/ رقم ٥١/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ). ٢٤٥/ رقم ٩٣) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (٦
 ). ٥٧١٢/ رقم ٣٨/ ١١) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٧
 ).  ٨١٦٩/ رقم ٤١٢/ ٤كبرى للبیهقي ( ) السنن ال(٨
 ). ٢٤٥/ رقم ٩٣) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (٩

 ). ٢١٠/ رقم ٦٣٧/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (١٠
 ). ١٠٥٢/ رقم ٨٣/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١١
 ). ١٩٣٦/ رقم ١٠٨/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٢
 ). ٣٧٠٩/ رقم ٣٩٥/ ٢للذهبي (  ) المغني في الضعفاء(١٣
  ). ٤٠٧٧/ رقم ٣٥٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٤
) بفتح الغین المعجمة، وكسر الفاء والقاف، هذه النسبة إلـى غـافق بـن العـاص بـن عمـرو بـن مـازن بـن األزد بـن (١٥

 ). ٣٧٣/ ٢الغوث قاله خلیفة بن خیاط، وقال غیره: غافق بن الشاهد. اللباب البن األثیر ( 
 ). ٧٥١١/ رقم ٥٨٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٦
 ). ٥١٣/  ٤) التوضیح البن الملقن ( (١٧



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٢٦٩ 

، )٥(، والفســــوي)٤(، والحربــــي)٣(، والعجلــــي)٢(، والبخــــاري)١(وثقــــه ابــــن معــــینأقــــوال النُّقَّــــاد فیــــه: 
، )٩("صـــالح" ، وقـــال ابـــن معـــین فــي موضـــع آخـــر:)٨(يانِ رَ َســیْ قَ ، وابـــن الْ )٧(، والـــدارقطني)٦(والبــزار

، وزاد الفســـوي: )١١(، وقـــال البخـــاري فـــي موضـــع آخـــر: "صـــدوق")١٠(وقـــال أیًضـــا: "ال بـــأس بـــه"
  .)١٢(اضطراب" حدیثه بعض "في: الدارقطني في موضع آخر "حافظًا"، وقال

 ثقــات فــي الثقــات، وقـال ابــن حبـان فــي المشـاهیر: "مــن )١٤(، وابــن شـاهین)١٣(حبـان ابــن وذكـره 
بین أحد "كان: یونس ، وقال ابن)١٥(ُیْغِرب" مصر... أهل     . )١٦(للعلم" الطالَّ

 فأذكره، منكًرا حدیثًا ثقة عن هو یروي أو ثقة، عنه روى إذا حدیثه في أرى وقال ابن عدي: "ال
  .   )١٧("به بأس ال صدوق، عندي وهو

 أحب أیوب بن یحیى: قال ؟)١٨(اْلَمَوال أبى ابن أو إلیك أحب أیوب بن حاتم: "یحیى وقیل ألبي
،   . )١٩(به" یحتج وال حدیثه یكتب الصدق، یحیى ومحل إليَّ

                                                           
 ). ٩٨/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (١
 ). ٣١٥/ رقم ١٨٧/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ((٢
 ). ١٧٩١/ رقم ٤٦٨) الثقات للعجلي ( (٣
 ). ٣١٥/ رقم ١٨٧/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 ق، نفس الجزء والصفحة.) المصدر الساب(٥
 ). ٣٥٠٩/ رقم ٩/ ٩) المسند للبزار ( (٦
 ).  ٩٥/ ١٤) العلل للدارقطني ( (٧
 ). ٢٩٤٣/ رقم ١٣٦١/ ٣) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٨
  ). ٥٤٢رقم  /١٢٨/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ١٢١/ رقم ٥٧ى بن معین في الرجال ( ) من كالم أبي زكریا یحی(١٠
 ).    ٢٠٢/ رقم ١١٧) العلل الكبیر للترمذي ( (١١
 ). ١٠/ رقم ٦٨/ ١) السنن للدارقطني ( (١٢
 ). ١١٦٥٦/ رقم ٦٠٠/ ٧) الثقات البن حبان ( (١٣
 ). ١٥٩٤/ رقم ٢٦٠) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (١٤
 ). ١٥٢٨/ رقم ٣٠٢) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (١٥
 ). ١٣٨١/ رقم ٥٠٦/ ١) تاریخ ابن یونس المصرى ( (١٦
 ). ٢١١٣/ رقم ٥٩/ ٩) الكامل البن عدي ( (١٧
) َعْبد الرَّْحَمن ابن َأِبي اْلَمَوال، َواْسُمه َزْید، وقیل أبو اْلَمَواِل جـده أبـو محمـد َمـْوَلى آِل َعِلـّي، صـدوق ربمـا أخطـأ، (١٨

 ). ٤٠٢١/ رقم ٣٥١ئة. تقریب التهذیب البن حجر ( مات سنة ثالث وسبعین وما
 ). ٥٤٢/ رقم ١٢٨/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٩
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 "لـــیس: الحـــاكم أحمـــد أبـــو ، وقـــال)٢(یهـــم" "صـــدوق: الســـاجي ، وقـــال)١(أبـــو داود: "صـــالح" وقـــال
  . )٣(عندهم" بالحافظ

 بــه "لــیس: آخــر موضــع فــي القــوى"، وقــال النســائي "لــیس بــذاك: )٥(والبي، والــدُّ )٤(نســائيال وقــال
  . )٦(بأس"

 الحفـظ، "سـيء: حنبل في موضع آخـر بن ، وقال أحمد)٨(، وابن حزم)٧(حنبل بن أحمد وضعفه
ـــَوة دون وهـــو  خطـــأ ، وقـــال أیًضـــا: "یخطـــئ)١١(الحـــدیث" فـــي )١٠(أیـــوب أبـــى بـــنا وســـعید ،)٩(َحْی

أحمــد بــن محمــد_ _ :فقــال بــه، بــأس ال وكــان، حفظــه مــن یحــدث ، وقــال أیًضــا: "كــان)١٢(كثیــًرا"
  . )١٣(هذا" یحتمل من ... فقال: ها حدیثه من له فذكرت، حفظه في الوهم ذكر وكأنه

   .)١٥(فیها" یخالف أشیاء "له: صالح أحمد بن ، وقال)١٤(الحدیث" "منكر: سعد ابن وقال

                                                           
 ). ١٥٢٧/ رقم ٢٣١) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (١
 ). ٣١٥/ رقم ١٨٦/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٥٠٩٨/ رقم ٢٩٠/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٣
 ). ٦٢٦/ رقم ١٠٧)، الضعفاء والمتروكون له (  ٢٦٦١/ رقم ١٧٢/ ٣) السنن الكبرى للنسائي ( (٤
 ). ٤٢٨/ رقم ٥٤٠/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٥
 ). ٦٧٩٢/ رقم ٢٣٦/ ٣١) تهذیب الكمال المزي ( (٦
 ). ٦٩/ ٤) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (٧
 ). ١٨٠/ ٤) المحلى البن حزم ( (٨
ــو ُزْرَعــة الِمْصــِرّي، ثقــة ثبــت فقیــه زاهــد، مــات ســنة ثمــان، وقیــل: تســع (٩ ــّي، َأُب ــَوة بــن ُشــَرْیح بــن َصــْفَوان التُِّجْیِب ) َحْی

 ). ١٦٠٠/ رقم ١٨٥وخمسین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
ى ابــن ِمْقــَالص، ثقــة ثبــت، مــات ســنة إحــدى وســتین ) َســِعْید بــن َأِبــي َأیُّــْوب الُخَزاِعــّي َمــْوَالُهم الِمْصــِرّي، َأُبــو َیْحَیــ(١٠

 ).    ٢٢٧٤/ رقم ٢٣٣ومائة، وقیل: غیر ذلك، وكان مولده سنة مائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ).   ٤١٢٥/ رقم ٥٢/ ٣) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١١
 ). ٣١٥/ رقم ١٨٧/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٢
). الحـدیث: عـن عائشـة، قالـت: "كـان النبـي صـلى اهللا علیـه  ٢٠١١/ رقـم ٣٩١/ ٤عفاء الكبیر للعقیلي ( ) الض(١٣

وفـي وسلم یقرأ في الركعة األولى من الوتر بـ {َسـبِِّح اْسـَم َربِّـَك اْألَْعلَـى}، وفـي الثانیـة بــ {ُقـْل َیـا َأیَُّهـا اْلَكـاِفُروَن}، 
و{ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق} و{ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس}، قـال العقیلـي: "أمـا المعـوذتین فـال  الثالثة بـ {قل ُهَو اللَُّه َأَحٌد}،

)، وأما یحیي بن سعید: "فلم یعرفه، وأنكره_ قال ابـن  ٢٠١١/ رقم ٣٩١/ ٤یصح"، الضعفاء الكبیر للعقیلي ( 
 ). ٢١١٣/ رقم ٥٥/ ٩ عدي_ وهذا یوصله عن یحیي بن سعید". انظر: الكامل البن عدي (

 ). ٤٠٧٠/ رقم ٣٥٧/ ٧) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١٤
 ). ١٥٩٤/ رقم ٢٦٠) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (١٥
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 حفظـه أجـل من ُضِعف "إنما: العرب أبو ، وقال)١(ه"حفظ في خل "ربما: وقال في موضع آخر
  .)٢(فقط"

 "لسوء به"، وزاد الفاسي: یحتج : "ال)٥(، وابن العماد)٤(، واإلسماعیلي)٣(وقال ابن القطان الفاسي
  حفظه".  

: فقـال، عنـه فسألته، عنه أیوب بن یحیى به حدثنا بحدیث مالًكا "حدثت: )٦(مریم أبي وقال ابن
  .)٧(كذب": فقال عنه آخر،ب وحدثته، كذب

، وابـــن )٨(العقیلـــي أراد بـــذلك أنـــه أخطـــأ. وذكـــره اقلـــت: لـــم یقـــل أحـــد بتكذیبـــه، لعـــل اإلمـــام مالًكـــ
  . الضعفاء في )١٠(، والذهبي)٩(الجوزي

، وقـــال )١٢(الحــدیث" صــالح العلمـــاء... "أحــد ، وقــال فــي موضـــع آخــر:)١١("ثقـــة" وقــال الــذهبي:
 الصـــحاح، أربـــاب یتجنبهـــا ومنـــاكیر غرائـــب ال أیًضـــا: "لـــه، وقـــ)١٣(منـــاكیر" فیـــه أیًضـــا: "حدیثـــه

، )١٦(العلـم" أوعیـة أحد ، وقال: "كان)١٥(، وقال: "صدوق")١٤(الحدیث" حسن وهو حدیثه، وینقون
   .)١٧(األئمة" من كغیره بغرائب "ینفرد: وقال

                                                           
 ). ٣١٥/ رقم ١٨٦/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٥٠٩٨/ رقم ٢٨٩/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٢
 ). ٦٩/ ٤لقطان ( ) بیان الوهم واإلیهام البن ا(٣
 ). ٢١٤/ رقم ٣٦/ ٩) المستخرج ألبي بكر اإلسماعیلي ( (٤
 ). ٢٨٧/ ٢) شذرات الذهب البن العماد ( (٥
) سعید بن الحكم بن محمد بن سالم ابن أبي مریم الجمحي بالوالء، أبو محمد المصري، وقد ینسـب إلـى جـد جـده، (٦

 ). ٢٢٨٦/ رقم ٢٣٤ریب التهذیب البن حجر ( ثقة ثبت فقیه، مات سنة أربع وعشرین ومائتین. تق
 ). ٢٠١١/ رقم ٣٩١/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٧
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٨
 ). ٣٦٩٤/ رقم ١٩١/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٩

 ). ٦٩٣١/ رقم ٧٣١/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ). ٤٦٠١/ رقم ٤٣١هبي ( ) دیوان الضعفاء للذ(١١
 ). ٦١٣٧/ رقم ٣٦٢/ ٢) الكاشف للذهبي ( (١٢
 ).  ٢١٢/ رقم ١٦٧/ ١) تذكرة الحفاظ  للذهبي ( (١٣
 ). ١١٧١/ رقم ١٢٠/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٤
 ). ٣٦٧/ رقم ١٩٣) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (١٥
   ). ٤٢٨/ رقم ٥٣٩/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٦
 ). ٤٢٨/ رقم ٥٤٠/ ٤) المصدر السابق ( (١٧
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  .)١(أخطأ" ربما وقال ابن حجر: "صدوق

موثــق ومضــعف لــه؛ كــان ذلــك بســبب ســوء ممــا ســبق یتبــین لــي أنهــم لمــا اختلفــوا فیــه مــا بــین و 
 كتــاب مــن حــدث ومــا یخطــئ، حفظــه مــن حــدث أحمــد الحــاكم: "إذا يحفظــه، یؤیــد ذلــك قــول أبــ

    . )٢(بأس" به فلیس
 .: ثقة إذا حدث من كتابـه، صـدوق لـه منـاكیر وغرائـب إذا حـدث مـن حفظـهخالصة القول فیه

  واهللا أعلى وأعلم.  .بتوثیقه قال من وخالف نه،یبتلی القول على النُّقَّاد بعض اْلُمَلقِّن ابن وافق
  

  من قال فیهم: "فیه ضعف".المصطلح الثالث: 

    . )٣(الثامنة من ،الُمْنَكِدر بن ُمَحمَّد َأِخي اْبن التَّْیِمّي، الُقَرِشّي، الرَّْحَمن َعْبد)  ت(  .٦

  . )٤("فیه ضعف" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

 محمـد أخـي ابـن الـرحمن عبـد أعـرف "مـا: فـي حـدیث لـه معـین بـن یىیح قال أقوال النُّقَّاد فیه:
  .)٦(یعرفه" ولم ،)٥(الحدیث وأنكر الُمْنَكِدر، بنا

 تـابعیُ  وال عمـه، المنكـدر عـن بـن محمـد أخـي بـن الـرحمن وقال العقیلي بعد ذكـره لحـدیث: "عبـد
  . )٨(عقیلي"ال رواه كذب ، وقال الذهبي عن حدیثه هذا: "هو)٧(به" إال عرفیُ  وال علیه

  . )١٠(، وقال ابن حجر: "مجهول")٩(على حدیثه" تابعیُ  وال عرف،یُ  یكاد وقال الذهبي: "ال

                                                           
 ). ٧٥١١/ رقم ٥٨٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٥٠٩٨/ رقم ٢٨٩/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٢
 ). ٤٠٥١/ رقم ٣٥٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٢٦٨/ ٢٠) التوضیح البن الملقن ( (٤
اَل ُعَمـُر: َأُبـو َبْكـٍر َخْیـُر النَّـاِس َبْعـَد َرُسـوِل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم. َقـاَل َأُبـو َبْكـٍر: َجاِبر، َقاَل: قَ ) الحدیث: عن (٥

َخْیـٍر ِمـْن َما َطَلَعِت الشَّْمُس َعَلى َرُجـٍل «َلِئْن ُقْلَت ُقْلَت َذاَك، َلَقْد َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل: 
)، مـن طریـق عبـد الــرحمن  ٣٦٨٤ / رقـم٦١٨/ ٥ُعَمـَر"، أخرجـه الترمـذي فـي سـننه، كتـاب: أبــواب المناقـب ( 

ابـن أخـي محمـد بـن المنكــدر، عـن محمـد بـن المنكــدر عنـه بـه، وقـال: هـذا حــدیث غریـب ال نعرفـه إال مـن هــذا 
  الوجه، ولیس إسناده بذاك، وقال األلباني: موضوع.

 ). ١٨٥/ رقم ٣١٩ابن الجنید البن معین ( ) سؤاالت (٦
 ). ٥/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٧
 ). ٣٦٦٩/ رقم ٢٣٩١/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٨
 ).  ٥٠٢٣/ رقم ٦٠٢/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (٩

 ). ٤٠٥١/ رقم ٣٥٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
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النُّقَّـاد علـى القـول  اْلُمَلقِّـن وافـق ابـن .حدیثـه علـى یتـابع وال یعـرف، یكـاد : الخالصة القول فیـه
  تعالى أعلم.شر إلى أنه غیر معروف عندهم مع ضعفه. واهللا بضعفه في الحدیث، وٕان لم یُ 

والسـبعین  الستین بین الَبْصِرّي، مات الَقطَّان، الَعوَّام َأُبو ،َداَور بن د ت س ق ) ِعْمرَان (خت  .٧
 . )١(ومائة

  .)٢("فیه ضعف"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

 ال یحیـى وكـان القطـان، عمـران عـن یحـدث الـرحمن عبـد "كـان: قـال الفـالس أقوال النُّقَّـاد فیـه:
  .)٣(شركة" وبینه بینه كان أنه وذكر الثناء، علیه فأحسن یوماً  یحیى ذكرهو  عنه، یحدث

  .)٥(، وعفان بن مسلم)٤(العجلي وثقه

  .)٨(یهم" "صدوق: البخاري وقال "صدوق"،: )٧(اجي، والسَّ )٦(أبو عبد اهللا الحاكم وقال

  . )٩(حدیثه" كتبیُ  ممن "هو: عدي ابن وقال

  .)١١(الثقات في حبان ابن ، وذكره)١٠(بأس" هبحدیث وقال ابن القطان الفاسي: "ما

 بـذاك، "لـیس: ، وقال في موضع آخـر)١٢(الحدیث" صالح یكون أن "أرجو: حنبل بن أحمد وقال
  .  )١٤(الَقطَّان" ِعْمَران من أثبت الَعطَّار، ، وقال أیضًا: "َأَبان)١٣(وضعفه"

                                                           
 ). ٥١٥٤رقم  /٤٢٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٢٨٠/ ٥) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ١٢٦٥/ رقم ١٦٢/ ٦) الكامل البن عدي ( (٣
 ). ١٣٠١/ رقم ٣٧٣) الثقات للعجلي ( (٤
 ).  ١٢٦٥/ رقم ١٦٢/ ٦) الكامل البن عدي ( (٥
 ). ١٨٠١/ رقم ٦٦٦/ ١) المستدرك للحاكم ( (٦
 ). ٢٢٦/ رقم ١٣٢/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٧
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر السابق(٨
 ). ١٢٦٥/ رقم ١٦٤/ ٦) الكامل البن عدي ( (٩

 ). ٦١٤/ ٣) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١٠
 ). ٩٨٨٩/ رقم ٢٤٣/ ٧) الثقات البن حبان ( (١١
 ). ٣٩٨٩/ رقم ٢٥/ ٣) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٢
 ). ١٥٩/ رقم ٧٨د بن حنبل روایة المروذي وغیره ( ) العلل ألحم(١٣
 ). ١٦٨٢/ رقم ٩٦/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٤
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: فــــي موضــــع آخــــر ال، وقــــ)١(خیــــًرا" إال ســــمعت ومــــا اْلَحَســــن، أصــــحاب "مــــن: داود أبــــو وقــــال
، "وسـئل )٢(دمـاء" سـفك فیهـا شـدیدة بفتـوى حسـن بـن اهللا عبـد بـن إبـراهیم أیـام في أفتى "ضعیف
  . )٤(شدیدًا" تقدیماً  )٣(هالل أبا فقدم هالل وأبى عمران، مرة عن

"لـیس  آخـر: موضـع معین في ، وقال ابن)٧(يانِ رَ سَ یْ قَ ، وابن الْ )٦(، والنسائي)٥(وضعفه ابن معین 
 بـن یحیـى عنـه یـرو "لـم: مـرة ، وقـال)٨(كتـاب" هـالل ألبي یكن ولم هالل، أبي دون ي وهوبالقو 

 عـامر أبـي یحدث عـن المدیني علي بن إن معین بن لیحیى ، "وقیل)٩(بشيء" هو ولیس سعید،
: معــین أیًضــا ابــن ، وقــال)١١(َســِخنت عینــه" فقــال: القطــان، عمــران عــن یحــدث وال ،)١٠(الخــزاز
 فـي بـالقوي ، وقال النسائي فـي موضـع آخـر: "لـیس)١٢(داعیة" یكن ولم رج،الخوا رأي یرى "كان

  .)١٤(والوهم" المخالفة كثیر "كان: الدارقطني ، وقال)١٣(الحدیث"
، )١٦(القبلـــــــة" أهـــــــل علــــــى الســـــــیف یــــــرى وكـــــــان ،)١٥(َحُرْوِرّیـــــــاً  "كــــــان: زریـــــــع بــــــن یزیـــــــد وقــــــال 

  .)١٧("ُشبِّه ولعله نظر، حرورًیا قوله وتعقبه ابن حجر، فقال: "في

                                                           
 ). ٥٠٢/ رقم ٣٢٤) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (١
 ). ٥٠٣/ رقم ٣٢٥) المصدر السابق ( (٢
ْصـِرّي، قیـل َكـان َمْكُفْوفـًا، وهـو صـدوق فیـه لـین، مـات فـي آخـر سـنة سـبع ) ُمَحمَّد بن ُسـَلْیم َأُبـو هـالل الرَّاِسـِبّي، اْلبَ (٣

 ).  ٥٩٢٣/ رقم ٤٨١وستین ومائة، وقیل قبل ذلك. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ).   ٥٠٤/ رقم ٣٢٥) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٤
 ). ٣٩٠٨/ رقم ٩/ ٣) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٥
 ). ٤٧٨/ رقم ٨٥) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٦
 ).   ٥٨٣/ رقم ٤٣١/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٧
 ). ١٦٤٩/ رقم ٢٩٨/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٨
 ). ١٢٦٥/ رقم ١٦٢/ ٦) الكامل البن عدي ( (٩

اِمر الَخــزَّاز الَبْصــِرّي، صـدوق كثیــر الخطـأ، مــات سـنة اثنتــین وخمســین ) َصـاِلح بــن ُرْسـُتَم الُمَزِنــّي َمـْوَالُهم، َأُبــو َعـ(١٠
 ).   ٢٨٦١/ رقم ٢٧٢ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

). وســخنة العــین: نقــیض قرتهــا، وقــد ســخنت عینــه، وأســخن اهللا  ١٢٦٥/ رقــم ١٦٣/ ٦) الكامــل البــن عــدي ( (١١
 ). ٢٠٦/ ١٣عینه أي أبكاه. انظر: لسان العرب البن منظور ( 

 ). ٣٥٩٨/ رقم ١٤١/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٢
 ).  ٣٠٩٤/ رقم ٦/ ٦) السنن للنسائي ( (١٣
 ). ٤٤٥/ رقم ٢٦٠) سؤاالت الحاكم للدارقطني ( (١٤
وراء، َوُهـَو َموِضـع علـى میلـین ) ِبَفْتح اْلَحاء َوضم الـرَّاء َوُسـُكون اْلـَواو َوِفـي آخرَهـا َراء ثَاِنَیـة، َهـِذه النِّْسـَبة ِإلَـى حـر (١٥

 ). ٣٥٩/ ١من اْلُكوَفة َكاَن أول اْجِتَماع اْلَخَواِرج ِبِه فنسبوا ِإَلْیِه. اللباب البن األثیر ( 
 ). ٤٤٨٩/ رقم ٣٢٩/ ٢٢) تهذیب الكمال للمزي ( (١٦
 ). ٢٢٦/ رقم ١٣١/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٧
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 یثبتــوا لـم أنهـم إال إلیــه یمیـل إنـه یقولــون وكـانوا ،)١(بقتـادة النــاس أخـص شــاهین: "مـن ابـن وقـال
   .)٢(شیًئا" علیه

  في الضعفاء. )٤(، وابن الجوزي)٣(وذكره العقیلي

 وكـــــان واحـــــد، غیـــــر ، وقـــــال فـــــي موضـــــع آخـــــر: "ضـــــعفه)٥(المحـــــدث" وقـــــال الـــــذهبي: "اإلمـــــام
 یهـم ، وقـال ابـن حجـر: "صـدوق)٧(وغیره" أحمد ومشاه النسائي فه، وقال أیضًا: "ضع)٦(خارجًیا"

  . )٨(الخوارج" برأي ورمي
 علـى النُّقَّـاد بعـض اْلُمَلقِّـن ابـن وافـق .صـدوق یهـم، وقـد رمـي بـرأي الخـوارجخالصة القول فیـه: 

  واهللا أعلى وأعلم. .هاقو  ممن آخرین وخالف بتضعیفه، القول
  

  .ضعفوه"" :من قال فیهمالمصطلح الثاني: 

  . )٩(السابعة الَجْعد الُهَذِلّي، الَبْصِرّي، من بن (خت)  َحمَّاد .٨

  .)١٠("ضعفوه" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

 أربعین إمامنا كان: "داود الطیالسي أبو قالو، )١١(الثقات في ونفُ لْ خَ  ابن ذكرهأقوال النُّقَّاد فیه: 
  .)١٣(بأس" دیثهبح "ما: حاتم أبو ، وقال)١٢("خیًرا إال رأینا ما سنة

                                                           
 ). ٩٥) سبق ترجمته (ص(١
 ). ١١١١/ رقم ١٨٢) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (٢
 ). ١٣٠٩/ رقم ٣٠٠/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٣
 ). ٢٥٢٧/ رقم ٢٢٠/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٤
 ). ١٠٨٤/ رقم ٦٥٢/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٥
 ). ٨٣٢٨رقم  /٤٧٨/ ٤) المستدرك للحاكم ( (٦
 ).  ٤٢٦٤/ رقم ٩٣/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٧
 ). ٥١٥٤/ رقم ٤٢٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
)، وجعله ابن حبان شخصین، فقال: "وقد قیل إّن حماد بن الجعد، وحماد بن ١٤٩١/ رقم١٧٧) المصدر السابق ((٩

)، فتعقبـه ابـن ٢٤٢/رقـم ٢٥٣/ ١مجروحون (أبي الجعد واحد، ولم یتبین ذلك عندي فلـذلك أفـردت هـذا عنـه".ال
 ). ٦/ رقم ٥/ ٣حجر فقال: "هو حماد بن الجعد بعینه". تهذیب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٤٩٢/ ١٣) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ). ١٣٣١/ رقم ١٣٦/ ٤) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١١
 ). ٤٢٠/ رقم ١٩/ ٣) الكامل البن عدي ( (١٢
 ) ٦٠٦/ رقم ١٣٤/ ٣تعدیل البن أبي حاتم ( ) الجرح وال(١٣
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  . )١(حدیثه" كتبیُ  ضعفه ومع الحدیث، حسن "هو: عدى وقال ابن

، وزاد ابن معـین: )٦(يانِ رَ سَ یْ قَ ، ابن الْ )٥(ويسَ فَ والْ  ،)٤(والنسائي، )٣(وأبو داود ،)٢(وضعفه ابن معین
، )٩(بشــيء" ، وقــال أیضــًا: "لــیس)٨(بشــيء" حدیثــه "لــیس وقــال فــي موضــع آخــر: ،)٧(بثقــة" "لــیس
   .)١٠(الحدیث" في بشيء في موضع آخر: "لیس يانِ رَ سَ یْ قَ الْ ابن  وقال

  . )١١(ضعفه" على وقال الهیثمي: "أجمعوا

ــــــ ــــــن )١٦(، واألزدي)١٥(، وابــــــن شــــــاهین)١٤(العــــــرب ، وأبــــــو)١٣(، والعقیلــــــي)١٢(اجيوذكــــــره السَّ ، واب
  في الضعفاء.  )١٧(الجوزي

 یتـــابع ال مـــا الثقـــات عـــن "منكـــر الحـــدیث یـــروى: حبـــان ، وقـــال ابـــن)١٨("لـــین": زرعـــة أبـــو وقـــال
  .)٢٠(بشيء" حدیثه ولیس بثقة، "لیس: الجارود ابن ، وقال)١٩(علیه"

                                                           
 ).  ٤٢٠/ رقم ٢٢/ ٣) الكامل البن عدي ( (١
 ). ٣٦٣٦/ رقم ١٤٨/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٢
 ). ٤٩٢/ رقم ٣٢٠) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٣
 ). ١٣٨/ رقم ٣١) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٤
 ). ٦٦٣/ ٢تاریخ للفسوي ( ) المعرفة وال(٥
 ). ٢٨٢/ رقم ٣١٠/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٦
 ). ٣٤٠٧/ رقم ١٠٩/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٧
 ). ٤٢٤٢/ رقم ٢٥٦/ ٤) المصدر السابق ( (٨
 ). ٤٣٥٩/ رقم ٢٧٧/ ٤) المصدر نفسه ( (٩

 ). ٨٥٨/ رقم ٣٣٩) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٠
 ). ١٠٤٧/ رقم ٤٩٦/ ١) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١١
 ). ١٣٣١/ رقم ١٣٦/ ٤) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٢
 ). ٣٧٩/ رقم ٣١٠/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٣
 ). ١٣٣١/ رقم ١٣٦/ ٤) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٤
 ). ١٢٦/ رقم ٧٣) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٥
 ). ١٣٣١/ رقم ١٣٦/ ٤) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٦
 ). ٩٨٦/ رقم ٢٣٢/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٧
 ). ٦٠٦/ رقم ١٣٤/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٨
 ). ٢٤١/ رقم ٢٥٢/ ١) المجروحون البن حبان ( (١٩
 ). ١٣٣١ / رقم١٣٦/ ٤) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٢٠
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، وقـال )٢(یقـول" أیـش یـدري یكـن لـم جـاري، وكـان یقـول: كـان ، "وجرحـه)١(ابن مهـدي" فیه تكلمو 
وقتـادة،  ،)٤(ولیـث ،)٣(عمـرو بـن محمـد عـن كتـاب عنـده الجعـد بن حماد في موضع آخر: "كان

 شـیئًا، یمیـز أن یحسـن فلم صحائفه، علیه "اختلطت: حبان ابن ، وقال)٥(بینهم" لیفص كان فما
  .)٦(الترك" فاستحق

، وقال )٩(، وقال ابن حجر: "ضعیف")٨(، وقال في موضع آخر: "ضعفوه")٧(وقال الذهبي: "لین"
  . )١٠(لین" في موضع آخر: "فیه

ب النُّقَّـاد علـى القـول بتضـعیفه، إال وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن أغلـ .: ضـعیف الحـدیثخالصة القول فیه
؛ ولكـن المعـروف عـن ابـن معـین خـالف ذلـك ولعلـه سـقط )١١(قل عن ابن معـین مـن توثیقـهما نُ 

  ساخ لفظه "لیس" التي في عبارته: "لیس بثقة". واهللا أعلم.  من بعض النُّ 

بَ  آل )١٢(َقهَرَمــان اَألْعــَور، الَبْصــِرّي، ِدْیَنــار بــن َعْمــُرو )ق  ت ( .٩  ْیــر، ُیَكنَّــى أبــا َیْحَیــى، مــنالزُّ
 . )١٣(السادسة

  .)١٥(، وقال في موضع آخر: "لیس بالقوي")١٤("ضعفوه" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

                                                           
 ).  ١٠/ رقم ٢٧) انظر: العلل الكبیر للترمذي ( (١
 ). ٢٩٧/ ١٩٤) انظر: سؤاالت الحاكم للدارقطني ( (٢
ـد بــن َعْمــِرو بـن َعْلَقَمــة بــن َوقَّــاص اللَّْیثِـّي الَمــَدِنّي، صــدوق لـه أوهــام، مــات ســنة خمـس وأربعــین ومائــة علــى (٣ ) ُمَحمَّ

 ).   ٦١٨٨/ رقم ٤٩٩الصحیح. تقریب التهذیب البن حجر ( 
) الَلْیث ابن َأِبي ُسَلْیم بن ُزَنْیم، صدوق اختلط جًدا ولم یتمیز حدیثه فتـرك، مـات سـنة ثمـان وأربعـین ومائـة. تقریـب (٤

 ).  ٥٦٨٥/ رقم ٤٦٤التهذیب البن حجر ( 
 ). ٦٠٦/ رقم ١٣٤/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ). ٢٤٢رقم  /٢٥٣/ ١) المجروحون البن حبان ( (٦
 ). ١٢١٤/ رقم ٣٤٨/ ١) الكاشف للذهبي ( (٧
 ). ١١١١/ رقم ١٠٠) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٨
 ). ١٤٩١/ رقم ١٧٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

 ). ٢٣٤/ ٤) فتح الباري البن حجر ( (١٠
 ). ١٧٠٣/ رقم ١٨٨/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١١
كیــل والحــافظ لمــا تحــت یــده، والقــائم بــأمور الرجــل، بلغــة الفــرس. النهایــة البــن األثیــر ) القهــرم: هــو كالخــازن والو (١٢

)٤/١٢٩.( 
 ). ٥٠٢٥/ رقم ٤٢١) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ). ٥٢/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (١٤
 ). ٤٦٥/ ٢) المصدر السابق ( (١٥
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ــه ، وأبــو حــاتم )٣(، والفــالس)٢(، وأحمــد بــن حنبــل)١(: ضــعفه إســماعیل بــن ُعَلیَّــةأقــوال النُّقَّــاد فی
ـــ)٥(، والنســـائي)٤(الـــرازي ، )٩(يانِ رَ َســـیْ قَ ، والْ )٨(، والـــدارقطني)٧(يلِ وِصـــلمَ ا عمـــار ، وابـــن)٦(اجى، والسَّ

 یحفــظ ممــن عنــدي یكــن لــم: "، وقــال ابــن ُعَلیَّــة فــي موضــع آخــر)١١(یريوِصــبُ ، والْ )١٠(والهیثمــي
، )١٣(منكــر" حدیثــه "عامــة الحــدیث"، وزاد أبــو حــاتم: ، وزاد أحمــد بــن حنبــل: "منكــر)١٢("الحــدیث

المنـاكیر"، وزاد  سالم عن وزاد الساجي: "یحدث ،)١٤(بثقة" وقال النسائي في موضع آخر: "لیس
، وزاد ابــن القیســراني فــي موضــع: "ال )١٥(الضــبط" بــه"، وزاد أیضــًا: "قلیــل یحــتج "ال الــدارقطني:

 أهـل ، وقـال الجوزجـاني: "عنـد)١٧(الحـدیث" "متروك ، وقال الهیثمي في موضع آخر:)١٦( شيء"
  . )١٨(الحدیث" ضعیف العلم
ــــال ــــى وق ــــه،حدی "یكتــــب: العجل ــــالقوى" ولــــیس ث ــــال)١٩(ب ــــو الحــــاكم ، وق ــــیس: أحمــــد أب  بــــالقوى "ل

 اهللا عبــــد بــــن ســــالم عــــن تفــــرد وقــــد الحــــدیث، فــــي بــــالقوى "لــــیس: الترمــــذي ، وقــــال)٢٠(عنــــدهم"
  . )٢١(بأحادیث"

                                                           
 ). ١٢٨١/ رقم ٢٣٢/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٤٣٦١/ رقم ١٤/ ٢٢تهذیب الكمال للمزي (  )(٢
 ). ١٢٩٧/ رقم ٢٣٥/ ٦) الكامل البن عدي ( (٣
 ). ١٢٨١/ رقم ٢٣٢/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ١٢٩٧/ رقم ٢٣٥/ ٦) الكامل البن عدي ( (٥
 ).٤٦/ رقم٣١/ ٨جر ()، تهذیب التهذیب البن ح ٤٠٨٩/ رقم ١٦٧/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي  ( (٦
 ) المصدران السابقان.(٧
 ). ٥٠/ ٢) العلل للدارقطني ( (٨
 ). ٢٨٨/ رقم ٣١٢/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٩

 ). ٨٨٩١/ رقم٣١٤/ ٥) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٠
 ). ٦/ ٤) مصباح الزجاجة للبوصیري ( (١١
 ). ٥١٠/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (١٢
 ). ١٢٨١/ رقم٢٣٢/ ٦جرح والتعدیل البن أبي حاتم ( ) ال(١٣
 ). ٤٦/ رقم ٣١/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ٤٩/ ٢) العلل للدارقطني ( (١٥
 ). ٥٣٠٦/ رقم ٢٢٨٣/ ٤) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٦
 ).  ٦٥٠/ رقم ٣٧٢/ ١) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٧
 ).  ١٧١/ رقم ١٨٣) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٨
 ). ١٣٧٨/ رقم ١٧٥/ ٢) الثقات للعجلي ( (١٩
 ). ٤٠٨٩/ رقم ١٦٧/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٢٠
 ). ٣٤٣١/ رقم ٤٩٣/ ٥) السنن للترمذي ( (٢١
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 ، وقــال فـي موضـع آخــر: "ال)٢(نظـر" "فیـه: البخــاري ، وقـال)١(الحـدیث" "واهــي: زرعـة أبـو وقـال
  . )٣(أحادیثه" في یتابع

، )٩(، والبلخـي)٨(، وابـن شـاهین)٧(الجـارود وابن ،)٦(، والعقیلي)٥(الجارود ، وابن)٤(ه أبو زرعةوذكر 
  . في الضعفاء )١٠(وابن الجوزي

، وقـال أیضـًا: "ذاهـب )١٢(بشـيء" ، وقال في موضع آخر: "لیس)١١(شيء" "ال: معین وقال ابن 
 "لیس: داود أبو ، وقال)١٤(مهدي" بن الرحمن عبد وال یحیى عنه یحدث ، وقال: "لم)١٣(الحدیث"

  . )١٦(المتروك" "شبه: الجنید على بن ، وقال)١٥(بشيء"

 جهــة علــى إال حدیثــه كتــب یحــل ال األثبــات، عــن بالموضــوعات ینفــرد "كــان: حبــان ابــن وقــال
  . )١٨(تعقبه الذهبي فقال: "أسرف ابن حبان"، ف)١٧(التعجب"

   .)٢٠(، وابن حجر)١٩(وضعفه الذهبي

                                                           
 ). ١٢٨١/ رقم ٢٣٢/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٢٥٤٥/ رقم ٣٢٩/ ٦) التاریخ الكبیر للبخاري ( (٢
 ). ١٤٦٨/ رقم ٣٠٣/ ١) التاریخ األوسط للبخاري ( (٣
 ). ٢٣٤/ رقم ٦٤١/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٤
 ). ٤٠٨٩/ رقم ١٦٦/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٥
 ). ١٢٧٥/ رقم ٢٦٩/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٦
 ). ٤٠٨٩/ رقم ١٦٦/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٧
 ). ٤٤١/ رقم ١٤٠) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ((٨
 ). ٤٠٨٩/ رقم ١٦٦/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

  ). ٢٥٥٩/ رقم ٢٢٦/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٠
 ). ١٢٨١/ رقم ٢٣٢/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ٤٤٩/ رقم ١٣٧) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (١٢
 ). ١٢٩٧/ رقم ٢٣٥/ ٦) الكامل البن عدي ( (١٣
 ). ٤٠٨٩/ رقم ١٦٧/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٤
 ). ١٠٨٢/ رقم ١٧٢) سؤاالت اآلجري ألبي داود ( (١٥
 ). ٢٥٥٩/ رقم ٢٢٦/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٦
 ). ٦٢٠/ رقم ٧١/ ٢) المجروحون البن حبان ( (١٧
 ). ١٤٥/ رقم ٣٠٨/ ٥) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٨
 ).  ٥٧١٢/ رقم ٤٥٤/ ٣) المستدرك للحاكم ( (١٩
 ).  ٥٠٢٥/ رقم ٤٢١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢٠
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 . )٢("مشهور" ، وزاد في موضع:)١(آخر: "ضعفوه"وقال الذهبي في موضع 
اد علــى القــول بتجریحــه. واهللا النُّقَّــ كــلوافــق ابــن اْلُمَلقِّــن  .ضــعیف الحــدیثخالصــة القــول فیــه: 

  .تعالى أعلم
ــة .١٠ ــن (س ق) ُمَعاِوَی ــى ْب ــو الطَّرَاُبُلســّي، َیْحَی ــع، َأُب  بالــذي خلطــه مــن غلطالســابعة، مــن ُمِطی

  .)٣(قبله

  . )٤("ضعفوه"ُمَلقِّن فیه: قول ابن الْ 

، وابـن )٧(النیسـابوري علـى ، وأبـو)٦(زرعة الـرازي ، وأبو)٥(وثقه هشام بن عمار أقوال النُّقَّاد فیه:
ـــال أبـــو زرعـــة فـــي موضـــع آخـــر: "صـــدوق،)٨(القطـــان الفاســـي وقـــال  ،)٩(الحـــدیث" مســـتقیم ، وق

    .)١٠(العراقي: "وثقه الجمهور"

 یحیـــى بـــن "معاویـــة: حـــاتم ل أبـــوئِ ، وُســـ)١١(الحـــدیث" مســـتقیم وقـــال أبـــو حـــاتم الـــرازي: "صـــدوق،
َدفّي؟ یحیى بن معاویة أو إلیك األْطَراُبُلسّي أحب   .)١٢(إلى" أحب األْطَراُبُلسيّ : فقال الصَّ

  . )١٣(الحدیث" "صحیح: زرةج صالح وقال 

                                                           
 ). ٤١٥٣/ رقم ٧٦/ ٢) الكاشف للذهبي ( (١
 ).  ٣١٧٧/ رقم ٣٠٣) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٢
)، یقصـد بـذلك ابـن حبـان فقـد قـال الـدارقطني: خلـط ابـن حبـان  ٦٧٧٣/ رقـم ٥٣٩) تقریب التهذیب البـن حجـر ( (٣

في هذا الباب تخلطیًا قبیحًا، هما رجالن، یقال لكل واحد منهما: معاویة بن یحیى: الصدفي یكنى أبـا روح ... 
  واآلخـــــر: یكنـــــي أبـــــا مطیـــــع، وهـــــو األطرابلســـــي. انظـــــر: تعلیقـــــات الـــــدارقطني علـــــى المجـــــروحین البـــــن حبـــــان

 ).٢٥٦( ص
 ). ٦٢٠/ ٢٧) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ). ٤٠٣/ رقم ٢٢١/ ١٠) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ١٧٥٤/ رقم ٣٨٤/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ). ٧٥٣١/ رقم ٢٩٣/ ٥٩) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٧
 ). ٨٧/ ٥) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (٨
 ). ١٧٥٤/ رقم ٣٨٤/ ٨والتعدیل البن أبي حاتم ( ) الجرح (٩

 ).  ٦٩٢/ رقم ١٩٣) ذیل میزان االعتدال للعراقي ( (١٠
 ). ١٧٥٤/ رقم ٣٨٤/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٢
 ). ٧٥٣٣/ رقم ٢٩٣/ ٥٩) تاریخ دمشق البن عساكر ( (١٣
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بــه"،  بــأس "ال: )٤(والنســائي ،)٣(، وأبــو داود)٢(، وقــال ُدَحــْیم)١(بــأس" بــه "لــیس: معــین ابــن وقــال
 یحیـى بـن ، وقال أیضًا: "معاویـة)٥(القوى" بذاك لیس "صالح،: معین في موضع آخر وقال ابن

َدفّي" یحیى بن معاویة من األْطَراُبُلسّي أقوى َدفّي...  بن ، وقال أیضًا: "معاویة)٦(الصَّ یحیى الصَّ
  .)٧(بشيء" لیسوا ضعاف اآلخر األْطَراُبُلسيّ  یحیى بن ومعاویة

  .)٨(أدركه" وال منه یسمع ولم موسى بن سلیمان عن "یحدث حنبل: بن مدوقال أح

  .)١١(یريوصِ بُ ، والْ )١٠(، والدارقطنى)٩(وضعفه البغوي

 ، فقـال ابـن حجـر: "عكـس)١٢(الصدفي" من مناكیر أكثر وقال الدارقطني في موضع آخر: "هو
ي: انِ رَ َسـیْ قَ ، وقـال ابـن الْ )١٤(علیـه" تـابعیُ  مـاال روایاته بعض "في: عدى ابن ، وقال)١٣(الدارقطني"

  . )١٥(الحدیث" في بشيء "لیس

  في الضعفاء.   )١٩(، وابن الجوزي)١٨(، والدارقطني)١٧(، وابن شاهین)١٦(وذكره أبو العرب

                                                           
 نفس الجزء والصفحة.، ) المصدر السابق(١
 ). ٦٠٦٩/ رقم ٢٢٥/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (٢
 ). ١٦٥٩/ رقم ٢٤٨) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٣
 ). ٦٠٦٩/ رقم ٢٢٥/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (٤
 ). ٦٢٨/ رقم ٤٢٤) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (٥
 ). ٧٥٣٣م / رق٢٩٢/ ٥٩) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٦
 ). ٣٥٩/ رقم ١١٢) من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال ( (٧
 ).  ٧٧٩/ رقم ٢٨٢) جامع التحصیل للعالئي ( (٨
 ). ٢٠٨٤/ رقم ٢٤١/ ٥) معجم الصحابة للبغوي ( (٩

 ). ١٤/ رقم ٣٢٠/ ١) السنن للدارقطني ( (١٠
 ). ٤٨٩/ رقم ١٥٩/ ٣) مصباح الزجاجة للبوصیري ( (١١
 ). ٢٥٦علیقات الدارقطني على المجروحین البن حبان ( ص ) ت(١٢
 ). ٦٧٧٣/ رقم ٥٣٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ). ١٨٨٦/ رقم ١٤٣/ ٨) الكامل البن عدي ( (١٤
 ). ١١/ رقم ١٢) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٥
 ). ٤٦٥٢/ رقم ٢٧٩/ ١١) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٦
 ). ٦٣٣/ رقم ١٧٩ء الضعفاء البن شاهین  ( ) تاریخ أسما(١٧
 ). ٥١١/ رقم ١٣٣/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١٨
 ).  ٣٣٦٣/ رقم ١٢٨/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٩
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، وقــال )٣(وأفـراد" غرائــب "لـه: ، وقـال الــذهبي فـي موضــع آخـر)٢(، وابــن حجـر)١(وضـعفه الـذهبي
  . )٤(أوهام" له ابن حجر في موضع آخر: "صدوق

  خالف ابن اْلُمَلقِّن أكثر النُّقَّاد. واهللا أعلم.  .: صدوق له أوهامخالصة القول فیه
  

  ".ضعیف" :من قال فیهمالمصطلح الثالث: 

األربعـین  حـدود فـي مات ،)٥(اْلَعْبِديّ  ِإْسَماِعیل َأُبو الَبصرّي، َعیَّاش َفْیُروز َأِبي بن ( د ) َأَبانُ  .١١
  .)٦(ومائة

   .  )٨(، وقال في موضع آخر: "متروك")٧(: "ضعیف"فیه قول ابن اْلُمَلقِّن

، )١٢(والبیهقـــي ،)١١(، وصـــالح جـــزرة)١٠(معـــین وابـــن ،)٩(المـــدیني : ضـــعفه ابـــنأقـــوال النُّقَّـــاد فیـــه
عنـدنا"، وقـال ابـن معـین فـي موضـع  ضعیفاً كان " ، وزاد ابن المدیني:)١٤(والعیني، )١٣(والهیثمي

، وقـال: )١٧(الحـدیث" ، وقال: "متروك)١٦(بثقة" "لیس: ، وقال أیضاً )١٥(بشيء" حدیثه آخر: "لیس
  .)١٨("كان یكذب"

                                                           
 ). ٢٥٥٦/ رقم ١٣٠/ ٢) المستدرك للحاكم ( (١
 ). ٤٤١١/ رقم ٣٨٥/ ٤) إتحاف المهرة البن حجر ( (٢
 ). ٢٨٣/ رقم ٧٤٦/ ٤الم للذهبي ( ) تاریخ اإلس(٣
 ). ٦٧٧٣/ رقم ٥٣٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ).١٣٤) سبق نسبته (ص (٥
 ).  ١٤٢/ رقم ٨٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٢٥٨/ ١٤) التوضیح البن الملقن ( (٧
 ). ٥٤٠/ ٦)، (  ٣٧٢/ ١) البدر المنیر البن الملقن ( (٨
 ).  ١٧/ رقم ٥٤یبة البن المدیني ( ) سؤاالت ابن أبي ش(٩

 ). ٢٠٣/ رقم ٥٩/ ٢) الكامل البن عدي ( (١٠
 ). ١٨١/ رقم ١٦٨/ ١) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١١
 ). ٤٣٢٨/ رقم ٣٥٩/ ٦) شعب اإلیمان للبیهقي ( (١٢
 ). ١٤٠٥/ رقم ٥٨٧/ ١) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٣
 ). ٢٧٠/ ١٠) عمدة القاري للعیني ( (١٤
 ). ١٠٨٧/ رقم ٢٩٦/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٥
 ). ١٧٤/ رقم ٩٩/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر( (١٦
 ). ٣٦٢٥/ رقم ١٤٦/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٧
 ).  ٦٤/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (١٨



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٢٨٣ 

، وقــال الهیثمــي فــي )٢(، وقــال أیضــًا: "متــروك")١(بــه" حــتجیُ  وقــال البیهقــي فــي موضــع آخــر: "ال
   .)٣(موضع آخر: "متروك"

حدیثــه  علــى أتــى إذا وكیــع ، "وكــان)٤(حدیثــه" وتــرك ضــعفه علــى جتمــعر: "مُ وقــال ابــن عبــد البَّــ
   .)٥(له" استضعافاً  یسمیه ال رجل ل:یقو 

   . )٦(الحدیث" "منكر: أحمد أبو الحاكم وقال

  في الضعفاء.  )١١(الجوزي ، وابن)١٠(، وابن شاهین)٩(، والعقیلي)٨(، وأبو زرعة )٧(وذكره البخاري

، )١٦(، والنســائي)١٥(الــرازي حــاتم ، وأبــو)١٤(، والفــالس)١٣(، وأحمــد بــن حنبــل)١٢(ســعد وتركــه ابــن
  ،  )٢١(وزيـــن الجــــ، واب)٢٠(ىّ ــــــ، والُجْورَقانِ )١٩(ن القیسرانيـــــ، واب)١٨(، والدارقطني)١٧(جارودال وابن

                                                           
 ). ١٠٦١٤/ رقم ٤٩٥/ ٥) السنن الكبرى للبیهقي ( (١
 ). ٥٥٦٥/ رقم ٨٩/ ٤) معرفة السنن للبیهقي ( (٢
 ). ٥٢٢٥/ رقم ٤٥٨/ ٣) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٣
 ). ٢٩٠/ ٢٣) التمهید البن عبد البر ( (٤
 ). ٣٤٦٧/ رقم ٥٢٥/ ٢) انظر: العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٥
 ). ٨٨/ رقم ٢١١/ ١) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (٦
 ). ٣٣/ رقم ٢٩) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (٧
 ). ٣٣/ رقم ٦٠٣/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٨
 ). ٢٢/ رقم ٣٨/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٩

 ). ١/ رقم ٤٥) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٠
 ). ١٥/ رقم ١٩/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١١
 ). ٣٢٠٤/ رقم ١٨٨/ ٧لكبرى البن سعد ( ) الطبقات ا(١٢
 ). ٨٧٢/ رقم ٤١٢/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٣
 ). ١٧٤/ رقم ٩٩/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ١٠٨٧/ رقم ٢٩٦/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٥
 ). ٢١/ رقم ١٤) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (١٦
 ). ١٨١/ رقم ١٦٩/ ١كمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( ) إ(١٧
 ). ١٠١/ رقم٢٥٨/ ١)، الضعفاء والمتروكون له (  ٨/ رقم ٣٥/ ١) السنن الدارقطني ( (١٨
 ). ٢٥٤٢/ رقم٢/١١٩٠)، ذخیرة الحفاظ له ( ١١٣/ رقم ٥٧) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٩
) والُجْورَقاِنّى: بضم الجیم وسـكون الـواو والـراء  ٣١٧/ رقم ٥٠٧/ ١) األباطیل والمناكیر والصحاح والمشاهیر ( (٢٠

وفتح القاف وفي آخرها النون، هذه النسبة إلـى جورقـان، وهـي مـن نـواحي همـذان، خـرج منهـا جماعـة مـن أهـل 
 ). ٩٨٥/ رقم ٣٩٤/ ٣العلم. األنساب للسمعاني ( 

 ). ١٥٦٣/ رقم ٤٥٤/ ٢) العلل المتناهیة البن الجوزي ( (٢١
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 مـن دهـر مـذ حدیثـه النـاس ، وزاد أحمد: "تـرك)٣(والُبوِصیري، )٢(، وابن رجب)١(عبد الهاديوابن 
 "ال: وقـال أیضـاً  ،)٥(عیـاش" أبـي بـن أبـان فوق )٤(الَرَقاِشي الدهر"، وقال في موضع آخر: "یزید

، وفـي موضـع: "أمـر ابنـه بالضـرب )٦("منكـر الحـدیث كان هوى؟ قال: له كان قیل: ُیْكَتب عنه،
 بسوء ُبِلىّ  ولكنه صالحاً  رجالً  ، وزاد أبو حاتم: "كان)٧(وتركها" علیها على أحادیث أبان فضرب

 یكتــب وال بثقــة، لــیس: "آخــر موضــع فــي النســائي صــالح"، وقــال وزاد الفــالس: "رجــل الحفــظ"،
  .)٩(بشيء" ، وقال ابن الجوزي في موضع آخر: "لیس)٨("حدیثه

 الكــذب؟ یتعمــد كــان: لــه فقیــل حدیثــه، علینــا ُیقــرأ ولــم حدیثــه، "تُــِرك: فقــال عنــه زرعــة أبــو لئِ وُســ
، )١٢(بیـنهم" یمیـز فـال ،)١١(الحسـن ، ومـن)١٠(شـهر ومـن أنـس، مـن الحـدیث یسـمع كـان ال،: قال

   .)١٣(بمرة" "واه وزاد في موضع آخر:

 ممن أنه الضعف... وأرجو في األمر بین وهو علیه، یتابع ال یرویه ما "عامة: عدى وقال ابن
؛ جهتـه مـن ال الـرواة، جهـة مـن أبـان أتى ما وعامة ویغلط، علیه، یشبه أنه إال الكذب یتعمد ال

 الصـدق، إلـى منـه أقـرب الضـعف إلـى وهـو ضـعف، فیـه أنـه لمـا مجهولـون، قوم عنه روى ألنه
  .)١٤(شعبة" قال كما

                                                           
 ). ٥٨/ ١) تنقیح التحقیق البن عبد الهادي ( (١
 ). ٣٠٨/ ٤) فتح الباري البن رجب ( (٢
 ). ٤٢٨/ رقم ٢٧٢/ ١) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (٣
) بفــتح الــراء، والقــاف المخففــة، وفــي آخرهــا شــین معجمــة، هــذه النســبة إلــى امــرأة اســمها رقــاش كثــرت أوالدهــا حتــى (٤

 ). ١٨٠٣/ رقم ١٤٩/ ٦قیس عیالن. األنساب للسمعاني ( صاروا قبیلة، وهي من 
 ). ١١٠٧/ رقم ٤٨٢/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٥
 ). ١٧٤/ رقم ٩٩/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٤٨٨٧/ رقم ٢٠٦/ ٣) انظر: العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٧
 ). ١٤٢/ رقم ٢٢/ ٢ي ( ) تهذیب الكمال للمز (٨
 ). ١٤١/ ٢) الموضوعات البن الجوزي ( (٩

) َشْهر بن َحْوَشب اَألْشعِرّي، الشَّاِمّي، َمْوَلى َأْسـَماء ِبْنـت َیِزْیـد بـن السَّـَكن، صـدوق كثیـر اإلرسـال واألوهـام، مـات (١٠
 ).  ٢٨٣٠/ رقم ٢٦٩سنة اثنتي عشرة ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

ن بن َأِبي الَحَسن الَبْصِرّي، َواْسم َأِبْیه َیَسار اَألْنَصاِرّي َمْوَالُهم، ثقة فقیه فاضل مشهور وكان یرسل كثیرًا، ) الَحسَ (١١
 ).      ١٢٢٧/ رقم ١٦٠مات سنة عشر ومائة، وقد قارب التسعین. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ١٠٨٧/ رقم ٢٩٦/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
 ). ٣٣٧/ رقم ١٩٨) سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ( (١٣
 ). ٢٠٣/ رقم ٦٧/ ٢) الكامل البن عدي ( (١٤
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  . )٢(عنه" یحدثان ال الرحمن، وعبد یحیى ، "وكان)١(حدیثه" یكتب "ال: وقال أبو داود

 فـــي یكـــذب عیـــاش أبـــى ابـــن یكـــن لـــم إن صـــدقة المســـاكین فـــي وخمـــاري "ردائـــي: شـــعبة وقـــال
 حـدثني أقول أن من إلى أحب حماري بول من أشرب "ألن ، وقال في موضع آخر:)٣(الحدیث"

 ، وزاد فـي موضـع: "إنـه)٥(أبـان" عـن یـروى أن من خیر الرجل یزنى "ألن ، وقال أیضًا:)٤(بان"أ
  . )٧(فیه" الرأي سیئ شعبة "كان: البخاري ، ولذلك قال)٦(یكذب"

 عــن الــرزاق عبــد عــن یكتــب وهــو معــین بــن لیحیــى أحمــد ، وقــال)٨("ســاقط": انىَجــوزَ جُ الْ  وقــال
 اهللا عبـد یـا أبـا اهللا یرحمـك: فقـال كـذاب، أبان أن تعلم توأن هذه "تكتب: نسخة أبان عن معمر
 إنمـا كـذبت لـه أقـول أنـس عـن ثابت عن معمر عن یرویها كذاب جاء إذا حتى واحفظها اكتبها

  . )٩(أبان" هو

 وفي حدیثه من حدیث فیه ، فقد أتیته بكتاب)١٠(شیئاً  عنه أروى أن أستحل "ما: وقال أبو عوانة
  .)١١(أجمع" على فقرأه واسط أهل نم رجل حدیث الكتاب أسفل

 فیه سخیًا، صالحاً  رجالً  "كان: الساجي ، وقال)١٢(للحدیث" َنسِّیَّاً  أبان "كان :الثوري وقال سفیان
  .)١٣(فیه" ویخطئ الحدیث في یهم غفلة

ـــال ابـــن حبـــان: "ســـمع ـــك بـــن أنـــس عـــن وق  كالمـــه یســـمع فكـــان الحســـن وجـــالس أحادیـــث، مال
 صـلى النبـي عـن أنـس عـن قولـه مـن سـمعه الـذي الحسـن كـالم جعـل ربمـا حـدث فـإذا ویحفظه،

                                                           
 ). ٤٩٠/ رقم ٣١٩) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (١
 ). ١٧٤/ رقم ٩٩/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
 ).١٧٤/ رقم ٩٩/ ١(  المصدر السابق) (٣
 ). ١٢١/ رقم ١٦٠/ ١) الضعفاء للعقیلي ( (٤
 ). ١٥/ رقم ١٠/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٥
 ). ١٧٤/ رقم ١٠٠/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ١٧٦٣/ رقم ٥٣/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (٧
  ). ١٥٧/ رقم ١٧٣) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٨
 ). ١٧٤/ رقم ١٠١/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٩

 ). ١٤٥٥/ رقم ٤٥٤/ ١التاریخ الكبیر للبخاري (  )(١٠
 ). ١٠٨٧/ رقم ٢٩٥/ ٢) انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ٧٧/ ١) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
 ). ١٧٤/ رقم ٩٩/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٣
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 لكبیــر مــا حــدیث وخمســمائة ألــف مــن أكثــر أنــس عــن روى ولعلــه یعلــم، ال وهــو وســلم علیــه اهللا
  . )١(إلیه" یرجع أصل منها شيء

، وقال الزیلعي: "أبان ممن ترك حدیثه )٢(حفظه" فأبوا حدیثه في المناكیر قال ابن كثیر: "كثرت
  .  )٣(یاء أتت علیه من سوء حفظه"لتفرده بأش

، قلـت لعلــه یقصــد بالعدالـة فــي دینــه )٤(كــان" منــذ بـالخیر نعرفــه زال "مــا: وقـال أیــوب السِّـْخِتَیاِنيّ 
  ولیس في الحدیث.  

  .  )٥(شعبة عندما قیل له إن شعبة ال یرضاه" من خیر :"أبان وقال حماد بن سلمة

 فیـه شـعبة علـى أبـان تفضـیل فـي سـلمة بـن حمـاد نمـ الكـالم "هـذا: وقد تعقبه ابـن شـاهین فقـال
 نـبالء أبـان عـن روى وقـد وأعلـم، وأنقـل، أفضل، شعبة بمقبول، الكالم هذا ولیس شدید، إسراف
 مـن بـه تفرد وما غیره، علیه وافقه ما إال روایته من شيء على یعتمد وال ذلك، نفعه فما الرجال
  .)٦(عمل" علیه فلیس حدیث

ــــال الــــذهبي: "أحــــد ــــي موضــــع آخــــر: "واه" ،)٧(لضــــعفاء"ا وق ــــال أیضــــًا: "متــــروك)٨(وقــــال ف  ، وق
، وقــال )١١(، وقــال فــي موضــع آخــر: "أحــد الضــعفاء")١٠(، وقــال ابــن حجــر: "متــروك")٩(الحــدیث"

  .)١٢(بإتفاق" أیضًا: "ضعیف
  .أعلم وافق ابن اْلُمَلقِّن ُجّل النُّقَّاد على تجریحه. واهللا. متروك الحدیث خالصة القول فیه:

  

                                                           
 ). ١/ رقم ٩٦/ ١) المجروحون البن حبان ( (١
 ). ٦٦/ ١د والسنن البن كثیر ( ) جامع المسانی(٢
 ). ٢٣٧/ ١) تخریج أحادیث الكشاف للزیلعي ( (٣
 ).  ١٤٢/ رقم ٢١/ ٢) تهذیب الكمال للمزي ( (٤
 ). ٢٠) المختلف فیهم البن شاهین ( ص(٥
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٦
  ).  ١٥/ رقم ١٠/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٧
 ) ٢٩٢/ رقم ٧٧/ ١د الكنى للذهبي ( ) المقتنى في سر (٨
 ). ٢/ رقم ٨٠٧/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٩

 ). ١٤٢/ رقم ٨٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ).  ٣٩١/ ١) إتحاف المهرة البن حجر ( (١١
 ). ٢٣٩/ ٩) فتح الباري البن حجر ( (١٢
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ــِريّ  َمْســُعْود ، َأُبــو)١(الرَّْمِلــيّ  ُســَوْید بــن َأیُّــْوب )ق  ت د ( .١٢ ــْیَباِنيّ  ،)٢(الِحْمَی  ســنة مــات ،)٣(السَّ
  .)٤(ومائتین اثنتین سنة وقیل وتسعین ومائة، ثالث

  .)٥("ضعیف" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

 الحفــظ، ردئ "كــان: تفــي الثقــا حبــان ابــن ، وقــال)٦(قاســم بــن مســلمةوثقــه  أقــوال النُّقَّــاد فیــه:
 غیــر مــن ســبرت إذا أخبــاره ألن ؛عنــه أیــوب بــن محمــد ابنــه روایــة مــن حدیثــه یتقــى یخطــئ،

  .)٧(مستقیمة" أكثرها وجد عنه ابنه روایة

 ، وقال الحاكم: "أیـوب)٨(علیه" متفق غیر، حفظه یرضوا الحدیث... لم "صالح قال الخلیلي:و 
  .)٩(لشام"ا مشائخ أجلة من أنه إال یحتجا به لم ممن

 مــــن وأمــــا عــــن قــــول ابــــن حبــــان فقــــد تعقبــــه الــــذهبي، وابــــن حجــــر؛ فقــــال الــــذهبي: "والعجــــب
وقــــال ابــــن حجــــر:  ،)١٠(الحفــــظ" ردئ: وقــــال جیــــدًا، یصــــنع فلــــم الثقــــات فــــي ذكــــره حبــــان ابــــن
 زعــــم كمــــا ال ابنــــه، روایــــة غیــــر مــــن منــــاكیر جملــــة لــــه وأورد ترجمتــــه، عــــدى ابــــن طــــول "قــــد
  .)١١(حبان" ابن

   فیه". "یتكلمون: )١٣(، وابن یونس)١٢(اريالبخ وقال
                                                           

بلــدة مــن بــالد فلســطین یقــال لهــا الرملــة، كــان بهــا ) بفــتح الــراء وســكون المــیم وفــي آخرهــا الــالم، هــذه النســبة إلــى (١
جماعـــة مـــن العلمـــاء والصـــلحاء، وكـــان بهـــا الربـــاط للمســـلمین، وكـــان یســـكنها جماعـــة مـــن العلمـــاء الصـــالحین 

 ). ١٨١٨/ رقم١٦٩/ ٦للمرابطة بها. األنساب للسمعاني ( 
تحتهـا، وكسـر الـراء المهملـة، هـذه النسـبة ) بكسر الحاء المهملة، وسكون المیم، وفـتح الیـاء المنقوطـة بنقطتـین مـن (٢

 ). ١٢٢٨/ رقم ٢٦٤/ ٤إلى حمیر وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى الیمن. األنساب للسمعاني ( 
) بفتح السین المهملة وسكون الیاء المنقوطـة بنقطتـین مـن تحتهـا وبعـدها بـاء منقوطـة بواحـدة وفـي آخرهـا نـون بعـد (٣

 ). ٢٢٢٩/ رقم ٣٣٢/ ٧وهو بطن من حمیر. األنساب للسمعاني ( األلف، هذه النسبة إلى سیبان 
 ).     ٦١٥/ رقم ١١٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٢٧٧/ ٢٥) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ).   ٦٥٧/ رقم ٣٣٥/ ٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٦
 ). ١٢٥٤٩/ رقم ١٢٥/ ٨) الثقات البن حبان ( (٧
 ). ٤١٨/ ١یلي ( ) اإلرشاد للخل(٨
 ).   ١٦٧٧/ رقم ٦٢٦/ ١) المستدرك للحاكم ( (٩

 ). ١٠٧٩/ رقم ٢٨٧/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (١٠
 ). ٧٤٢/ رقم ٤٠٦/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ١٣٣٣/ رقم ٤١٧/ ١) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١٢
 ). ١٠٦/ رقم ٤٣/ ٢) انظر: تاریخ ابن یونس المصرى ( (١٣
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: الحــاكم أحمــد أبــو وقــال، )٢(نظــر" "فیــه: اإلســماعیلي ، وقــال)١(الحــدیث" "لــین: حــاتم أبــو وقــال
  .)٣(عندهم" بالقوي "لیس

، )٨(ابــــن القیســــرانيو  ،)٧(قــــانع ، وابــــن)٦(والســــاجى ،)٥(، وأبــــو داود)٤(وضــــعفه أحمــــد بــــن حنبــــل
، وزاد )١٢(، وقال أحمد في موضع آخر: "ضـعفوه")١١(والُبوِصیري، )١٠(، والهیثمي)٩(والدارقطني
 یحـتج ، وزاد الهیثمـي: "ال)١٣(بـه" وقال الدارقطني في موضع آخـر: "یعتبـر به"، "إرم الساجي:

، وقـال الُبوِصـیري فـي موضـع آخـر: )١٤(الحـدیث" به"، وزاد الهیثمـي فـي موضـع آخـر: "یسـرق
  . )١٥(َتْضِعیفه" على "ُمتَّفق

 الثقـات یوافقـه مـا حدیثـه فـي ویقـع ... معـروفین شـیوخ عـن صـالح حدیث "له: عدى وقال ابن
وذكـــــره . )١٦(الضـــــعفاء" جملـــــة فـــــي حدیثـــــه ویكتـــــب علیـــــه، فقونـــــهایو  ال مـــــا فیـــــه ویقـــــع علیـــــه،
  الضعفاء. في )٢٠(، وابن الجوزي)١٩(العرب وأبو ،)١٨(شاهین ، وابن)١٧(العقیلي

                                                           
 ). ٨٩٢/ رقم ٢٥٠/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٧٤٢/ رقم ٤٠٦/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٦٥٧/ رقم ٣٣٥/ ٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٣
 ). ١٩٣/ رقم ٢٣/ ٢) الكامل البن عدي ( (٤
 ). ٥١٢٠/ رقم ٣٣١/ ٤) السنن ألبي داود ( (٥
 ). ٧٤٥/ رقم ١/٤٠٦)، تهذیب التهذیب البن حجر ( ٦٥٧/ رقم ٣٣٥/ ٢مال لمغلطاي ( ) إكمال تهذیب الك(٦
 ).  ٦٥٧/ رقم ٣٣٥/ ٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٧
 ).  ١٥١/ رقم ٢٥٧/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٨
 ). ٤٩١/ رقم ١٣١/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (٩

 ). ٢٩٣/ رقم ٢٦٤/ ١یثمي ( ) مجمع الزوائد لله(١٠
)، والُبوِصیرّى: بضم الباء الموحدة بعدها الواو والصـاد  ٧٤٤٤/ رقم ٤٣/ ٨) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (١١

المهملة المكسورة بعدها الیاء آخر الحروف وفي آخرها الراء، هذه النسبة الى بوصیر وهي بلدة بصعید مصر. 
 ). ٦١٧رقم / ٣٦١/ ٢األنساب للسمعاني ( 

 ). ١٠١/ رقم ٢٦) بحر الدم البن المبرد ( (١٢
 ). ٤٢٤/ رقم ٥٨) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (١٣
 ).   ٥٥٢/ رقم ٣٤٤/ ١) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٤
 ). ٥٠٢/ رقم ١٤/ ٢) مصباح الزجاجة للبوصیري ( (١٥
 ). ١٩٣/ رقم ٢٨/ ٢) الكامل البن عدي ( (١٦
 ). ١٣١/ رقم ١١٣/ ١عقیلي ( ) الضعفاء الكبیر لل(١٧
 ). ٢٩/ رقم ٥١) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٨
 ). ٦٥٧/ رقم ٣٣٥/ ٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٩
 ). ٤٦٥/ رقم ١٣٠/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٢٠
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  .)١(متماسك" بعد وهو الحدیث، "واهي: انىجَ وزَ جُ الْ  وقال
: المبـارك ابـن ، وقال)٣(، وقال في موضع آخر: "متروك الحدیث")٢(بثقة" "لیس: النسائي وقال
  .)٥(، وترك حدیثه")٤(به "إرم

األحادیــث"، وقــال ابــن معــین فــي  "لــیس بشــيء، یســرق: )٧(، وابــن الجــارود)٦(معــین وقــال ابــن
 أولئـــك حــدثني: قـــال ثــم ،بأحادیـــث المبــارك ابـــن عــن حـــدث :الرملــة أهـــل "قــال موضــع آخـــر:

، )٩(المبارك" ابن رجال عن نفسه عن بعد جعلها ثم ،)٨(عنهم" المبارك ابن حدث الذین الشیوخ
 فیقلبـه أدركهـم الـذین مشـایخه عـن بـه حدث والذي المبارك ابن حدیث یقلب وقال أیًضا: "كان

 عنـه "حـدث: الخطیـب بكـر أبـو وقـال. )١١(النـاس" أحادیـث یـدعى "كان: وقال ،)١٠(نفسه" على
ـــة ـــن بقی ـــد، ب ـــع الولی ـــین المصـــري ســـلیمان بـــن والربی ـــع، وفاتیهمـــا وب ـــل أرب  وســـبعون ثـــالث وقی

ـــ الحفـــظ ســـیئ وقـــال الـــذهبي: "كـــان . )١٢(ســـنة"  ، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "معـــروف،)١٣(ا"لیًن
، وقــال فــي موضــع آخــر: )١٥(یخطــئ" ، وقــال ابــن حجــر: "صــدوق)١٤(حنبــل" بــن أحمــد ضــعفه

  . )١٧(في موضع آخر: "ضعیف"، وقال )١٦(فیه" "مختلف
  وافق ابن اْلُمَلقِّن ُجّل النُّقَّاد على تضعیفه. واهللا أعلم. .: ضعیف جداً خالصة القول فیه

                                                           
 ). ٢٧٣/ رقم ٢٦٦) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١
 ). ٢٩/ رقم ١٦نسائي ( ) الضعفاء والمتروكون لل(٢
 ). ١٤٣٢/ رقم ١١٥/ ٣) السنن للنسائي ( (٣
 ). ١٣١/ رقم ١١٣/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٤
 ). ٧٣٩) العلل الصغیر للترمذي ( ص (٥
 ). ٥٠٨٤/ رقم ٤٢١/ ٤)،  وروایة الدوري ( ١٣٥/ رقم ٦٨) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (٦
 ). ٦٥٧/ رقم ٣٣٥/ ٢ل لمغلطاي ( ) إكمال تهذیب الكما(٧
 ). ٥٢٤٨/ رقم ٤٥١/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٨
 ).   ٥٦٢/ رقم ٤٠٧) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (٩

 ). ٨٩٢/ رقم ٢٥٠/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
 ). ١٩٣/ رقم ٢٣/ ٢) الكامل البن عدي ( (١١
 ). ٢٧/ رقم ١٥٥ي بكر الخطیب ( ) السابق والالحق ألب(١٢
 ). ١٤٧١/ رقم ١٤٢/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٣
 ). ٥١٢/ رقم ٤٢) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٤
 ).    ٦١٥/ رقم ١١٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٥
 ). ٢١٣/ ٣) التلخیص الحبیر البن حجر ( (١٦
 ). ٣٨٥/ ٩) فتح الباري البن حجر ( (١٧
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اج ( ت) .١٣  عشـرة ثالث سنة ُمَحمَّد الَبْصِرّي، مات ،الَقْیِسّي، َأبو)١(ُنَصْیر الَفَساِطْیِطيّ  بن الَحجَّ
  .)٢(عشرة ومائتین أربع أو

  .)٣("ضعیف" قِّن فیه:قول ابن اْلُملَ   

  الثقات. في )٥(، وابن شاهین)٤(حبان ابن ذكره  أقوال النُّقَّاد فیه:

  .)٦(فوثقه" حبان ابن وشذ فتعقبه الذهبي، فقال: "ضعفوه،، ویهم" "یخطئ: قال ابن حبانو

قلت: ولم یتفرد ابن حبان بتوثیقه؛ بل وثقه ابـن شـاهین كمـا ذكـرت، وسـبقه ابـن معـین إذ قـال 
، )٨(بـه" بـأس ال كـان ،)٧( شـعبة حـدیث فـي أشیاء علیه أخذوا ولكنهم صدوقًا، شیخاً  "كانفیه: 
   .)٩(شعبة" أحادیث من أحادیث في أخطأ أنه "یعنى:  -ابن شیبة –یعقوب  فقال

، وقــال )١١(، وضــعفه فــي موضــع آخــر)١٠(بــأس" بــه وقــال ابــن معــین فــي موضــع آخــر: "لــیس
  . )١٢(بشيء" أیضًا: "لیس

 عـن وروایـات، أحادیـث، نصـیر بـن "ولحجـاج ى بعـد أن أورد لـه ثالثـة أحادیـث:عـد ابـن وقال
  . )١٣(صالح" ذكرته ما غیر في وهو ذكرت، ما غیر منكراً  شیئاً  له أعلم وال شیوخه،

  

                                                           
الفــــاء والســــین المهملــــة والیــــاء المنقوطــــة بنقطتــــین مــــن تحتهــــا بــــین الطــــاءین المهملتــــین، هــــذه النســــبة إلــــى ) بفــــتح (١

 ). ٣٠٥٨/ رقم ٢١٨/ ١٠الفساطیط، وهي البیوت من الشعر. األنساب للسمعاني ( 
 ). ١١٣٩/ رقم ١٥٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٩/٦١٧) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ١٢٩٨٤/ رقم ٢٠٢/ ٨بن حبان ( ) الثقات ال(٤
 ). ٢٦٣/ رقم ٦٩) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (٥
 ). ٩٤٤/ رقم ٣١٣/ ١) الكاشف للذهبي ( (٦
 ). ٤٠٩/ رقم ٥٣١/ ٢) الكامل البن عدي ( (٧
 ). ٣٨٢/ رقم ١٨١/ ١) مغاني األخیار للعیني ( (٨
 ). ٤٠٩/ رقم ٥٣١/ ٢) الكامل البن عدي ( (٩

 ). ٢٦٣/ رقم ٦٩ریخ أسماء الثقات البن شاهین ( ) تا(١٠
 ). ٤٠٩/ رقم ٥٣١/ ٢) الكامل البن عدي ( (١١
 ). ٣٩٧٥/ رقم ٢٠٥/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٢
  ). ٤٠٩/ رقم ٥٣٤/ ٢) الكامل البن عدي ( (١٣



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٢٩١ 

، )٦(، والبیهقــــي)٥(، والــــدارقطنى)٤(، واألزدي)٣(قــــانع ، وابــــن)٢(، والنســــائي)١(ســــعد وضــــعفه ابــــن
، )٩("حدیثـه یكتـب وال بثقـة، لـیس: "آخـر موضـع في النسائي وقال، )٨(، والزیلعي)٧(والبوصیري

، وقـــال الهیثمـــي: )١٠(الحـــدیث" فـــي الحـــدیث"، وقـــال الترمـــذي: "ُیَضـــعَّف "لـــین وزاد ابـــن قـــانع:
 أحمــد أبــو ، وقــال)١٢(ضــعفه" علــى وثــق ، وقــال فــي موضــع آخــر: "قــد)١١(الجمهــور" "ضــعفه
، )١٦(العــــرب ، وأبــــو)١٥(والعقیلــــي ،)١٤(جــــارودال وذكــــره ابــــن  . )١٣(عندهم" بالقوى "لیس: الحاكم

    في الضعفاء. )١٨(، وابن الجوزي)١٧(والَبْلِخيّ 

فیــــه"، وزاد البخــــاري: "أمــــا أنــــا فقــــد ضــــربت علــــى  "یتكلمــــون: )٢٠(رَّابَقــــ، والْ )١٩(البخــــاري وقــــال  
   .)٢١(حدیثه"

    
                                                           

 ). ٣٣٨٦/ رقم ٢٢٢/ ٧) الطبقات البن سعد ( (١
 ). ٤٠٩/ رقم ٥٣١/ ٢) الكامل البن عدي ( (٢
 ). ٣٨٥/ رقم ٢٠٨/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٧٧٦/ رقم ١٩٣/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٤
 ). ٢٩/ رقم ١٥٧/ ١) السنن للدارقطني ( (٥
 ). ٤٢٢٦/ رقم ٦٧٩/ ٢) السنن الكبرى للبیهقي ( (٦
 ). ٥٨٨٩/ رقم ٢٩٨/ ٦) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (٧
 ). ٤٤/ ١) نصب الرایة للزیلعي ( (٨
 ).  ١١٣٠/ رقم ٤٦٤/ ٥) تهذیب الكمال للمزي ( (٩

 ). ٧٣٩) العلل الصغیر للترمذي ( ص(١٠
 ). ١٦٨١٨/ رقم ٩٣/ ١٠) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١١
 ).     ١٨٤٠٥/ رقم ٦٣٨/ ١٠) المصدر السابق ( (١٢
 ). ١٢٠١/ رقم٤٠٥/ ٣) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٣
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٤
 ). ٣٤٦/ رقم ٢٨٥/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٥
 ). ١٢٠١/ رقم ٤٠٥/ ٣) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٦
 ) المصدر السابق.(١٧
 ). ٧٧٦/ رقم ١٩٣/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٨
 ). ٢٧٨٤/ رقم ٣٢٩/ ٢ ) انظر: التاریخ األوسط للبخاري ((١٩
)، والَقــرَّاب: إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن، أبــو  ١٢٠١/ رقــم ٤٠٥/ ٣) إكمــال تهــذیب الكمــال لمغلطــاي ( (٢٠

/ ٢٦٦/ ٨إسحاق السَّْرَخسي ثم الَهَروي، الَقرَّاب، مات سـبع وسـتین وثالثمائـة. انظـر: تـاریخ اإلسـالم للـذهبي ( 
 ). ٢٢٢رقم

 ). ٢٧٨٤/ رقم ٣٢٩/ ٢وسط للبخاري ( ) انظر: التاریخ األ(٢١
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   . )٢(عنه" ، وقال أیضًا: "سكتوا)١(بعضهم" فیه "یتكلم آخر: موضع في وقال  

"منكـــر الحـــدیث"، وزاد ابـــن المـــدیني فـــي موضـــع آخـــر: : )٤(، وأبـــو حـــاتم)٣(المـــدیني ال ابـــنوقـــ  
  عنه".  یحدثون ال الناس كان حدیثه، ترك الحدیث، "ضعیف: حاتم أبو ، وزاد)٥(حدیثه" "ذهب

  .)٨(حدیثه" "تركوا: داود الحدیث"، وقال أبى "متروك: )٧(، والساجي)٦(وقال مسلم   

 أفسـده ولكنـه بالحـدیث، معروفاً  "كان: العجلى قَّاد سبب تجریحهم له؛ فقالوقد فسر بعض النُّ  
  . )٩(فترك" منه، لیس ما حدیثه في وأدخل یلقن، كان بالتلقین، الحدیث أهل

ــــه ــــین وقــــال الفســــوي: "فی ــــالً  شــــیخاً  كــــان ل ــــن وكــــان ســــلیمًا، مغف ــــه أدخــــل األزهــــر ابنــــة اب  علی
  .)١٠(أحادیث"

 وبعضـــــهم وقـــــال فـــــي موضـــــع آخـــــر: "ضـــــعیف  ،)١١("ضـــــعفه علـــــى وقـــــال الـــــذهبي: "مجمـــــع 
 یــأت ، وقــال: "لــم)١٤(، وقــال: "ُتــرك")١٣(، وقــال فــي ترجمــة حجــاج بــن منهــال: "لــین")١٢(تركــه"
وقـال ، )١٦(فمعروفـة" متونهـا أمـا سـندها، فـي "وهـم ، وذكـر لـه أحادیـث ثـم قـال:)١٥(منكـر" بمتن

  .)١٨(التلقین" یقبل وزاد في موضع: "كان، )١٧(ابن حجر: "ضعیف"

                                                           
 ). ٢٨٤٥/ رقم ٣٨٠/ ٢) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١
 ). ٧٧/ رقم ٤٦) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (٢
 ). ٢١٩/ ١٠) األنساب للسمعاني ( (٣
 ). ٧١٢/ رقم ١٦٧/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٥
 ). ٣٠٣٩/ رقم ٧٤٩/ ٢الكنى واألسماء لإلمام مسلم ( ) (٦
 ). ١٢٠١/ رقم ٤٠٥/ ٣) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٧
 ). ٧٧٦/ رقم ١٩٣/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٨
 ). ٢٥٧/ رقم ١٠٩) الثقات للعجلي ( (٩

 ). ١١٤/ ٢) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (١٠
 ).   ٨٥١/ رقم ٧٤بي ( ) دیوان الضعفاء للذه(١١
 ).  ١٣٢٧/ رقم ١٥١/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٢
 ). ١٦٢٥/ رقم ٤١٩/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٣
 ). ٤٨٢٦/ رقم ١٩٧/ ٣) المستدرك للحاكم ( (١٤
 ). ١٧٤٨/ رقم ٤٦٥/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (١٥
 ). ٧٦/ رقم ٢٩٤/ ٥) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٦
 ). ٥٩٦/ رقم ٦٨/ ٢)، فتح الباري له (  ٦٠/ رقم ٢١٦/ ١) إتحاف المهرة البن حجر ( (١٧
 ). ١١٣٩/ رقم ١٥٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٨
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وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد  .ك حدیثـه الـبعضرَ تَـضـعیف، كـان یقبـل التلقـین فَ  خالصة القول فیه:
  على القول بتضعیفه. واهللا أعلم.

   . )٢(الثامنة من ،الرَّْحَمن َعْبد ، َأُبو)١() الُحَسْین بن ِعیَسى بن ُمْسِلم اْلَحَنِفيّ  ق ( د .١٤

    .)٣("ضعیف"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

، وقــال )٦(، والُبوِصــیريّ )٥(داود ، وضــعفه أبــو)٤(ابــن حبــان فــي الثقــات ذكــره أقــوال النُّقَّــاد فیــه:
 .  )٧(الهیثمي: "ضعفه الجمهور"

: زرعــة أبــو ، وقـال)٨(منكــرة" أحادیــث أبـان بــن الحكــم عـن روى بــالقوى، "لــیس: حـاتم أبــو وقـال
 "لـــه مـــن ، وقـــال ابـــن عــدي:)١٠(ر"منكــ وحدیثـــه "مجهـــول،: البخــاري ، وقـــال)٩(الحـــدیث" "منكــر

، وذكـــــره ابـــــن )١١(منـــــاكیر" حدیثـــــه بعـــــض وفـــــي غرائـــــب حدیثـــــه وعامـــــة قلیـــــل شـــــيء الحـــــدیث
  في الضعفاء. )١٢(الجوزي

 یعــرف ویلح،"ُصــ: ، وقــال الــذهبي فــي موضــع آخــر)١٤(وابــن حجــر ،)١٣(وضــعفه كــذلك الــذهبي
  .)١٥(وینكر"

                                                           
) بفتح الحاء المهملة والنون وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى بنى حنیفة، وهـم قـوم أكثـرهم نزلـوا الیمامـة وكـانوا قـد (١

/ ٤لكذاب المتنبي ثم أسـلموا زمـن أبـى بكـر رضـى اهللا عنـه وقتـل مسـیلمة. األنسـاب للسـمعاني ( تبعوا مسیلمة ا
 ).١٢٤٢/ رقم ٢٨٨

 ). ١٣٤١/ رقم ١٦٨) المصدر السابق ( (٢
 ). ١٧٣/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ١٢٨٩١/ رقم ١٨٥/ ٨) الثقات البن حبان ( (٤
 ). ٦٢٢م / رق٣٦٤/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ٧٠٥١/ رقم ٣٥٥/ ٧) إتحاف الخیرة المهرة البن حجر ( (٦
 ). ١٦٦٢٢/ رقم ٥٥/ ١٠) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٧
 ). ٢٦٩/ رقم ٦٠/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٨
 ، نفس الجزء والصحة.) المصدر السابق(٩

 ). ١٣٢٩/ رقم ٤٦٣/ ٦) تهذیب الكمال للمزي ( (١٠
 ). ٤٨٧/ رقم ٢٢٥/ ٣ل البن عدي ( ) الكام(١١
 ). ٩٠٥/ رقم ٢١٦/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٢
 ). ١١٠٣/ رقم ٣٣٥/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٣
 ). ١٣٤١/ رقم ١٦٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ١٠٠٦/ رقم ٩٠) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٥
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النُّقَّاد علـى القـول  اْلُمَلقِّن ُجلَّ  وافق ابن .: ضعیف في بعض حدیثه مناكیرخالصة القول فیه
  بتضعیفه. واهللا أعلم.

  . )١(ُمْسِلم الدَِّمْشِقيّ  بن اْلَجبَّار َعْبد .١٥

  .)٢("ضعیف" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

 )٥(، وذكـره ابـن الجـوزي)٤(، وضـعفه الـدارقطني)٣(ذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات أقوال النُّقَّاد فیه:
  في الضعفاء. 

  .)٧(أعرفه" وال ، وقال في موضع آخر: "ضعیف،)٦("بي: "واهٍ وقال الذه

 فـي ترجمـة ولـه أعرفـه، ال _ _أي الـذهبيالمؤلـف قـول مـن وتعقبه ابن حجر، فقال: "وعجیـب
 یركب كان فقال: ،عنه عمار بن هشام "سألت سفیان: بن یعقوب وقال ،)٨(عساكر ابن تاریخ
 جهالــة یرفــع عنــه أخیــه روایــة مــن الوصــف "وهــذا ، قــال ابــن حجــر:)٩(ویتصــید" ویتنــزه الخیــل
  .)١٠(عینه"

النُّقَّاد على تضـعیفه، إال مـا كـان مـن ذكـر ُجّل وافق ابن اْلُمَلقِّن  .: ضعیفخالصة القول فیه
  ابن حبان له في الثقات. واهللا أعلم.

  .)١١(الشَّْیَباِنيّ  الرَّْحَمن عبد بن عنترة بن َهاُرون بن اْلملك عبد .١٦

  . )١٣(، وقال في البدر: "ضعفوه")١٢("ضعیف" ن فیه:قول ابن اْلُمَلقِّ 
                                                           

  )، الضعفاء والمتروكون البن الجوزي  ٣٦٨٥/ رقم ٣٣/ ٣٤كر ( ) انظر ترجمته في: تاریخ دمشق البن عسا(١
 )، وغیرهم. ٤٧٤٥/ رقم ٥٣٤/ ٢)، میزان االعتدال للذهبي (  ١٨١٥/ رقم ٨٣/ ٢( 
 ). ٤٦٩/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٩٣٤٦/ رقم ١٣٦/ ٧) الثقات البن حبان ( (٣
 ). ٢١/ رقم ٤٧/ ١) السنن للدارقطني ( (٤
 ). ١٨١٥/ رقم ٨٣/ ٢فاء والمتروكون البن الجوزي ( ) الضع(٥
 ). ٣٤٦٤/ رقم ٣٦٦/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٦
 ).  ٤٧٤٥/ رقم ٥٣٤/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (٧
 ). ١٥٤٧/ رقم ٣٩٠/ ٣) لسان المیزان البن حجر ( (٨
 ). ٤٢٣/ ٢) انظر: المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٩

 ). ١٥٤٧/ رقم ٣٩٠/ ٣المیزان البن حجر (  ) انظر: لسان(١٠
 ). ٢٥٣٦/ رقم ٢٦١/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (١١
 ). ٤٥٧/ ١٧) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ).  ٧١١/ ٥) البدر المنیر البن الملقن ( (١٣
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ـــه: ـــاد فی ـــوال النُّقَّ ، وزاد )٤(، والهیثمـــي)٣(، والعراقـــي)٢(، والفســـوي)١(ضـــعفه أحمـــد بـــن حنبـــل أق
، وقـال )٥(بشيء"، وقال الهیثمي فـي موضـع آخـر: "مجمـع علـى ضـعفه" حدیثه "لیس الفسوي:

  .)٧(ه"من أوثق "غیره: الحربي ، وقال)٦(: "متروك"أیضاً 

ـــــــــــــ)٨(وذكـــــــــــــره أبـــــــــــــو زرعـــــــــــــة الـــــــــــــرازي ، )١١(، والعقیلـــــــــــــي)١٠(، وابـــــــــــــن الجـــــــــــــارود)٩(اجي، والسَّ
  في الضعفاء.  )١٤(، وابن الجوزي)١٣(، والدارقطني)١٢(وابن شاهین

، )١٦(منـاكیر" أبیـه َعـن "یروي،: األصبهاني نعیم أبو ، وقال)١٥(الحدیث" البخاري: "منكر وقال
 علیـه یتابعـه ال ممـا الصـحابة عـن جـده عـن بیـه،أ عـن غرائـب، أحادیـث وقال ابـن عـدي: "لـه

  .)١٧(أحد"

   .)٢٢(السخاويو ، )٢١(والدارقطني، )٢٠(، الدوالبي)١٩(، والنسائي)١٨(حاتم أبو وتركه

                                                           
 ). ٢٦٤٨/ رقم ٣٧١/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١
 ). ٥٦/ ٣لفسوي ( ) المعرفة والتاریخ ل(٢
 ). ٧٨٠/ ٢) تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین للعراقي ( (٣
 ). ٤٨٩٣/ رقم ٣٧١/ ٣) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٤
 ). ١٧٢١٨/ رقم ٢٢٧/ ١٠) المصدر السابق ( (٥
 ). ٣٣٣٥/ رقم ٢٦٩/ ٢) المصدر نفسه ( (٦
 ). ٢١٣/ رقم ٧٢/ ٤) لسان المیزان البن حجر ( (٧
 ). ١٩٤/ رقم ٦٣٤/ ٢ألبي زرعة الرازي ( ) الضعفاء (٨
 ). ٢١٣/ رقم ٧٢/ ٤) لسان المیزان البن حجر ( (٩

 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٠
 ). ٩٩٥/ رقم ٣٨/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١١
 ). ٤١٨/ رقم ١٣٣) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٢
 ). ٣٥٩/ رقم ١٦٣/ ٢ ) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ((١٣
 ). ٢١٨٦/ رقم ١٥٣/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٤
 ). ٢٥٣٦/ رقم ٢٦١/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (١٥
 ). ١٣٢/ رقم ١٠٥) الضعفاء ألبي نعیم ( (١٦
 ). ١٤٤٨/ رقم ٥٢٩/ ٦) الكامل البن عدي ( (١٧
 ). ١٧٤٨/ رقم ٣٧٤/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٨
 ). ٣٨٤/ رقم ٧٠) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (١٩
 ). ١٨٣) الصارم المنكي البن عبد الهادي ( ص(٢٠
 ). ٤٠) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( ص(٢١
 ). ١٢١١/ رقم ٦٨١) المقاصد الحسنة للسخاوي ( (٢٢



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٢٩٦ 

  .)١(الحدیث"، وزاد الدارقطني: "یكذب"، وضعفه في موضع آخر وزاد أبو حاتم: "ذاهب

 أبیــه عــن "روى : ي موضــع آخــر، وقــال فــ)٢(جــدًا" الحــدیث "ذاهــب: أبــو عبــد اهللا الحــاكم وقــال
  .)٣(موضوعة" أحادیث

  .)٤(الحدیث" ووضع بالكذب واُتهم بالكذب ووضع الحدیث؛ فقد قال ابن عبد الهادي: "متهم

 حدیثـه كتابـة یحـل الحدیث"، وزاد ابـن حبـان: "ال "یضع: )٦(، وابن القیسراني)٥(حبان ابن وقال
  . )٧(موضع آخر: "كذاب" االعتبار"، وقال ابن القیسراني في جهة على إال

   .)١١(، والفتني)١٠(، والجوزجاني)٩(، وابن معین)٨(َأَسد بن َبْهز وكذبه

  .)١٢(كذب" حدیثه "عامة: جزرة صالح "دجال"، وقال وزاد الجوزجاني:

، وقـــال فـــي موضـــع آخــــر: )١٣(إنـــه دّجـــال" فیــــه قیـــل حتـــى باالتفـــاق، وقـــال الـــذهبي: "متـــروك
  .)١٤("تركوه"

النُّقَّاد علـى القـول  كلوقد وافق ابن اْلُمَلقِّن  .تروك الحدیث متهم بالكذب: مخالصة القول فیه
  واهللا أعلم. .دون القول بتركه جریحه، ووافق البعض على القول بضعفهبت

  

  

                                                           
 ). ٢١٨٦/ رقم ١٥٣/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١
 ). ٢٥٦/ رقم ٢٠٣زي للحاكم ( ) سؤاالت السج(٢
 ). ١٢٩/ رقم ١٧٠) المدخل إلى الصحیح للحاكم ( (٣
 ). ١٨٢) الصارم المنكي البن عبد الهادي ( ص(٤
 ). ٧٣١/ رقم ١٣٣/ ٢) المجروحون البن حبان ( (٥
 ). ١٠٥/ رقم ٥٣) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (٦
 ). ٥٤٧١رقم / ٢٣٥٨/ ٤) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٧
 ). ٣٩/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٨
 ). ١٦٨٨/ رقم ٣٤٩/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٩

 ). ٧٧/ رقم ١٠١) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٠
 ) ٥٧) تذكرة الموضوعات للفتني ( ص(١١
 ). ٢١٣/ رقم ٧٢/ ٤) لسان المیزان البن حجر ( (١٢
 ). ٨١٠٨/ رقم ٤١١ /٤) المستدرك للحاكم ( (١٣
 ).  ٢٦٤٠/ رقم٢٥٩) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٤
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ــْوَثر .١٧ ــن َك ــن ب ــیم ب ــان َحِك ــدِ  بــن َأَب ــو اهللاِ  َعْب ــاس، أب ــن الَعبَّ ــَداِنيّ  ب ــد الَهْم ــْوِفيّ  ،)١(َمْخَل ــم ،الُك  ث
   .)٢(الَحَلِبيّ 

  .)٣("ضعیف" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، وابـن القطـان )٧(، والبیهقـي)٦(، والسَّـاِجي)٥(، وأبـو زرعـة)٤(ضـعفه ابـن معـین أقوال النُّقَّاد فیه:
ــــفَ الْ  ــــال)٩(، والُبوصــــیري)٨(ياَس ــــیس ابــــن ، وق ــــي موضــــع آخــــر: "ل ، وقــــال )١٠(بشــــيء" معــــین ف

  .)١١(الُبوصیري في موضع آخر: "لم أَر من وثقه

 َوال ال،: قـال متـروك؟ هـو: قلـت الحـدیث، ضـعیف: فقـال عنـه أبـي "سـألت: حـاتم َأِبي ابن قالو 
  .)١٣(بشيء" لیس وهو، )١٢(مستقیمًا" حدیثاً  له أعلم

 ، وابـن)١٨(، والـدارقطني)١٧(، والعقیلي)١٦(، والدوالبي)١٥(الجارود ، وابن)١٤(الرازي وذكره أبو زرعة
  .الضعفاء في )٢٠(وابن الجوزي ،)١٩(شاهین

                                                           
 ).٩٩) سبق نسبته (ص (١
/ رقــم ٥٠/٢٦٤)، تــاریخ دمشــق البــن عســاكر (١٦١٠/ رقــم٢١٧/ ٧) انظــر ترجمتــه فــي: الكامــل البــن عــدي ( (٢

 ) وغیرهم. ٦٢٤٠/ رقم ٤٢٦/ ٦)، لسان المیزان البن حجر (  ٥٨٣٤
 ). ٣٢/٣٠٩ن ( ) التوضیح البن الملق(٣
 ).  ١٣٢/ ٧) اإلكمال البن ماكوال ( (٤
 ).   ١٠٠٥/ رقم ١٧٦/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ). ٦٢٤٠/ رقم ٤٢٦/ ٦) لسان المیزان البن حجر ( (٦
 ).   ١٦٧٥٥/ رقم ٣١٦/ ٨) السنن الكبرى للبیهقي ( (٧
 ). ١٥٨/ ٢) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (٨
 ). ١٢/ رقم ٧١/ ١) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (٩

 ). ٧١٤/ رقم ١٩٥) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (١٠
 ). ٤٣٥٨/ رقم ١٢٠/ ٥) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (١١
 ).   ١٠٠٥/ رقم ١٧٦/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٣
 ). ٢٧٩/ رقم ٦٥٢/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (١٤
 ). ٦٢٤٠/ رقم ٤٢٦/ ٦) لسان المیزان البن حجر ( (١٥
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٦
 ). ١٥٦٦/ رقم ١١/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٧
 ). ٤٤٦/ رقم ١٢٨/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١٨
 ). ٥٢٦/ رقم ١٦١فاء البن شاهین ( ) تاریخ أسماء الضع(١٩
 ).  ٢٨٠٧/ رقم ٢٦/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٢٠
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 ، وقـال أبـو)٢(منـاكیر" أحادیـث "روى: الحـاكم ، وقـال)١(الحـدیث" "منكـر: شـیبة بن وقال یعقوب 
  .)٣(حدیثه" یكتب داود: "ال

، )٩(، وابـن حـزم)٨( وأبـو نعـیم ،)٧(، والـدارقطني)٦(، والنسـائي)٥(والبخـاري ،)٤(وتركه أحمد بن حنبل
، )١٣(بواطیــل" "أحادیثــه: حنبــل بــن د، وزاد أحمــ)١٢(، والســخاوي)١١(، والهیثمــي)١٠(وابــن القیســراني

ــا" مــن هــو "ولــیس ، وقــال:)١٤(شــیئًا" حدیثــه یســوى "ال وقــال أحمــد فــي موضــع آخــر: ، )١٥(عیالن
 ، وقـــــال)١٨(بالكـــــذب" یرمیــــه ، وكـــــان)١٧(عنــــه الكتابـــــة یــــرى ال ، وكـــــان)١٦(وقــــال: "لـــــیس بشــــيء

 أبــو "، "وكــانفــي مواضــع متفرقــة: "منكــر الحــدیث )٢١(، والــدارقطني)٢٠(، وأبــو نعــیم)١٩(البخــاري
   .)٢٢(عیالنا" من لیس هو قال إنسان عن یرو لم إذا نعیم

                                                           
 ). ٥٨٣٤/ رقم ٢٦٧/ ٥٠) تاریخ دمشق البن عساكر ( (١
 ).  ١٦٢/ رقم ١٨٩) المدخل إلى الصحیح للحاكم ( (٢
 ). ١٢/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٣
 ).  ١٠٠٥/ رقم ١٧٦/ ٧م ( ) الجرح والتعدیل البن أبي حات(٤
 ). ١٢٥/ ٤) التلخیص الحبیر البن حجر ( (٥
 ). ٥٠٣/ رقم ٨٩) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٦
 ). ٥٨٣٤/ رقم ٢٦٨/ ٥٠) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٧
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٨
 ). ٣٤٠/ ١١) المحلى البن حزم ( (٩

 ). ٤٥٩/ رقم ٣٨١/ ١)، ذخیرة الحفاظ له (  ١٠٢/ ٥٢لقیسراني ( ) تذكرة الحفاظ البن ا(١٠
 ). ٢٢٥/ رقم ٤٣٤/ ٤) مجمع الزوائد للهیثمي  ( (١١
 ). ١٠٠) المقاصد الحسنة للسخاوي ( ص(١٢
 ). ١٨٥٧/ رقم ١٥٦/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٣
 ). ١٥٠٥/ رقم ٤٥/ ٢) المصدر السابق ( (١٤
). واصـطالح أبـو نعـیم فـي هـذه الكلمـة "لـیس هـو مـن عیالنـا" ُنسـب ١٦١٠/ رقم ٢١٧/ ٧مل البن عدي ( ) الكا(١٥

 ).  ٣٨٧/ ٤خطًأ في طبعة لسان المیزان القدیمة إلى اإلمام أحمد بن حنبل. لسان المحدثین لمحمد سالمة ( 
 ). ١٨٥٧/ رقم ١٥٦/ ٢)، (  ٩٧٢/ رقم ٤٣٦/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٦
 ). ٢٠٩٣/ رقم ١٤٣/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (١٧
 ). ٣٩٥) العلل الكبیر للترمذي ( ص(١٨
 ). ٣١٠/ رقم ٩٧) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (١٩
 ). ٥٨٣٤/ رقم ٢٦٨/ ٥٠) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٢٠
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٢١
 زء والصفحة.، نفس الج) المصدر نفسه(٢٢
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ألبتــة"، وزاد الهیثمــي:  ، وزاد ابــن حــزم: "ســاقط)١(وقــال الــدارقطني فــي موضــع آخــر: "مجهــول"
  .    )٢("ضعیف"

 یرویه ما "عامة: َعِدي ابن ، وقال)٣(مطرح" ألنه عندي حدیثه كتابة یحل "ال: الُجوْزَجاني وقال
 وقـال ،)٥(بعضها" في شورك وقد غیره، یروها لم بعضها "أحادیثه: البزار ، وقال)٤(محفوظ" غیر
  .)٦(بحدیثه" أحتج "ال: خزیمة ابن

: أیًضــــــا ، وقــــــال)٩(، وزاد الــــــذهبي فــــــي موضــــــع: "ضــــــعیف")٨(، وابــــــن حجــــــر)٧(وتركــــــه الــــــذهبي
، )١٢(ر: "واه"، وقـال ابـن حجـر فـي موضـع آخـ)١١(عجائـب" ولـه حدیثه ، وقال: "تركوا)١٠("ساقط"

  . )١٣(بالكذب" وقال أیضًا: "متهم

وافق ابن اْلُمَلقِّـن بعـض النُّقَّـاد علـى القـول  .متروك الحدیث اتهمه البعضخالصة القول فیه: 
  بتضعیفه، وآخرین كان قولهم أشد فیه. واهللا أعلم.

 ســنة مــات َمْوِصــِلّي،ِهَشــام ال َهاِشــم أو ، َأُبــو)١٤(الَبَجِلــيّ  ِزَیــاد بــن ت، ق ) الُمِغْیــَرة س، (د، .١٨
    .)١٥(وخمسین ومائة اثنتین

  .)١٦(: "ضعیف"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه
                                                           

 ). ١٥٦٠/ رقم ٤٩٠/ ٤) لسان المیزان البن حجر ( (١
 ). ١٠٤٥٥/ رقم ٣٦٤/ ٦) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٢
 ). ٣٦٩/ رقم ٣٤٠) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٣
 ). ١٦١٠/ رقم ٢٢١/ ٧) الكامل البن عدي ( (٤
 ). ٢٢/ رقم ٧٦/ ١) المسند للبزار ( (٥
 ).   ٥٨٣٤/ رقم ٢٦٨/ ٥٠ر () تاریخ دمشق البن عساك(٦
 ).  ٢٦٦٢/ رقم ١٦٨/ ٢) المستدرك للحاكم ( (٧
 ). ١٣١٥/ رقم ١٦٣/ ٣)،التلخیص الحبیر له (  ١٤٢٢/ رقم ٣٣٧/ ٧) المطالب العالیة البن حجر ( (٨
 ). ٣٤٩٢/ رقم ٣٣٢) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٩

 ). ٦٢٨١/ رقم ٦١٦/  ٣) المستدرك للحاكم ( (١٠
 ). ٥١١٤/ رقم ٥٣٤/ ٢في الضعفاء للذهبي (  ) المغني(١١
 ). ١٣٩/ ٢) الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة البن حجر ( (١٢
 ). ١٢٦٩/ رقم ٣٠٩/ ٢) لسان المیزان البن حجر ( (١٣
) بفتح الباء المنقوطة بواحدة، والجیم، هذه النسبة الى قبیلة بجیلة وهو ابن أنمار، وقیل ان بجیلة اسم أمهم وهي (١٤

 ). ٣٨٣/ رقم ٩١/ ٢ن سعد العشیرة وأختها باهلة ولدتا قبیلتین عظیمتین. األنساب للسمعاني ( م
 ). ٦٨٣٤/ رقم ٥٤٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٥
 ). ٧٩/ ١٥) التوضیح البن الملقن ( (١٦
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  .)١(توثیقه" في وقال في البدر المنیر: "اختلف
عمـار  وابـن ،)٥(، والعجلـى)٤(وابـن معـین ،)٣(وأحمـد بـن حنبـل ،)٢(وثقـه وكیـعأقوال النُّقَّاد فیـه: 

حنبــــل فــــي موضــــع آخــــر: "ضــــعیف  بــــن وقــــال أحمــــد ،)٨(، واالزدي)٧(، والفســــوي)٦(الَمْوِصــــِليّ 
 ، وكـــل)١٠(منـــاكیر أحادیــث "أحادیثـــه: ، وقـــال فـــي موضــع آخـــر)٩(منكــرة" أحادیـــث الحــدیث لـــه

، وُســِئل )١٢(الحــدیث منكــره" ، وزاد فــي موضــع: "مضــطرب)١١(منكــر" فهــو مغیــرة رفعــه حــدیث
، وزاد فــي )١٤(بــأس" بــه "لــیس: معــین فــي موضــع آخــر ابــن ، وقــال)١٣(أمــره" أحمــد عنــه: "فلــین

 ابـن عـن َعطـاء، عـن قـال أحمـد بـن حنبـل مفسـرًا ذلـك: "َروى منكـر، واحـد حـدیث موضع: "له
 ابـن رواه "وهـذا قـال أحمـد: ،)١٥(وُیَصـلَّى" َیتَـَیمَّم: قال الِجناَزُة، به َتُمر الرَُّجل "في: قال َعباس،
 بـن یحیـى ، وقـال)١٦(منـه" أثبـت وهـؤالء عبـاس ابـن فیـه لیس قوله عطاء عن اهللا وعبد جریج،
  . )١٧(التفهیم منكر" في "حدیثه: القطان سعید

                                                           
 ). ٤٩/ ٥) البدر المنیر البن الملقن ( (١
 ). ٧٥٩٠/ رقم ٧/ ٦٠) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٢
 ).  ٧٥٩٠/ رقم ٩/ ٦٠) المصدر السابق ((٣
 ). ٥٠٢٩/ رقم ٤١١/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٤
 ). ١٦١٦/ رقم ٤٣٦) الثقات للعجلي ( (٥
 ).   ٧٥٩٠/ رقم ١٢/ ٦٠) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٦
 ).  ٤٥٢/ ٢) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٧
 ). ٣٣٩٠/ رقم ١٣٣/ ٣زي ( ) الضعفاء والمتروكون البن الجو (٨
 ). ١٥٠١/ رقم ٤٤/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٩

 ).   ٣٣٦١/ رقم ٥٠٩/ ٢) المصدر السابق ( (١٠
 ). ١٧٥٢/ رقم ١٧٥/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١١
 ). ٨١٥/ رقم ٣٩٩/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٢
 ). ٧٨/ رقم ٥٦ألحمد بن حنبل روایة المروذي وغیره ( ) العلل (١٣
 ). ٨٣٥/ رقم ٤٠٤/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٤
/ رقـــم ٢/٤٤) أخرجــه البیهقـــي فـــي معرفـــة الســنن، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب التـــیمم فــي المصـــر للجنـــازة، والعیـــدین.( (١٥

١٦٧٧.( 
 ). ٤٠١١/ رقم ٢٨/ ٣بد اهللا ( ) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه ع(١٦
)، الحــدیث: قــال الفــالس: قلــت لیحیــى بــن ســعید: حــدثنا  ٤٦٥/ رقــم ٢٦٠/ ١٠) تهــذیب التهــذیب البــن حجــر ((١٧

الُمغیَرة بن زیاد، عـن َعطـاء، عـن ابـن َعبـاس، قـال: لَـیس علـى النـاِئم جالًسـا وُضـوء َحتـَّى َیَضـع َجنَبـُه، َفـَأنَكَرُه، 
َعطــاء، َحــدثناه ابــن ُجــریج، عــن َعطــاء قــال: َلــیس َعلیــه وُضــوء َحتَّــى َیَضــع َجنَبــُه. انظــر: وقــال ِإنمــا َهــذا َقــول 
 ). ٥٧٥٤/ رقم ٤٦٧/ ٥الضعفاء للعقیلي ( 
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 فیـه یرجـع أمـره فـي الخـالف فأما عن الخالف في عـدد المنـاكیر؛ فقـد قـال ابـن شـاهین: "وهـذا
 وقـع یكـون أن فیجـوز منكـرًا، حـدیثاً  لـه أن علـى وافقـه قـد یحیـى ألن بن حنبل، أحمد قول إلى
، قلـت: وقـول ابـن )١(ألنكرهـا" معـین، بـن یحیـى إلـى عـتوق لـو منـاكیر ُأخـر أحادیث أحمد إلى

  القطان ال ینفي كثرة المناكیر.

 لـیس مـن حـدیث فـي یقـع كمـا حدیثـه فـي یقـع أنـه إال مستقیم یرویه ما "عامة: عدى قال ابنو 
  . )٣("صالح": داود أبو ، وقال)٢(عندي" به بأس ال وهو الغلط، من بأس به

"شــیخ ال  :الرازیــان )٧(، وأبــو حــاتم)٦(أبــو زرعــة ، وقــال)٥(والزیلعــي ،)٤(يانِ رَ َســیْ قَ وضــعفه ابــن الْ  
، وقــال أبــو حــاتم فــي )٨(اضــطراب" حدیثــه "فــي: آخــر موضــع فــي زرعــة أبــو یحــتج بــه"، وقــال

 "وأدخلـه ، قـال ابـن أبـي حـاتم:)٩(مجالـد القوى، َباَبة بذاك لیس صدوق، "صالح، موضع آخر:
  . )١١(كتاب الضعفاء" من اسمه یحول: یقول بىأ فسمعت ،)١٠(الضعفاء كتاب في البخاري

 موضـــع فـــي بـــالقوى"، وقـــال النســـائي : "لـــیس)١٤(، والبیهقـــي)١٣(، والـــدارقطني)١٢(النســـائي وقـــال
ـــه"، وقـــال البیهقـــي فـــي موضـــع آخـــر:  "یعتبـــر: ، وزاد الـــدارقطنى)١٥(بـــأس" بـــه آخـــر: "لـــیس ب

   .)١٦(مناكیر" "صاحب

                                                           
 ). ٦٨) المختلف فیهم البن شاهین ( ص (١
 ). ١٨٣٧/ رقم ٧٦/ ٨) الكامل البن عدي ( (٢
 ). ٦١٢٦/ رقم ٣٦٢/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
 ).  ١٧١٩/ رقم ٨٥٩/ ٢ة الحفاظ البن القیسراني ( ) ذخیر (٤
 ). ٣٥٢/ ١) تخریج أحادیث الكشاف للزیلعي ( (٥
 ). ٩٩٨/ رقم ٢٢٢/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٧
 ). ٣١٣/ رقم ٦٥٨/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٨
  بن ُعَمْیر الَهْمَداِنّي، لیس بالقوي وقد تغیر في آخر عمره، مات سنة أربع وأربعین ومائة. ) ُمَجاِلد بن َسِعْیدِ (٩

 ). ٦٤٧٨/ رقم ٥٢٠تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٣٦٤/ رقم ١٢٧) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (١٠
 ). ٩٩٨/ رقم ٢٢٢/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ٥٦٢/ رقم ٩٦سائي ( ) الضعفاء والمتروكون للن(١٢
 ).  ٤٥/ رقم ١٨٩/ ٢) السنن للدارقطني ( (١٣
 ). ١١٧٢٣/ رقم ٢٢٦/ ٨) معرفة السنن للبیهقي ( (١٤
 ). ٤٦٥/ رقم ٢٥٩/ ١٠) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٥
 ). ١١٢٠٣/ رقم ٦٣/ ٦) السنن الكبرى للبیهقي ( (١٦
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 العلـم، بحمـل "معـروف: البـر عبـد ابـن ، وقـال)١("عنـدهم بالمتین "لیس: أحمد أبو الحاكم وقال
  .)٣(الحدیث" "مضطرب: الفالس ، وقال)٢(مناكیر" له ولكنه

 فوجـب األثبـات، حـدیث یشبه ال بما الثقات عن ینفرد "كان: )٥(، والجوزقاني)٤(حبان وقال ابن
 فــي ثقــاتال وافــق بمــا واالعتبــار األثبــات، یخــالف بمــا االحتجــاج وتــرك بــه، انفــرد مــا مجانبــة

  . الروایات"

  . )٦(حفظه" قبل من العلم أهل بعض فیه تكلم وقال الترمذي: "قد

وابــــن  ،)١١(، وابــــن شــــاهین)١٠(العــــرب ، وأبــــو)٩(والعقیلــــي ،)٨(الجــــارود ، وابــــن)٧(وذكــــره الســــاجي
  في الضعفاء. )١٢(الجوزي

 تركـه، فـي یختلفـوا لـم منـاكیر، صـاحب المكفـوف هشـام أبو له الحاكم النیسابوري: "یقال وقال
 بـنا عطـاء عـن حـدث إنـه: ویقال موضوع، بحدیث  )١٣(ُعَباَدة بن ُنَسيّ  عن حدث إنه: ویقال
   .)١٤(المناكیر" من الزبیر بجملة وأبى رباح، أبى

 وال تقـدم، كمـا وثقـوه قد العلم أهل من جماعة فإن نظر، القول هذا وتعقبه المزي، فقال: "وفي
 یكنـى حوشـب بن أصرم فإن بغیره، علیه اشتبه ولعله ث،الحدی متروك إنه قال منهم أحد نعلم
  .)١٥(به" علیه اشتبه فلعله المتروكین، الضعفاء من وهو أیًضا هشام أبا

                                                           
 ).    ٤٦٩٩/ رقم ٣٢٠/ ١١) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١
 ). ١١٤/ ٢١) التمهید البن عبد البر ( (٢
 ). ٣٥٢/ ٤) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (٣
 ). ١٠٣١/ رقم ٧/ ٣) المجروحون البن حبان ( (٤
 ). ٤٦٩٩/ رقم ٣٢٠/ ١١) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٥
 ).   ٤١٤/ رقم ٢٧٣/ ٢) السنن للترمذي ( (٦
 ). ٤٦٩٩/ رقم ٣٢٠/ ١١لمغلطاي ( ) إكمال تهذیب الكمال (٧
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٨
 ). ١٧٥٢/ رقم ١٧٥/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٩

 ). ٤٦٩٩/ رقم ٣٢٠/ ١١) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٠
 ). ٦٠٩/ رقم ١٧٤) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١١
 ). ٣٣٩٠/ رقم ١٣٣/ ٣وزي ( ) الضعفاء والمتروكون البن الج(١٢
) عبادة بن نسي، الكندي، أبو عمر الشامي، قاضي طبریة، ثقة فاضل، مات سنة ثماني عشرة ومائة. تقریب (١٣

 ). ٣١٦٠/ رقم٢٩٢التهذیب البن حجر ( 
 ). ١٤٧/ رقم ١٤٥) سؤاالت السجزي للحاكم ( (١٤
 ). ٦١٢٧/ رقم ٣٦٣/ ٢٨) انظر: تهذیب الكمال للمزي ( (١٥
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 فإنه حوشب؛ بن أصرم هشام بأبي علیه اشتبه لعله قوله وتعقب مغلطاي المزي، فقال: "وفي
 هشـــام بـــأبي علیـــه تبهاشـــ لعلـــه والـــذي التســـمیة، فـــي بینهمـــا مـــا لبعـــد نظـــر؛ هشـــام، أبـــا یكنـــى

 تعـالى واهللا ِمْقَسـم، بـن ُمِغْیَرة وهو والطبقة، واالسم والعاهة الكنیة في للمتقدم الموافق المكفوف
، فقــال: "فأمـا أبـو عبــد اهللا )٢(تركـه" فـي یختلفـوا وتعقـب الـذهبي الحــاكم فـي قولـه: "لــم .)١(أعلـم"

  .)٣(أحد" یتركه لم بل :-أي الذهبي-فزلق لسانه، وقال لم یختلفوا في تركه، قلت

 لـــه ، وقــال ابــن حجـــر: "صــدوق)٤(حبـــان" ابــن وهـــاه مشــهور، الحــدیث وقــال الــذهبي: "صـــالح
  . )٦(فیه" ختلفقال ابن حجر: "مُ و ، )٥(أوهام"

وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن ُجــّل النُّقَّــاد علــى القــول . : ضــعیف الحــدیث، لــه منــاكیرخالصــة القــول فیــه
  بتوثیقه ضعفه في موضع آخر. واهللا أعلم. بتضعیفه، ومعظم من أطلق القول

 َعْمـرو أو َأُبـو الـرَّْحَمن، ، أبـو َعْبـد)٧(الشَّـْیَباِنيّ  الـرَّْحَمن َعْنَتَرة بن َعْبد ْبن فق) َهاُرون س (د .١٩
 .)٨(وأربعین ومائة اثنتین سنة اْلُكوِفّي، مات َوِكیع َأِبي اْبنَ 

  .)٩("ضعیف"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

، )١٣(، والعجلـــى)١٢(وأحمـــد بــن حنبـــل ،)١١(معـــین ، وابــن)١٠(ســـعد وثقــه ابـــن قَّـــاد فیـــه:أقـــوال النُّ 
  .)١٥(، والبزار)١٤(والفسوي

                                                           
 ). ٤٦٩٩/ رقم ٣٢٠/ ١١إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( ) (١
 ). ١٠٧٥/ رقم ٦٠٠/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي  ( (٢
 ). ٣٧٧/ رقم ٢٣٢/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٣
 ).  ٦٣٧٨/ رقم ٦٧٢/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٤
 ). ٦٨٣٤/ رقم ٥٤٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ١٩٤/ ٢ص الحبیر البن حجر ( ) التلخی(٦
 ).١٣٥) سبق نسبته (ص (٧
  ). ٧٢٣٦/ رقم ٥٦٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٤٥٧/ ١٧) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ٢٥٤٩/ رقم ٣٣٦/ ٦) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١٠
 ). ٣٨٤/ رقم ٩٢/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ٣٠٩٢/ رقم ٤٧٢/ ٢ن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( ) العلل ألحمد ب(١٢
 ). ١٧١١/ رقم ٤٥٤) الثقات للعجلي ( (١٣
 ). ١٤٦/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (١٤
 ). ٩٤٣٠/ رقم ٢٥٠/ ١٦) المسند للبزار ( (١٥
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، وقــــال أحمــــد فــــي موضــــع آخــــر: "ضــــعیف )١(وقــــال ابــــن معــــین فــــي موضــــع آخــــر: "كــــذاب"
زرعــة: "ال بــأس بــه،  أبــو ، وقــال)٣(بــه" بــأس "ال: ، وقــال الفســوي فــي موضــع آخــر)٢(الحــدیث"

  .)٤(یث"مستقیم الحد

 :فقــد قــال فــي ترجمتــه ،قلــت: وأمــا عــن تكــذیب ابــن معــین لــه لعلــه تصــحف بابنــه عبــد الملــك 
  ؛ وذلك ألن المعروف عن ابن معین توثیقه لهارون بن عنترة. )٥("كذاب"

  .  )٧(، وضعفه في موضع آخر)٦(به" وقال الدارقطني: "یحتج

 جــدًا، الحــدیث المجــروحین: "منكــر فــي الثقـات، وقــال فــي )٩(وابــن شــاهین ،)٨(حبــان ابــن وذكـره
 بــــه االحتجــــاج یجــــوز ال لهــــا، المتعمــــد أنــــه القلــــب إلــــى یســــبق حتــــى الكثیــــرة المنــــاكیر یــــروى
 أبــو ، وقــال)١١(إثباتــه" علــى المســتعان اهللا ، وقــال أیضــًا فــي ترجمــة أبیــه: "وهــارون)١٠(بحــال"
  . )١٢(عندهم" بالمتین "لیس: الحاكم أحمد

 أن "الظـاهر: حدیث؛ لعلها من ابنه عبد الملك، فقـد قـال الـذهبيقلت: أما عن وصفه بنكارة ال
 روى الشــیباني عنتـرة بـن هـارون بـن الملـك "عبـدأبـو نعــیم:  ، وقـال)١٣(عنـه" الـراوي مـن النكـارة

  . )١٤(مناكیر" أبیه عن

  في الضعفاء.  )١٦(، وابن الجوزي)١٥(العرب أبو وذكره
                                                           

 ).   ١٥١٦/ رقم ٣١٧/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١
 ). ٢١٦٢/ رقم ٢١٣/ ٢ن هانئ ( ) مسائل اإلمام أحمد روایة اب(٢
 ). ١٠١/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٣
 ). ٣٨٤/ رقم ٩٣/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ١٦٨٨/ رقم ٣٤٩/ ٣) انظر: التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٥
 ). ٢٥٢/ رقم ٤٠) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (٦
 ). ٥٢٥٩/ رقم ٦٦٦/ ٢ي ( ) میزان االعتدال للذهب(٧
 ). ١١٥٥٦/ رقم ٥٧٨/ ٧) الثقات البن حبان ( (٨
 ).  ١٥١٩/ رقم ٢٤٩) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (٩

 ). ١١٦٣/ رقم ٩٣/ ٣) المجروحون البن حبان ( (١٠
 ).   ٤٨٤٨/ رقم ٢٨٢/ ٥) الثقات البن حبان ( (١١
 ). ٤٩٠١م / رق١١٢/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٢
 ). ٩١٦٥/ رقم ٢٨٥/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (١٣
 ). ١٣٢/ رقم ١٠٥) الضعفاء ألبي نعیم ( (١٤
 ). ٤٩٠١/ رقم ١١٢/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٥
 ). ٣٥٧٣/ رقم ١٧١/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٦
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  . )٣(، وقال ابن حجر: "ال بأس به")٢(تروك"، وقال في موضع آخر: "م)١(وقال الذهبي: "وثقوه"
  : ال بأس به، خالف ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد َفُجلُّهم على توثیقه. واهللا أعلم.خالصة القول فیه

  .)٤(من التاسعة ،َیْحَیى بن َسِعْید الَعطَّار، اَألْنَصاِرّي، الشَّاِميّ  .٢٠

  .)٥(: "ضعیف"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

 .)٧("الحدیث جائز: "داود أبو وقال، )٦(الُمَصفَّى وثقه محمد بناد فیه: أقوال النُّقَّ 

 ، وزاد ابــن معــین:)١١(، والهیثمــي)١٠(الــدارقطنى، و )٩(، ومســلمة بــن القاســم)٨(وضــعفه ابــن معــین
، وقـــال )١٢(بشــيء"لــیس "، وقـــال فــي موضــع آخـــر: "وأنـــه روى أحادیــث منكــرة ،بــهاكت "احتــرق

، وقــال الهیثمــي فــي )١٣(كثیــرًا" الضــعفاء عــن یــروي لــین، الــدارقطني فــي موضــع آخــر: "شــیخ
ـــان: ، و )١٥(، وقـــال أیضـــًا: "متـــروك")١٤(الجمهـــور" موضـــع آخـــر: "ضـــعفه ـــال ابـــن حب یـــروى "ق

بــن اوقــال ، )١٦("ال یجــوز االحتجــاج بــه الثقــات عــن والمعضــالت الموضــوعات عــن األثبــات،
  . )١٧("ن الضعفیِّ بَ "عدى: 

                                                           
 ). ٥٩١٤/ رقم ٣٣٠/ ٢) الكاشف للذهبي ( (١
 ). ٥٠٩/ رقم ٢٠٩یص كتاب الموضوعات للذهبي ( ) تلخ(٢
 ). ٧٢٣٦/ رقم ٥٦٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٧٥٥٨/ رقم ٥٩١) المصدر السابق ( (٤
 ). ٤٩٧/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ٣٦١/ رقم ٢٢١/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٧
 ). ٦٢٨/ رقم ١٥٢/ ٩رح والتعدیل البن أبي حاتم ( ) الج(٨
 ).٣٦١/ رقم١١/٢٢١)، تهذیب التهذیب البن حجر (٥١٣٤/ رقم١٢/٣١٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

 ).  ٤١١/ رقم ٣٢٥) سؤاالت السلمي للدارقطني ( (١٠
 ).  ٦٧٢٠/ رقم ٢٦١/ ٤) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١١
 ). ٨٧٣/ رقم ٢٢٧روایة الدارمي ( ) التاریخ البن معین (١٢
 ). ١١١/ رقم ١٠٥) تعلیقات الدارقطني على المجروحین البن حبان ( (١٣
 ).   ٧٩٨٤/ رقم ٤٣/ ٥) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٤
 ).    ٦٦١٢/ رقم ٢٢٣/ ٤) المصدر السابق ( (١٥
 ). ١٢١٦/ رقم ١٢٣/ ٣) المجروحون البن حبان ( (١٦
 ). ٢٠٩٨/ رقم ١٦/ ٩) الكامل البن عدي ( (١٧
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بـن ا وقـال، )٣(منـاكیر" "عنـده: اجىالسَّ  "، وقالمنكر الحدیث": )٢(لى، والعقی)١(ىانِ جَ زَ وَ جُ الْ  وقال
  . )٥(الحدیث" ، وقال ابن القیسراني: "متروك)٤("ال یحتج بحدیثه"خزیمة: 

  .الضعفاء في )١٠(، والذهبي)٩(، وابن الجوزي)٨(والبلخي ،)٧(والمنتجالي ،)٦(العرب أبو وذكره

، وقــال ابــن )١٢(، وقــال فــي موضــع آخــر: "واه")١١(الصــدوق" المحــدث، وقــال الــذهبي: "اإلمــام،
  .  )١٣( حجر: "ضعیف"

وافق ابن اْلُمَلقِّـن ُجـّل النُّقَّـاد علـى القـول بتضـعیفه؛  .ضعیف یروي المناكیر خالصة القول فیه:
ول النُّقَّــاد. إال مـا كـان مــن توثیـق تلمیـذه ابــن المصـفى لـه، وهــذا غیـر مرضـى؛ فهــو معـارض بقـ

  .واهللا تعالى أعلم
  

  ".تركه مالكمن قال فیه: "المصطلح الخامس: 

ُمَحمَّـد الَمـَدِنّي،  َأُبـو الَهاِشـِمّي، َطاِلـب َأِبـي بـن َعِقْیـل بـن ُمَحمَّد بن اهللا ق ) َعْبد ت د بخ ( .٢١
 .)١٤(األربعین ومائة بعد علي، مات بنت زینب أمه

  .)١٥("تركه مالك"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:  

                                                           
 ). ٣٦١/ رقم ٢٢١/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٢٠٢٦/ رقم ٤٠٣/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٢
 ). ٣٦١/رقم١١/٢٢١)، تهذیب التهذیب البن حجر (٥١٣٤/ رقم١٢/٣١٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٣
 ). ٩٥١٩/ رقم ٣٧٩/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (٤
 ). ١٧١١/ رقم ٨٥٧/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٥
 ) ٥١٣٤/ رقم ٣١٦/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ((٦
ــَدفّي األندلســّي، مــات خمســین (٧ ) المصــدر الســابق. والمنتجــالي: َأْحَمــد ْبــن ســَعِید ْبــن حــْزم ْبــن یــونس، َأُبــو ُعَمــر الصَّ

 ). ٣٥١/ رقم ٨٨٣/ ٧وثالثمائة. تاریخ اإلسالم للذهبي ( 
 ). ٥١٣٤/ رقم ٣١٦/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٨
 ).   ٣٧١٧/ رقم ١٩٥/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٩

 ).  ٦٩٧٤/ رقم ٧٣٥/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ). ١٤٨٧/ رقم ١٦٨/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١١
 ).   ٨٨١/ رقم ٣٢٦للذهبي (  ) تلخیص كتاب الموضوعات(١٢
 ). ٧٥٥٨/ رقم ٥٩١) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ). ٣٥٩٢/ رقم ٣٢١) المصدر السابق ( (١٤
 ). ٢٨/٨٣) التوضیح البن الملقن ( (١٥
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 ، وقــال الحــاكم أبــو عبــد اهللا: "مســتقیم)١(العجلــي: "ثقــة، جــائز الحــدیث" قــال أقــوال النُّقَّــاد فیــه:
ـــ فـــي مقـــدم الحـــدیث  عنـــد وهـــو الحفـــظ، إلیـــه ســـوء ســـب، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "نُ )٢(رف"الشَّ

 غیـر روایـة وأكثـرهم قـریش أشـراف مـن ، وقـال أیًضـا: "هـو)٣(مـأمون" ثقـة أئمتنـا مـن المتقدمین
 مـن كـل مـن أوثـق "هـو: رالبَّـ عبـد ابـن ، وقـال)٤(ومسـلم _"بـه _ أي البخـاري  یحتجـا لـم أنهما

  .)٦(إفراط" "هذابقوله: ابن حجر  وتعقبه، )٥(فیه" ملَ كَ تَ 
 )٧(ســـمعان ابـــن مـــن خیـــر وهـــو الثقـــات، المعـــروفین مـــن جماعـــة عنـــه "روى وقـــال ابـــن عـــدي:

  . )٩(حدیثه" الناس احتمل ، وقال البزار: "قد)٨(حدیثه" كتبویُ 
 حدیثـه "فـي :"صـدوق"، وزاد ابـن شـیبة :) ١٢(والترمـذي ،)١١(، والفسوي)١٠(بةیعقوب بن شی وقال

 بعــض فیــه تكلــم ضــعف"، وزاد الترمــذي: "وقــد حدیثــه "فــي: جــًدا"، وزاد الفســوي شــدید ضــعف
 إبراهیم، بن وٕاسحاق حنبل، بن أحمد كان: یقول البخاري، وسمعت حفظه، قبل من العلم أهل

  .)١٤(الحدیث" مقارب وهو: محمد وقال بحدیثه، یحتجون )١٣(الُحَمْیِديّ و 
ــلْ خَ  قــول ابــن ،ؤیــد ذلــكقلــت: لعلهــم أرادوا بــذلك صــالحه فــي دینــه، وصــدقه، وعدالتــه، یُ  ون: ُف

  .)١٥(والصدق" والفضل بالعبادة موصوًفا صالًحا، رجًال  "كان

                                                           
 ). ٨٨٠/ رقم ٢٧٧) الثقات للعجلي ( (١
 ). ٥٤٠/ رقم ٢٥٣/ ١) المستدرك للحاكم ( (٢
 ).  ٢٤١/ رقم ١٤٣/ ١) المصدر السابق ( (٣
 ). ٢٧٩/ ١) المصدر نفسه ( (٤
 ).   ١٩/ رقم ١٥/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٥
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٦
یها، متروك ِنّي قاض) َعْبِد اهللا بن ِزَیاد بن ُسَلْیَماَن بن َسْمَعان الَمْخُزْوِمّي، َوَقْد ُیْنَسب ِإَلى َجدِّه َأُبو َعْبِد الرَّْحَمن الَمدَ (٧

 ). ٣٣٢٦/ رقم ٣٠٣اتهمه بالكذب أبو داود وغیره، من السابعة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ).    ٩٦٩/ رقم ٢٠٩/ ٥) الكامل البن عدي ( (٨
 ). ٣٤٣٠/ رقم ٣٥٢/ ٨) المسند للبزار ( (٩

 ). ٣٥٢٠/ رقم ٢٦١/ ٣٢) تاریخ دمشق البن عساكر ( (١٠
 ). ٤٥٣٨/ رقم ٤٨٥/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (١١
 ). ٣/ رقم ٨/ ١) انظر: السنن للترمذي ( (١٢
، َأُبو َبْكر، ثقة حـافظ فقیـه أجـل أصـحاب (١٣ َبْیر بن ِعْیَسى الُقَرِشّي، اَألَسِدّي، الُحَمْیِدّي، الَمكِّيُّ ابـن ) َعْبد اهللا بن الزُّ

لبخـــاري إذا وجـــد الحـــدیث عنـــد عیینـــة، مـــات بمكـــة ســـنة تســـع عشـــرة ومـــائتین وقیـــل بعـــدها، قـــال الحـــاكم كـــان ا
 ).   ٣٣٢٠/ رقم ٣٠٣الحمیدي ال یعدوه إلى غیره. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٣/ رقم ٨/ ١) انظر: السنن للترمذي ( (١٤
 ). ٣١٨٢/ رقم ١٨١/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٥
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  .   )١(الحدیث" في بمتقن یكن ولم الصدق، أهل من "كان: اجيالسَّ  وقول
ـــــو وقـــــال ـــــین: حـــــاتم أب ـــــیس الحـــــدیث، "ل ـــــالقوى، ل ـــــه، یحـــــتج بمـــــن وال ب ـــــه، یكتـــــب بحدیث  حدیث
ــــام إلــــيَّ  أحــــب وهــــو  حنبــــل بــــن أحمــــد "كــــان: أحمــــد أبــــو الحــــاكم ، وقــــال)٢(َنِجــــیح" بــــن مــــن َتمَّ

ـــــن وٕاســـــحاق ـــــراهیم ب ـــــه، یحتجـــــان إب ـــــیس بحدیث ـــــذاك ل ـــــین ب ـــــي: )٣(المعتمـــــد" المت ـــــال البیهق ، وق
  .)٤(بروایاته" االحتجاج جواز في مختلفون بالحدیث العلم وأهل بالحافظ یكن "لم

 یحتجـــــون "ال الحـــــدیث"، وزاد ابـــــن ســـــعد: "منكـــــر :)٦(، وأحمـــــد بـــــن حنبـــــل)٥(ســـــعد وقـــــال ابـــــن
 وعبــــد ،)٧(اهللا عبیــــد بــــن عاصــــم عــــن العلــــم"، وســــئل أحمــــد بــــن حنبــــل كثیــــر وكــــان بحدیثــــه،

ـــــن اهللا ـــــن محمـــــد ب ـــــل، ب ـــــة ابـــــن وكـــــان أقربهمـــــا، مـــــا فقـــــال: عقی ـــــول: عیین  األشـــــیاخ كـــــان یق
  .)٨(هللا عبید بن عاصم حدیث یتقون

 وابــــــن اهللا، عبیــــــد بــــــن وعاصــــــم ،)١٠(محمــــــد بــــــن وجعفــــــر ،)٩(زیــــــد بــــــن "علــــــي: وقــــــال أحمــــــد
  .)١١(بهم" ننقاد السواء، من أقربهم ما عقیل،

: زرعـــــة أبـــــو ، وقـــــال)١٢(حجـــــة" حدیثـــــه لـــــیس الحـــــدیث، "مضـــــطرب: حنبـــــل بـــــن وقـــــال أحمـــــد
    .)١٣(األسانید" في عنه "یختلف

                                                           
 ). ٣١٨٢/ رقم ١٧٨/ ٨( إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ) (١
)، َتمَّام بن َنِجیح اَألَسـِدّي، الدَِّمْشـِقيُّ َنِزیـُل َحلَـَب، ضـعیف  ٧٠٦/ رقم ١٥٤/ ٥لتعدیل البن أبي حاتم ( ) الجرح وا(٢

 ).  ٧٩٨/ رقم ١٣٠من السابعة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٣٥٤٣/ رقم ٨٤/ ١٦) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
 ). ١١٢٦/ رقم ٣٦١/ ١) السنن الكبرى للبیهقي ( (٤
 ). ١١٤٠/ رقم ٣٩٢/ ٥) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٥
 ). ٣٥٢٠/ رقم ٢٦٥/ ٣٢) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٦
) َعاِصم بن ُعَبْید اهللا بن َعاِصم بن ُعَمر بن الَخطَّاب، الَعَدِوّي، الَمَدِنّي، ضعیف، مات في أول دولة بني العبـاس (٧

 ). ٣٠٦٥/ رقم ٢٨٥بن حجر ( سنة اثنتین وثالثین ومائة. تقریب التهذیب ال
 ). ٢٠٣٨/ رقم ٢١٠/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٨
) َعِلّي بن َزْید بن َعْبد اهللا بن ُزَهْیر بن َعْبد اهللا بن ُجْدَعاَن، التَّْیِمّي، الَبْصِرّي، أصله حجازي وهو المعروف بعلـي (٩

ضــعیف، مــات ســنة إحــدى وثالثــین ومائــة وقیــل قبلهــا. تقریــب بــن زیــد بــن جــدعان ینســب أبــوه إلــى جــد جــده، 
 ). ٤٧٣٤/ رقم ٤٠١التهذیب البن حجر ( 

 ) َجْعَفر بن ُمَحمَّد بن َعِلّي ُحَسْین بن َعِلّي الُقَرِشّي، ابن َأِبي َطاِلـب الَهاِشـِمّي، َأُبـو َعْبـد اهللا المعـروف بالصـادق،(١٠
 ).    ٩٥٠/ رقم ١٤١ة. تقریب التهذیب البن حجر ( صدوق فقیه إمام، مات سنة ثمان وأربعین ومائ

 ). ١٥٢/ رقم ٢٠٦) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (١١
 ). ٣١٨٢/ رقم ١٧٩/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٢
 ). ٧٠٦/ رقم ١٥٤/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
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ـــــا الـــــرحمن وعبـــــد یحیـــــى "ســـــمعت: وقـــــال الفـــــالس  والنـــــاس عقیـــــل، عـــــن ابـــــن یحـــــدثان جمیًع
  . )١(علیه" یختلفون

، وابـــــن )٦(، والــــدارقطني)٥(، والــــدوالبي)٤(، والنســــائي)٣(المـــــدیني ، وابــــن)٢(وضــــعفه ابــــن معــــین
، )١٠(أمـره" كـل ، وزاد ابـن معـین فـي موضـع آخـر: "فـي)٩(، والبوصـیري)٨(، والهیثمي)٧(الجوزي

 بــن وعاصــم عقیــل، "ابــن: ، وقــال)١٢(بحدیثــه" یحــتج "ال :، وقــال)١١("بــذاك "لــیس: وقــال أیًضــا
حجـة وذكـره  حـدیثهم لـیس األربعـة "هـؤالء: ، وقـال)١٣(الحـدیث" ضـعف فـي متشابهان اهللا عبید

 واحــًدا أحــب مــا: فقــال ؟ اهللا عبیــد بــن عاصــم إلیــك أو أحــب عقیــل "ابــن: ، وقیــل لــه)١٤(مــنهم"
 عقیــل، وابــن ،)١٧(، والعــالء)١٦(ســهیل حــدیث "عــن وســئل ابــن معــین: ،)١٥(الحــدیث" منهمــا فــي

، وقــال الــدارقطني فــي )١٨(األربعــة" أضــعف عقیــل وابــن عاصــم، فقــال: اهللا، عبیــد بــن وعاصــم
حفظـه"، وقـال الهیثمـي  "لسـوء ، وزاد الهیثمي في موضع آخـر:)١٩(بالقوي" موضع آخر: "لیس

                                                           
 ). ٨٧٢/ رقم ٢٩٨/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١
 ). ٧٢/ ١التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( ) (٢
 ). ٨١/ رقم ٨٨) سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ( (٣
 ). ٣٥٤٣/ رقم ٨١/ ١٦) تهذیب الكمال للمزي ( (٤
 ).    ٩٦٩/ رقم ٢٠٦/ ٥) الكامل البن عدي ( (٥
 ). ٣٧٤/ رقم ٢٢٢/ ٣) العلل للدارقطني ( (٦
 ).  ٨٦١/ رقم ٦/ ٢بن الجوزي ( ) التحقیق في مسائل الخالف ال(٧
 ).    ١١/ رقم ١٦١/ ١) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٨
 ). ١٠/ رقم ٧٠/ ١) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (٩

 ). ٧٠٦/ رقم ١٥٤/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
 ). ٢٠٢٧/ رقم ١٢٤/ ٢) التاریخ البن أبي خیثمة ( (١١
 ). ٣٥٢٠/ رقم ٢٦٣/ ٣٢اكر ( ) تاریخ دمشق البن عس(١٢
 ). ٣٥٢٠/ رقم ٢٦٤/ ٣٢) المصدر السابق ( (١٣
 ). ٣٥٢٠/ رقم ٢٦٤/ ٣٢) المصدر نفسه ( (١٤
 ). ٧٠٦/ رقم ١٥٤/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٥
ــمَّان، َأُبــو َیِزْیــد الَمــَدِنّي، صــدوق تغیــر حفظــه بــأخرة(١٦ ، روى لــه البخــاري مقروًنــا ) ُســَهْیل بــن َأِبــي َصــاِلح َذْكــَوان السَّ

 ). ٢٦٧٥/ رقم ٢٥٩وتعلیًقا، مات في خالفة المنصور. تقریب التهذیب البن حجر ( 
ــَدِنّي، صــدوق ربمــا وهــم، مــات ســنة بضــع وثالثــین (١٧ ــو ِشــْبل الَم ــّي، َأُب ــْوب الُحَرِق ــد الــرَّْحَمن بــن َیْعُق ) الَعــَالء بــن َعْب

 ).  ٥٢٤٧ / رقم٤٣٥ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ).  ٩٦٩/ رقم ٢٠٥/ ٥) الكامل البن عدي ( (١٨
 ). ١٢٩/ ١) العلل للدارقطني ( (١٩
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 فـي وقال أیًضا: "مختلـف، )١(وثق" وقد بحدیثه، یحتجون ال الحدیث، في موضع آخر: "منكر
، وقــال )٤(كــالم" وفیــه حســن ، وقــال: "حدیثـه)٣(وثــق" وقــد ضـعف ، وقــال: "فیــه)٢(بــه" االحتجـاج

  .)٥(جًدا" ابن القیسراني: "ضعیف
 عنـه، "توقـف: ، وقـال الجوزجـاني)٦(الحفـظ" بسـوء قـوم ضـعفه فیه، وقال ابن القطان: "مختلف

  . )٨(حفظه" لسوء به أحتج "ال: خزیمة ، وقال ابن)٧(غریب" یرویه ما عامة
  في الضعفاء.   )١٣(، وابن الجوزي)١٢(، وابن شاهین)١١(، والبرقي)١٠(، والعقیلي)٩(وذكره البلخي

ــدخل "لــم: المــدیني وقــال ابــن ، وقــال ابــن )١٤(فــروة" أبــى ابــن وال عقیــل، ابــن كتبــه فــي مالــك ُی
 فقــال القطــان: عیدســ بــن یحیــى وال أنــس، بــن مالــك عنــه یــرو "ولــم: المــدیني فــي موضــع آخــر

 ضــعف ســعید بــن یحیــى عنــد "ذكرنــا: ، وقــال أیًضــا)١٥(الرجــال" ینتقــي ممــن "وهــذان: یعقــوب
  . )١٦(عقیل" ابن نحو عندي هو یحیى: فقال اهللا، عبید بن عاصم

 ، "وكان ال)١٧(حدیثهم وذكره منهم" عن یمسك قریش، من "أربعة: وكان سفیان بن عیینة یقول
   .)١٨(حفظه" یحمد

                                                           
 ).  ٤٦٤/ رقم ٣١٦/ ١) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١
 ). ١٥٤٢/ رقم ٦٢٤/ ١) المصدر السابق ( (٢
 ). ٢٤٨٣/ رقم ٢٤٦/ ٢) المصدر نفسه ( (٣
 ).  ٤٨٣٩/ رقم ٣٥٩/ ٣) المصدر نفسه ( (٤
 ). ٢٥٤/ رقم ١١١ة الحفاظ البن القیسراني ( ) تذكر (٥
 ). ٩٧/ ٤) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (٦
 ). ٢٣٤/ رقم ٢٣٥) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٧
 ). ٣٥٤٣/ رقم ٨٤/ ١٦) تهذیب الكمال للمزي ( (٨
 ). ٣١٨٢/ رقم ١٧٩/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

 ). ٨٧٢/ رقم ٢٩٨/ ٢لي ( ) الضعفاء الكبیر للعقی(١٠
 ). ٣١٨٢/ رقم ١٧٩/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١١
 ). ٣٢٨/ رقم ١١٨) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٢
 ). ٢١١٢/ رقم ١٤٠/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٣
هللا ابــن َأِبــي َفــْرَوة اُألَمــِوّي، َمــْوَالُهم ). ِإْســَحاُق بــن َعْبــد ا ٣٥٢٠/ رقــم ٢٦٢/ ٣٢) تــاریخ دمشــق البــن عســاكر ( (١٤

 ). ٣٦٨/ رقم ١٠٢الَمَدِنّي، متروك، مات سنة أربع وأربعین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٣٥٢٠/ رقم ٢٦١/ ٣٢) تاریخ دمشق البن عساكر ( (١٥
 ). ٣٠٣٧/ رقم ٣٠٣/ ٢) التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة ( (١٦
 ). ٨٧٢/ رقم ٢٩٨/ ٢للعقیلي (  ) الضعفاء الكبیر(١٧
 ). ٣٥٤٣/ رقم ٨١/ ١٦) تهذیب الكمال للمزي ( (١٨
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 یحــدث ، وقــال أیًضــا: "رأیتــه)١(ألقــه" أن فكرهــت شــيء، حفظــه فــي عقیــل ابــن "كــان: مــرةوقــال 
  .)٢(تغیر" قد أنه على فحملته نفسه

ــر: قلــت: لعــل ذلــك كــان منــه فــي آخــر عمــره؛ یؤیــد ذلــك قــول الحــاكم أبــو عبــد اهللا  فســاء "َعمَّ
  .)٤(، ولقد ذكره ابن الكیال في المختلطین)٣(التخمین" على فحدث حفظه

  .)٦(بذاك" "لیس: الخطابي ، وقال)٥(فیه" الناس "تكلم: خراش ابن وقال

 ،)٨(العیـــد دقیـــق ابــن ، فقــال الشـــوكاني: "تعقبـــه)٧(حدیثـــه" تــرك علـــى "أجمعـــوا :منــده ابـــن وقــال
 حمــل وقــد ... تــرك حدیثــه علــى اإلجمــاع یقــع لــم عقیــل ابــن ألن اإلطــالق؛ هــذا منــه واســتنكر

، وتعقـب ابـن منـده )٩(كـذلك" وهـو الصـحیح خـرج مـن عإجمـا باإلجمـاع منده ابن مراد أن على
  . )١٠(منه" ظاهر غلط حدیثه ترك على اإلجماع منده ابن كذلك ابن القیم فقال: "دعوى

 ، وقــال أیًضــا:)١٢(الحــدیث" ، وقــال فــي موضــع آخــر: "مســتقیم)١١(بــالقوي" "لــیس وقــال الــذهبي:
وقــال ، )١٤(الحســن" مرتبــة فــي "حدیثــه: ، وقــال)١٣(بــه" یحتجــان وٕاســحاق أحمــد وكــان لــین، "فیــه
   .)١٥(بأخرة" تغیر ویقال لین، حدیثه في حجر: "صدوقابن 

                                                           
 ). ٣٥٤٣/ رقم ٨١/ ١٦تهذیب الكمال للمزي ( ) (١
 المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة. ) (٢
 ). ٧٨/ رقم ١٠٣) سؤاالت السجزي للحاكم ( (٣
 ). ٢٦/ رقم ٤٨٤) الكواكب النیرات البن الكیال ( (٤
 ). ١٩/ رقم ١٥/ ٦ذیب التهذیب البن حجر( ) ته(٥
 ).  ٨٩/ ١) معالم السنن للخطابي ( (٦
 ). ٦١/ ٣) البدر المنیر البن الملقن ( (٧
) ُمَحمَّد بن َعلّي بن وهب بن ُمِطیع بـن أبـي الطَّاَعـة اْلقشـیِري، َأُبـو اْلفَـْتح َتِقـّي الـّدین، مـات سـنة اثنتـین وسـبعمائة. (٨

)، ٢٣٢٥/ رقم٢٢٥)، المعین في طبقات المحدثین للذهبي ( ١٣٢٦/ رقم ٢٠٧/ ٩كي ( طبقات الشافعیة للسب
 )، وغیرها. ٤٤٢/ ٣فوات الوفیات لصالح الدین ( 

 ). ٣٣٨/ ١) نیل األوطار للشوكاني ( (٩
 ). ٣٢٧/ ١) تهذیب السنن البن القیم ( (١٠
 ). ٣٤٧٨/ رقم ٤٢٥/ ٢) المستدرك للحاكم ( (١١
 ). ٥٤٠/ رقم ٢٥٣/ ١) المصدر السابق ( (١٢
 ).  ٢٢٧٧/ رقم ٢٢٦) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٣
 ). ٤٥٣٦/ رقم ٤٨٤/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (١٤
 ). ٣٥٩٢/ رقم ٣٢١) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٥
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 إذا وأمـا فیحسـن انفـرد إذا فأمـا للمتابعـات حدیثـه یصـلح الحفـظ "سـيء وقال في موضـع آخـر:
  . )١(یقبل" فال خالف

وقـال  ،)٢(الحفـظ" سـيء "كـان: ولقد فسر بعض النُّقَّاد سبب جرحهم البن عقیل؛ فقال الخطیب
 فلمــا ســننه غیــر علــى بــالخبر فیجــيء التــوهم عــن یحــدث كــان الحفــظ رديء ابــن حبــان: "كــان

  . )٣(بضدها" واالحتجاج مجانبتها وجب أخباره في ذلك كثر

 وأما فُیحسن، انفرد إذا فأما للمتابعات، حدیثه یصلح : صدوق سيء الحفظخالصة القول فیه
واهللا  .بتجریحــه القــول علــى النُّقَّــاد اْلُمَلقِّــن ابــن وافــق. كمــا قــال ابــن حجــر یقبــل فــال خــالف إذا

  تعالى أعلم.
  

   المصطلح السادس: من قال فیه: "في حدیثه وهم".

  .)٤(نیّ ُمطَّ ل السَّْعدّي، شیخٌ  بّكار بن َمْعَمر .٢٢

  .)٥(: "في حدیثه وهم"قول ابن اْلُمَلقِّن

ــه:  ــاد فی ــوال النُّقَّ  حدیثــه "فــي :)٨(، واألزدي)٧(قیلــي، وقــال الع)٦(الثقــات فــي حبــان ابــن ذكــرهأق
   أكثره". على تابعیُ  "وال وزاد العقیلي: ،وهم"

   .)١١(وذكره في الضعفاء، )١٠(""صویلح: ، وقال في موضع آخر)٩(مناكیر" "له وقال الذهبي: 

                                                           
 ). ٢٥٥/ ٢) التلخیص الحبیر البن حجر ( (١
 ). ١٩/ رقم ١٥/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
 ).   ٥٢٢/ رقم ٣/ ٢ن البن حبان ( ) المجروحو (٣
/ ٣٩٤)، دیـوان الضــعفاء للــذهبي ( ١١٧٤/ رقــم ٢٥٩/ ٨) انظـر ترجمتــه فــي: الجـرح والتعــدیل البــن أبـي حــاتم ( (٤

). مطین الحافظ الكبیر أبو جعفر محمد بـن عبـد  ٢٥٤/ رقم ٦٦/ ٦)، لسان المیزان البن حجر(  ٤٢٠١رقم 
 ). ٦٨٢/ رقم ١٧١/ ٢ذكرة الحفاظ للذهبي (اهللا بن سلیمان الحضرمي الكوفي. ت

 ). ٣٢٢/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ١٥٩٧٠/ رقم ١٩٦/ ٩) الثقات البن حبان ( (٦
 ). ١٧٩٢/ رقم ٢٠٧/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٧
 ).   ٣٤٠٢/ رقم ٤٩٠/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٨
 ). ٦٥٧٦/ رقم ٧١٢/ ٣) المستدرك للحاكم ( (٩

 ). ٨٦٨٠/ رقم١٥٣/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (١٠
 ). ٦٣٦٣/ رقم ٦٧١/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١١
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 ركُ ذْ َیـ فلـم )٢(حـاتم أبـي ابـن ذكـره ، وقـال فـي موضـع آخـر: )١(بالحـافظ" وقال ابن حجر: "لـیس
    .)٣(جرًحا" فیه

 .فیـه اعبارتهمـ بـنفس واألزدي ،العقیلـي اْلُمَلقِّـن ابـن وافـق. في حدیثـه وهـم خالصة القول فیه:
  واهللا أعلى وأعلم.

  

  المصطلح السابع: من قال: "لیس بمتروك".

 . )٤(من السادسة ،(ت ق)  یحیى بن ُعَبْید اللَّه بن َعْبد اللَّه ْبن َمْوَهب التَّْیِمّي، اْلَمَدِنيّ  .٢٣

  . )٥(متروك"ب"لیس  اْلُمَلقِّن فیه:قول ابن 

وكــان یحــدث ، آخــر موضــع فــيضــعفه ، و )٦( ابــن القطــان فــي موضــع وثقــهأقــوال النُّقَّــاد فیــه: 
 منــه؛ یؤیــد ذلــك مــا قالــه مــراألفــي أول كــان  هلــابــن القطــان  وتوثیــققلــت:  .)٧(تركــهثــم عنــه 

د روى عنـه جماعـة البزار: "كان یحیى بن سـعید یحـدث عنـه ثـم أمسـك عـن الحـدیث عنـه، وقـ
   . )٨(كثیرة من أهل العلم واحتملوا حدیثه"

  )٩(وقال یعقوب بن سفیان: "ال بأس به إذا روى عن ثقة"

. )١٠(: "أبـــــــوه ال یعــــــرف، وأحادیثـــــــه متقاربـــــــة مــــــن حـــــــدیث أهـــــــل الصـــــــدق"يوقــــــال الجوزجـــــــان
، )١٤(الـــــــــــرازي ، وأبـــــــــــو حـــــــــــاتم)١٣(، وابـــــــــــن معـــــــــــین)١٢(ة، وابـــــــــــن عیینـــــــــــ)١١(وضـــــــــــعفه شـــــــــــعبة

                                                           
 ). ٣٨٣/ ٩) فتح الباري البن حجر ( (١
 ) ١١٧٤/ رقم ٢٥٩/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٧٨٥١/ رقم ١١٥/ ٨) لسان المیزان البن حجر ( (٣
 ). ٧٥٩٩/ رقم ٥٩٤البن حجر (  ) تقریب التهذیب(٤
 ). ٣٣٦/ ٣٠) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ٢١٠٦/ رقم ٣٢/ ٩) الكامل البن عدي ( (٦
 ). ٦٩٢/ رقم ١٦٧/ ٩) انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ). ٨٢/ ١) المسند للبزار ( (٨
 ). ١٥٢/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٩

 ). ٢٣١/ رقم ٢٣٤وزجاني ( ) أحوال الرجال للج(١٠
 ). ١٩٢٩/ رقم ٣٢٥/ ٤) السنن للترمذي ( (١١
 ). ٦٩٢/ رقم ١٦٧/ ٩)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (  ١٥٨١/ رقم٤/ ٢) التاریخ األوسط  للبخاري ( (١٢
  ). ٢٧٧/ رقم ٣٣٩) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (١٣
 ). ٦٩٢قم / ر ١٦٨/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٤
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ـــــــــــدارقطن ،)١(والنســـــــــــائي ـــــــــــن اوزاد  ،)٥(والســـــــــــخاوي ،)٤(، والبوصـــــــــــیري)٣(، والهیثمـــــــــــي)٢(يوال ب
: "ال یكتـــــب حدیثـــــه، ســــمع منـــــه یحیـــــى بـــــن ســـــعید القطـــــان فوهـــــب فـــــي موضـــــع آخـــــر معــــین

ـــــى مـــــات" ـــــه حت ـــــال)٦(صـــــحیفته ومـــــا روى عن ـــــیس بشـــــيء ، وق ، وال )٧(فـــــي موضـــــع آخـــــر: "ل
ى بــــن عبیــــد اهللا وكــــان : "تــــرك یحیــــى بــــن ســــعید القطــــان یحیــــأیًضــــا وقــــال، )٨(یكتــــب حدیثــــه"

مفســــًرا قــــول ابــــن معــــین: "یشــــبه أن یكــــون المعنــــى أي العظــــیم آبــــادي ، فقــــال )٩(أهــــًال لــــذاك"
ـــه أن یتـــرك مـــن لـــم یـــرض بـــه فهـــوا بالرجـــال ناقـــدً كـــان یحیـــى القطـــان عارفًـــ أهـــل  ا للـــرواة فل

  .)١٠(لذلك"

  .قلت: ولعله یقصد بذلك أن یحیي بن عبد اهللا بن موهب أهل ألن یترك حدیثه

، عــــن َشــــاَذانوزاد أبــــو حــــاتم: "منكــــر الحــــدیث جــــدًا، ونهــــى ابنــــه أن یكتــــب عــــن المنــــذر بــــن 
: "ال یكتــب فــي موضــع آخــر ، عــن یحیــى هــذا، وقــال: ال یشــتغل بــه"، وزاد النســائي)١١(یعلــى

، )١٤(، وقــال أیًضــا: "متــروك الحــدیث")١٣(، وقــال فــي موضــع آخــر: "منكــر الحــدیث")١٢(حدیثــه"
، وقال أیضًا: "لم أجد من وثقه وال )١٥(: "ضعفه الجمهور ووثق"وقال الهیثمي في موضع آخر

  .    )١٧(، وقال الترمذي: "ضعیف عند أكثر أهل الحدیث؛ تكلم فیه شعبة")١٦(جرحه"
                                                           

 ). ٢١٠٦/ رقم ٣٣/ ٩) الكامل البن عدي ( (١
 ). ٣٧٣٩/ رقم ١٩٩/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٢
 ). ٨٥٨٠/ رقم ٢٣١/ ٥) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٣
 ). ٥٠٥/ رقم ٣٠٠/ ١) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (٤
 ). ١٢٥٥/ رقم ٧٠٠) المقاصد الحسنة للسخاوي ( (٥
  ). ٢١٠٦/ رقم ٣٢/ ٩) الكامل البن عدي ( (٦
 ). ٨٧٠/ رقم ٢٢٧) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (٧
 ). ٢١٠٦/ رقم ٣٢/ ٩) الكامل البن عدي ( (٨
 ). ٦٨٧٦/ رقم ٤٥١/ ٣١) تهذیب الكمال للمزي ( (٩

 ). ١١٩/ ٩) عون المعبود وحاشیة ابن القیم للعظیم آبادي ( (١٠
َبْید ابن َأِبي ُأَمیَّة الُكْوِفّي، َأُبو ُیْوُسف الطََّناِفِسّي، ثقة إال في حدیثه عن الثوري ففیـه لـین، مـات سـنة ) َیْعَلى بن عُ (١١

 ).     ٧٨٤٤/ رقم ٦٠٩بضع ومائتین وله تسعون سنة، تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٦٨٧٦/ رقم ٤٥١/ ٣١) تهذیب الكمال للمزي ( (١٢
 ). ٥١٦٦/ رقم ٣٤٥/ ١٢غلطاي ( ) إكمال تهذیب الكمال لم(١٣
 ). ٤٠٨/ رقم  ٢٥٤/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ١٨٢٦٢/ رقم ٥٧٣/ ١٠) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٥
 ).  ٣٩٩١/ رقم ٩٢/ ٣) المصدر السابق ( (١٦
 ). ٢٦٠١/ رقم ٧١٥/ ٤) السنن للترمذي ( (١٧



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٣١٥ 

عـن روى قال أبو نعیم: "، و )١(روى عن أبیه عن أبي هریرة المناكیر""قاش: وقال أبو سعید النَّ 
   .)٢(اد تركه یحیى القطان"كان من العبَّ و  ،أبیه عن أبي هریرة نسخة فیها مناكیر

ال  ،، وقــال فــي موضــع آخــر: "أحادیثــه أحادیــث منــاكیر)٣(وقــال أحمــد بــن حنبــل: "لــیس بثقــة"
ســئل ، و )٤(وكــان یحیــى بــن ســعید یحــدث عنــه" عبیــد اهللا_، -وال أبــوه -أي یحیــي -عــرف هــویُ 

 لـهعنـه؟ قیـل ُیَحّدث : من قال ،: "منكر الحدیث سأل یحیى بن سعید یوًما عنهعنه مرًة، فقال
: يوقـال السـاج ،)٥(: فـي الرقـائق یعنـي الزهـد"-یحیي بـن سـعید -فقال ،ابن المبارك روى عنه

  . )٦("یجوز في الزهد وفي الرقائق، ولیس بحجة في األحكام"

، وابـن )٨(وقـال مسـلم بـن الحجـاج، )٧(وقال أبو بكر بن أبى شیبة: "كان غیر ثقة فـي الحـدیث"
  .)١٠(ي: "لیس بشيء في الحدیث"انِ رَ سَ یْ قَ قط متروك الحدیث"، وقال ابن الْ : "سا)٩(حزم

إن  :وقــال الحــاكم أبــو عبــد اهللا: "روى عــن أبیــه عــن أبــى هریــرة نســخة أكثرهــا منــاكیر، ویقــال
، وقـال فـي )١٢(وقـال فـي موضـع آخـر: "سـاقط بمـرة" ،)١١(یحیى كان من العباد رحمنا اهللا وٕایاه"

  .)١٣(موضع آخر: "یضع الحدیث"

، قلـت: یفهـم مـن كـالم ابـن )١٤(تعقبه ابن حجر فقال: "متروك وأفحش الحـاكم فرمـاه بالوضـع"ف
  ال كما وصفه الحاكم بوضع األحادیث.   ،المناكیر كثرةحجر أنه متروك بسبب 

  

                                                           
 ). ٥١٦٦/ رقم  ٣٤٦/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١
 ). ٢٧٢/ رقم ١٦١) الضعفاء ألبي نعیم ( (٢
 ). ٢٦٩٢/ رقم ٣٧٩/ ٢) العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( (٣
 ). ٣٢٢٢/ رقم ٤٨٩/ ٢) المصدر السابق ( (٤
 ). ٤١٣٩/ رقم ٥٤/ ٣) المصدر نفسه ( (٥
 ). ٤٠٨/ رقم ٢٥٤/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٦٩٢/ رقم ١٦٨/ ٩التعدیل البن أبي حاتم ( ) الجرح و (٧
 ). ٤٠٧/ رقم ٢٥٤/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٢٩٨/ ٦) المحلى البن حزم ( (٩

 ). ٦٩٠/ رقم ٢٧٧) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٠
 ). ٢٢٤/ رقم ٢٢٨) المدخل إلى الصحیح للحاكم ( (١١
 ). ٢٢٠ / رقم١٨٢) سؤاالت السجزي للحاكم ( (١٢
 ). ١٥٣/ رقم ١٤٩) المصدر السابق ( (١٣
 ). ٧٥٩٩/ رقم ٥٩٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٤
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 ،)٦(وأبــو العــرب ،)٥(، والعقیلــي)٤(، والــدوالبي)٣(وابــن الجــارود ،)٢(البخــاريو ، )١(وذكــره أبــو زرعــة
، )٩(وتركــه القطـــان" ،وقــال الــذهبي: "ضــعفوه فــي الضــعفاء. )٨(وابــن الجــوزي ،)٧(ینوابــن شــاه

فــي موضــع  ، وقــال)١١(، وقــال ابــن حجــر: "ضــعیف جــًدا")١٠(وقــال فــي موضــع آخــر: "هالــك"
  .  )١٢(: "متروك"آخر

قـال شـعبة: "رأیـت یحیـى بـن عبیـد فهم یتكلمون فیه؛ توقد فسر بعض النُّقَّاد األسباب التي جعل
، )١٤(رأیتــه یســيء صــالته""، وقــال فــي موضــع آخــر: )١٣(صــلي صــالة ال یقیمهــا، فتركتــه"اهللا ی

أحادیثــــه منــــاكیر وأبــــوه ال  :وقیــــل ألحمــــد ألي شــــيء تــــرك حــــدیث یحیــــى بــــن عبیــــد اهللا قــــال
 .)١٥(یعرف"

وافـــق ابـــن اْلُمَلقِّـــن جمهـــور النُّقَّـــاد علـــى القـــول  .متـــروك، لكثـــرة منـــاكیره خالصـــة القـــول فیـــه:
  .أعلم واهللا تعالى الفهم بعدم تركه.بتجریحه، وخ

  

 ، أو "ال ُیحتج به"."لیس ممن یحتج به فیما انفردمن قال فیه: "المصطلح الثامن: 

  . )١٦(السادسة الَمكِّّي، من أبي َلِبْیَبةَ  ابن َلِبْیَبة، ویقال: الرَّْحَمن بن َعْبد ( د س) ُمَحمَّد بن .٢٤

  . )١٧(فیما انفرد" : "لیس ممن یحتج بهقول ابن اْلُمَلقِّن فیه
                                                           

 ). ٣٥٧/ رقم ٦٦٨/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ( (١
 ). ٤١٩/ رقم ١٤٠) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (٢
 ). ٥١٦٦قم / ر ٣٤٥/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٣
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٤
 ). ٢٠٤٠/ رقم ٤١٥/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٥
 ). ٥١٦٦/ رقم ٣٤٥/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٦
 ). ٦٨٠/ رقم ١٩٤) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (٧
 ). ٣٧٣٩/ رقم ١٩٩/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٨
 ). ٦٢٠٧/ رقم ٣٧١/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٩

 ). ٧٠١٣/ رقم ٧٤٠/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ). ٦١٧/ ١١)، فتح الباري له (  ٢٣٦٤/ رقم ٢٥١/ ٤) التلخیص الحبیر البن حجر ( (١١
 ). ٥٢٣١/ رقم ٤٣٥/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (١٢
 ). ٤١٩قم / ر ١٤٠) الضعفاء الصغیر للبخاري ((١٣
 ). ٤٧٥/ رقم ١٠١٢/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٤
 ). ٥٦٥/ رقم ٣٦١) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (١٥
 ). ٦٠٨٠/ رقم ٤٩٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٦
 ). ٤٢/ ١٢) التوضیح البن الملقن ( (١٧
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وقـال ، )٢(الحـدیث" قلیـل "كـان: سـعد ابـن ، وقال)١(الثقات في حبان ابن ذكره أقوال النُّقَّاد فیه:
     . )٣(بثقة" مالك: "لیس

 معـین فـي موضـع آخـر: "لـیس ، وقال ابن)٦(، والبوصیري)٥(، والدارقطني)٤(وضعفه ابن معین
   .)٨(، وقال أیًضا: "ال شيء")٧(بشيء" حدیثه

فـي الضـعفاء، وذكـره الفسـوي فـي بـاب  )١١(، وابن الجوزي)١٠(، والدارقطني)٩(وذكره ابن شاهین
  . )١٢(رغب عن الروایة عنهممن یُ 

 یـــدرك "لــم حــاتم: أبـــو ، وقــال)١٣(مرســل" طالــب أبـــى بــنا علــي عــن "حدیثـــه: زرعــة أبــو وقــال
    .)١٤(سعدًا"

  . )١٦(ل"اإلرسا كثیر ، وقال ابن حجر: "ضعیف)١٥("ضعفوه" وقال الذهبي:

 القــول علــى النُّقَّــاد اْلُمَلقِّــن ابــن وافــق .حــتج فیمــا انفــرد بــهضــعیف، ال یُ خالصــة القــول فیــه: 
  واهللا تعالى أعلم. .بتجریحه

  
                                                           

 ). ٥٢١٤/ رقم ٣٦٢/ ٥) الثقات البن حبان ( (١
 ). ١٢٥٣/ رقم ٤٢٨/ ٥سعد ( ) الطبقات الكبرى البن (٢
 ).   ٢٤/ ١) مقدمة الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ١٠٥٥١/ رقم ٣٩٢/ ٦) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٤
 ). ٣٠٧١/ رقم ٧٦/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٥
 ). ٧٥١٧/ رقم ٧٨/ ٨) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (٦
 ).  ١٧٢٨/ رقم ٣١٩/ ٧بن أبي حاتم ( ) الجرح والتعدیل ال(٧
 ). ٥٧٧/ رقم ١٦٩) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (٨
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٩

 ). ٤٥٤/ رقم ١٢٩/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١٠
 ). ٣٠٧١/ رقم ٧٦/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١١
 ). ٤١/ ٣خ للفسوي ( ) المعرفة والتاری(١٢
 ). ٦٦٧/ رقم ١٨٤) المراسیل البن أبي حاتم ( (١٣
ــاف... الزُّْهــِرّي أحــد ٦٦٦/ رقــم ١٨٤) المصــدر الســابق ( (١٤ ــد َمَن ). َســْعُد بــن َأِبــي َوقَّــاص َماِلــك بــن وَهْیــب بــن َعْب

لـى المشـهور وهـو العشرة وأول من رمى بسهم في سبیل اهللا ومناقبه كثیرة، مات بالعقیق سنة خمس وخمسین ع
 ). ٢٢٥٩/ رقم ٢٣٢آخر العشرة وفاة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٣٨٣١/ رقم ٣٦١) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٥
 ). ٦٠٨٠/ رقم ٤٩٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٦
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 .)١(سفیان عیینة أخو بن آدم .٢٥

  .)٢(حتج به": "ال یُ قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

 )٤(، وذكـره ابـن الجــوزي)٣(منــاكیر"بال یـأتي بحدیثـه حـتجیُ  "ال: : قـال أبـو حــاتمأقـوال النُّقَّـاد فیــه
  في الضعفاء.

واهللا  .بتجریحـه القـول علـى الـرازي حـاتم اأبـ اْلُمَلقِّـن ابـن وافـق .حتج به: ال یُ خالصة القول فیه
  أعلى وأعلم.

  

  لیس بالقوي"." :من قال فیهالمصطلح التاسع: 
ِنّي، مــن الرابعــة مــات فــي وســط ( د ) ُشــْعَبة بــن ِدیَنــار اْلَهاِشــِمّي، َمــْوَلى ابــن َعبَّــاس اْلَمــدَ  .٢٦

  .  )٥(خالفة هشام

  . )٧(، وقال في موضع آخر: "ضعیف جدًا")٦(: "لیس بالقوي"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

، )٨(مـن صـالح مـولى التوأمـة" يَّ إلـ بُّ حَ بن معین: "لیس به بأس، وهو أَ ا قال أقوال النُّقَّاد فیه:
، وقال )١٠(ا"ال أحمد بن حنبل: "ما أرى به بأسً ، وق)٩(في موضع آخر: "ال یكتب حدیثه" وقال

   .)١١(أبوداود: "رأیت أحمد كأنه یحسن أمره وال یدفعه"

                                                           
رقــم  /٣٣٦/ ١)، لســان المیــزان البــن حجــر( ٦٨٦/ رقــم ١٧٠/ ١) انظــر ترجمتــه فــي: میــزان االعتــدال للــذهبي ( (١

 )، وغیرهم.١٠٣٣
 ). ٤٨٧/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٩٦٤/ رقم ٢٦٧/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ١/ رقم ١٣/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٤
َأُبـو َتِقـّي  الِحْمِصـّي،  )، ِهَشام بن َعْبد الَمِلك بِن ِعْمَران، الَیَزِنيّ  ٢٧٩٢/ رقم ٢٦٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥

 ). ٧٣٠٠/ رقم ٥٧٣صدوق ربما وهم، مات سنة إحدى وخمسین ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٤٨٥/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ). ٤٨٠/ ١٢) المصدر السابق ( (٧
ِنّي، َمـْوَلى اْلَتْوَأَمـِة، صـدوق اخـتلط ). وَصـاِلح : ابـن َنْبهَـان اْلَمـدَ  ٢٧٤١/ رقـم ٤٩٨/ ١٢) تهذیب الكمال للمـزي ( (٨

بآخره، مات سنة خمس أو ست وعشرین ومائة، وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له، تقریب التهذیب البـن 
 ). ٢٨٩٢/ رقم ٢٧٤حجر ( 

 ). ٢٤١٣/ رقم ٢٠١/ ٢) التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة ( (٩
 ). ٣٢٢٩/ رقم ٤٨٩/ ٢ ( ) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا(١٠
 ). ١٦٠/ رقم ٢٠٩) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (١١
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  . )٢(، وقال العجلى: "جائز الحدیث")١(وقال یعقوب بن سفیان: "ال بأس به"

شـتهر عنـه من لـم یُ  ي في كتاب الطبقات في بابقِ رَ بَ ، وذكره الْ )٣(وذكره ابن شاهین في الثقات
  .)٤(واحتملت روایته لروایة الثقات عنه ،یة من أهل المدینةالروا

ـــا اْلُوُضـــوءُ هـــذا، فقـــال: " مـــن رَ َكـــنْ أَ  حـــدیثاً  لـــه أجـــد لـــموقـــال ابـــن عـــدى: " ـــا َوَلـــْیَس  َخـــَرَج، ِممَّ  ِممَّ
 اْلَفْضـل اإلسـناد عبـاس، وفـي ابـن قـول عـن موقـوف الحـدیث هـذا فـي ، وقال: األصل)٥(َدَخَل"

 علیـه فـاحكم منكـراً  حـدیثاً  لـه أجـد لـم قـال: ثـم منـه الـبالء "لعل عدي: ابن قال ،)٦(اْلُمْخَتارِ  ْبنا
  .)٧(بأس" ال أنه وأرجو بالضعف

 ویحتمـل قولـهفقال ابن القطان مفسرًا ذلك: "، )٨(وقال البخاري: "یتكلم فیه مالك، ویحتمل منه"
  .)٩(ولیس هو ممن یترك حدیثه" ،یعنى من شعبةمنه: 

، وقـال أیضـًا: "لـم یكـن )١١(، وزاد في موضع: "ال تأخذن عنه شیًئا")١٠(قة"وقال مالك: "لیس بث
  .)١٣(... وله أحادیث كثیرة وال یحتج به")١٢(یشبه القراء

                                                           
 ). ٢٣٨٧/ رقم ٢٦٦/ ٦) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١
 ). ٧٢٩/ رقم ٤٥٦/ ١) الثقات للعجلي ( (٢
 ). ٥٣٧/ رقم ١١١) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (٣
 ). ٢٣٨٧/ رقم ٢٦٦/ ٦) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٤
)، الحكـم علـى  ٥٦٨/ رقـم ١٨٧/ ١) أخرجه البیهقي في سننه، باب الوضـوء مـن الـدم یخـرج مـن أحـد السـبیلین ( (٥

الحدیث: قال ابن الجوزي: "هذا حدیث ال یصح... واألصل فـي هـذا أنـه موقـوف"، وقـال البیهقـي: وروي أیضـا 
/ ١ علیه وسلم وال یثبت. انظر: العلل المتناهیـة (عن علي بن أبي طالب من قوله. وروي عن النبي صلى اهللا

 )، والحدیث ضعیف. ٥٦٧/ رقم ١٨٧/ ١السنن الكبرى للبیهقي (  )، ٦٠٦/ رقم ٣٦٦
ــــو َســــْهل اْلِمْصــــِرّي، انظــــر ترجمتــــه فــــي: الجــــرح والتعــــدیل البــــن أبــــي حــــاتم ((٦ )، الضــــعفاء  ٣٩١/ رقــــم٧/٦٩) َأُب

 )، وغیرهم.٢٣٥/ رقم ٧٠٧/ ٤)، تاریخ اإلسالم للذهبي ( ٢٧٢١/ رقم٨/ ٣والمتروكون البن الجوزي ( 
 ). ٨٨٩/ رقم ٣٩/ ٥) الكامل البن عدي ( (٧
 ). ٥٩٢/ رقم ٣٤٧/ ٤) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٣٢٦/ ٥) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (٩

 ). ١٦٠٤/ رقم ٣٦٧/ ٤أبي حاتم (  )، الجرح والتعدیل البن ٢٦٧١/ رقم٢٤٣/ ٤) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١٠
 ). ٨٨٩/ رقم ٣٨/ ٥) الكامل البن عدي ( (١١
) قال محمد سالمة: "یظهر أن المراد بها أن ذلك الراوي لم یكن من العلماء وال من الفقهاء، وال من أهل الضبط (١٢

 ). ٣٤٥/ ٤التام واإلتقان الكامل والروایة باللفظ". انظر: لسان المحدثین ( 
 ). ٩٠٧/ رقم ٢٢٥/ ٥بقات الكبرى البن سعد ( ) الط(١٣
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ابــن القطــان الفاســي: "هــذا قلــة إنصــاف... إن مالكــًا لــم یضــعفه، وٕانمــا شــح علیــه بلفظــة فقــال 
بمــــا قــــالوا أیضــــا: "لــــیس بثقــــة" "ثقــــة"، وقــــد كــــانوا ال یطلقونهــــا إال علــــى العــــدل الضــــابط... ور 

  .)١("لضعیف أو لمتروك
فقــال: "هــذا التأویــل غیــر شــائع، بــل لفظــة: "لــیس بثقــة"، فــي  ،القطــانابــن تعقــب ابــن حجــر و 

، وقد قال ابن حبان: "روى عن ابن عباس مـا ال أصـل )٢(االصطالح یوجب الضعف الشدید"
  .)٣(له حتى كأنه ابن عباس آخر"

ـــو زرعـــة ـــو حـــاتم)٦(وقـــال الجوزجـــانى، )٥(يســـاج، وال)٤(وضـــعفه أب ، وابـــن )٨(، والنســـائي)٧(، وأب
: "لـیس أیضـاً  ، وقـال)١٠(""، وقال النسـائي فـي موضـع آخـر: "ضـعیفي: "لیس بقو )٩(القیسراني

 ،)١٥(وابــــــن الجــــــوزي ،)١٤(وأبــــــو العــــــرب، )١٣(العقیلــــــيو  ،)١٢(.  وذكــــــره ابــــــن الجــــــارود)١١(بثقــــــة"
، وقـال )١٧(ال النسـائي: لـیس بـالقوى، وقـواه غیـره"في الضـعفاء.  وقـال الـذهبي: "قـ )١٦(والذهبي

   .)١٨(في موضع آخر: "فیه ضعف"
  .)٢٠(، وقال في موضع آخر: "ضعیف")١٩("وقال ابن حجر: "صدوق سيء الحفظ

                                                           
 ). ٣٢٥/ ٥) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١
 ).  ٥٩٢/ رقم ٣٤٧/ ٤) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٤٧٥/ رقم ٣٦١/ ١) المجروحون البن حبان ( (٣
 ). ١٦٠٦/ رقم ٣٦٨/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ٥٩٢/ رقم ٣٤٧/ ٤البن حجر (  ) تهذیب التهذیب(٥
 ). ٢٢٣/ رقم ٢٢٦) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٦
 ). ١٦٠٦/ رقم ٣٦٨/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ).  ٨٨٩/ رقم ٣٨/ ٥) الكامل البن عدي ( (٨
 ).  ١٢٣٣/ رقم ٦٨٦/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٩

  .) ٩٩٢٠/ رقم ٧٢ /٩) السنن الكبرى للنسائي ( (١٠
 ). ٢٢٧/ رقم ٢٠١/ ١) التحقیق في مسائل الخالف البن الجوزي ( (١١
 ). ٢٣٨٧/ رقم ٢٦٦/ ٦) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٢
 ). ٧٠٨/ رقم ١٨٥/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٣
 ). ٢٣٨٧/ رقم ٢٦٦/  ٦) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ((١٤
 ). ١٦٢٥/ رقم ٤٠/ ٢بن الجوزي ( ) الضعفاء والمتروكون ال(١٥
 ). ٢٧٦٦/ رقم ٢٩٨/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٦
 ). ٢٢٧٩/ رقم ٤٨٥/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٧
 ). ٤٩/ رقم٧٢/ ١) تنقیح التحقیق للذهبي ( (١٨
 ).   ٢٧٩٢/ رقم ٢٦٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٩
 ). ١٥٨/ رقم ٣٣٢/ ١) التلخیص الحبیر البن حجر ( (٢٠



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٣٢١ 

 القـول علـى أغلـب النُّقَّـاد فـي إحـدى قولیـه اْلُمَلقِّـن ابـن وافـق .لـیس بـالقوي خالصة القـول فیـه:
  واهللا أعلى وأعلم. .بتضعیفه

  . )٣(من الخامسة ،الِحْمصيّ  ، َأُبو ُمَحمَّد)٢(اَألَسِديّ ، )١(ق ) َعْبُد اللَّه ْبن ِدیَنار الَبْهراني(  .٢٧

  .)٤(: "لیس بالقوي"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

: فــي الثقــات وقــال ابــن حبــانذكــره و  ،)٥(الحــافظ ي النیســابوريأبــو علــ وثقــه أقــوال النُّقَّــاد فیــه:
 : "مــــن المتقنــــین... وكــــان عزیــــز الحــــدیثموضــــع آخــــر قــــال فــــي، و )٦("عزیــــز الحــــدیث جــــًدا"

  .)٩(، وقال أبو زرعة: "شیخ ربما أنكر")٨(نى في حدیثه"أَ تّ یُ "ى: انِ جَ وزَ جَ وقال الْ  . )٧("ُیْغِرب

، وزاد الـدارقطني: "ال یعتبـر بـه"، وقـال )١٢(، والسـیوطي)١١(ي، والـدارقطن)١٠(بـن معـینا وضعفه
  . )١٣(في موضع آخر: "فیه لین"

: "لــیس بــالقوى"، وزاد األزدي: "ال یشــبه حدیثــه حــدیث النــاس"، )١٥(، والعینــي)١٤(قــال األزديو 
  في الضعفاء.   )١٧(وذكره ابن الجوزي، )١٦(وقال أبو حاتم: "شیخ لیس بالقوى منكر الحدیث"

                                                           
) بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الهـاء، وفـتح الـراء وفـي آخرهـا النـون، هـذه النسـبة الـى بهـراء وهـي قبیلـة مـن (١

 ). ٦٣٣/ رقم ٣٧٣/ ٢قضاعة نزلت أكثرها بلدة حمص مدینة بالشام. األنساب للسمعاني ( 
 ).٧٦) سبق نسبته (ص (٢
 ). ٣٣٠١/ رقم ٣٠٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٤٣١/ ١٩) ، ( ٢٤٨/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٤
)، أبو علي: اْلُحَسْین ْبن َعِلّي ْبـن یزیـد ْبـن َداُود، الحـافظ َأُبـو  ٣٢٨١/ رقم٤١/ ٢٨) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٥

 ). ٣٣٣/ رقم ٨٧٥/ ٧َعِلّي الَّنْیسابورّي، مات سنة تسع وأربعین وثالث مائة. تاریخ اإلسالم للذهبي ( 
 ).  ٨٨٧٩/ رقم ٣٣/ ٧) الثقات البن حبان ( (٦
 ). ١٤٤٤/ رقم٢٨٩) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (٧
 ). ٣١٣/ رقم ٢٩٨) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٨
 ). ٣٢٨١/ رقم٤١/ ٢٨) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٩

  ). ٣٢٨١/ رقم٤٠/ ٢٨) المصدر السابق ( (١٠
 ). ٢٧١/ رقم ٤١دارقطني ( ) سؤاالت البرقاني لل(١١
 ). ٢٤٨٩٣) الجامع الكبیر للسیوطي ( رقم (١٢
 ). ١٣٤/ رقم ٦٧٦/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٣
 ). ٢٩١١/ رقم ٣٣٣/ ٧) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٤
 ). ١٢٣/ ١) عمدة القاري للعیني ( (١٥
 ). ٢١٨/ رقم ٤٧/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٦
 ).    ٢٠١٩/ رقم ١٢١/ ٢الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (  )(١٧
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، وقــال ابــن حجــر: )٢(، وقــال فــي موضــع آخــر: "فیــه ضــعف")١(وقــال الــذهبي: "لــیس بــالقوي"
  . )٣("ضعیف"

 واهللا .بتجریحــه القــول علــى النُّقَّــاد ُجــلّ  اْلُمَلقِّــن ابــن وافــق .: لــیس بــالقوية القــول فیــهخالصــ
  أعلم. تعالى

  

بوصـف یـدل علـى الجهالـة فـي الـراوي، وكـان ذلـك بألفـاظ متنوعـة وهـي علـى النحـو  الجرح ثانًیا:
  التالي:

  المصطلح األول: من قال فیه: "فیه جهالة".
   . )٥(صحبة له أن زعم من أخطأ الثالثة، من ِخَداش، ، َأُبو)٤(الشَّْرَعِبيّ  َزْید ْبنُ  بَّانحِ )  ( بخ .٢٨

  .)٦("فیه جهالة" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

ـــاد فیـــه:  ـــوال النُّقَّ ـــان ابـــن ذكـــرهأق ـــو داود)٧(الثقـــات فـــي حب ـــال أب ـــز "شـــیوخ: ، وق  كلهـــم )٨(َحِرْی
  . )١٠(مصر أهل تابعي ثقات في الفسوي ، وذكره)٩(ثقات"

  : "مجهول". )١٢(، وابن القطان)١١(ابن حزم وقال

                                                           
 ).   ٢١٦٢/ رقم ٢١٥) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١
 ). ٣١٥٩/ رقم ٣٣٧/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٢
 ). ٣٣٠١/ رقم ٣٠٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
وفـي آخرهـا البـاء المنقوطـة بواحـدة، نسـبة إلـى شـرعب  ) بفتح الشین المعجمة، وسكون الراء، وفـتح العـین المهملـة،(٤

 ).١٥٢)، لب اللباب للسیوطي(ص ٢٣٢٠/ رقم٧٧/ ٨وهي بطن من حمیر. انظر: األنساب للسمعاني ( 
)، ذكره بعضهم في الصحابة... وال یصح له صـحبة، قالـه ابـن  ١٠٧٣/ رقم ١٤٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥

 ). ٩٨٦٢/ رقم ٩٨/ ٧صابة البن حجر ( عبد البر، وهو كما قال. اإل
 ). ٣١٨/ ١٥) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ). ٢٣٨١/ رقم ١٨١/ ٤) الثقات البن حبان ( (٧
) َحِرْیــز بــن ُعْثَمــان الرََّحِبــّي، َأُبــو ُعْثَمــان الِحْمِصــّي، ثقــة ثبــت رمــي بالنصــب، مــات ســنة ثــالث وســتین ومائــة، ولــه (٨

 ).   ١١٨٤/ رقم ١٥٦هذیب البن حجر ( ثالث وثمانون سنة. تقریب الت
 ). ٣١٢/ رقم ١٧٢/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٩

 ). ٥٢٢/ ٢) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (١٠
 ). ٥٥٨/ ٧) المحلى البن حزم ( (١١
 ). ٢٧٥٩/ رقم ٥٢١/ ٥) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١٢
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ـــال الـــذهبي:  تـــابعي ، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "هـــو)٢(، وقـــال ابـــن حجـــر: "ثقـــة")١("شـــیخ" وق
  . )٣(معروف"

 عرفـه ومـن ،مـنهم الـبعض ووافـق ،فیـه النُّقَّـاد ُجـلّ  اْلُمَلقِّـن ابـن خـالف .ثقـة خالصة القول فیـه:
   تعالى أعلم.واهللا .وهو حجة على غیره فیه علم زیادة معه

  

  عرف".من قال فیه: "ال یُ المصطلح الثاني: 

 .)٥(الرَّقِّيّ  اْلَمِلیحِ  َأُبو وعنه ،)٤(َمْكُحول ُهَرْیَرة یروي عن َأُبو .٢٩

   . )٦("ال ُیعرف"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

  . )٧(ُیعرف" قال الذهبي: "ال أقوال النُّقَّاد فیه:

 .ذلـك علـى تبعـه ولعلـه قولـه؛ علـى الـذهبي اْلُمَلقِّـن نابـ وافـق .: ال ُیعـرفخالصة القـول فیـه
  واهللا أعلم.

 خمـس سـنة مـات اْلَمْصـِرّي، محمـد وأبـ، اْلَحْضـَرِميّ  ُفْرَعـان ْبـنِ  ُعْقَبـةَ  ْبـنِ  َلِهیَعـةَ  ْبـنِ  ِعیَسى .٣٠
 .  )٨(أخو عبد اهللا بن َلِهیَعةَ  وهو ،ومائة وأربعین

  .)٩(: "ال ُیعرف"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

                                                           
الـذهبي: "اشـَتَهر عنـد طوائـف مـن المتـأخرین إطـالُق اسـم "الثقـة" ). قـال  ٨٩٥/ رقـم ٣٠٦/ ١) الكاشف للذهبي ( (١

: "محلــهُّ الصــدق"، ویقــال فیــه:  َعَلــى: َمــن لــم ُیْجــَرح، مــع ارتفــاع الجهالــِة عنــه. وهــذا ُیســمَّى: "مســتورًا"، وُیســمىَّ
 ). ٧٨"شیخ". الموقظة ( ص

 ). ١٠٧٣/ رقم ١٤٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ١٥٤/ ٣البن حجر (  ) التلخیص الحبیر(٣
) َمْكُحْول الشَّاِمّي َأُبو َعْبد اهللا، ثقة فقیه كثیر اإلرسال مشهور، مات سنة بضع عشرة ومائة. تقریب التهذیب البـن (٤

 ). ٦٨٧٥/ رقم ٥٤٥حجر ( 
أو َعْمرو بـن  ). َأُبو الَمِلْیح: الَحَسن بن ُعَمرَ  ٩١٢٢/ رقم٩/١٨٢) انظر ترجمته في: لسان المیزان البن حجر ( (٥

  َیْحَیى الَفَزاِرّي َمْوَالُهم، ثقة، مات سنة إحدى وثمانین ومائة، وقد جاوز التسعین. تقریب التهذیب البن حجر 
 ).  ١٢٦٦/ رقم١٦٢(

 ). ٤٦٤/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ).  ٧٧٨٩/ رقم ٨١٢/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٧
/ رقم ٤٠٣/ ٤)، لسان المیزان البن حجر (  ٦٦٠٠/ رقم ٣٢٢/ ٣عتدال للذهبي ( ) انظر ترجمته في: میزان اال(٨

 ) وغیرهم. ٢٠٧٠/ رقم ٤٣٨/ ٢مغاني األخیار للعیني (  )، ١٢٣٢
 ). ٢٨٢/ ١٧) التوضیح البن الملقن ( (٩
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  .)١(: ذكره ابن حبان في الثقاتال النُّقَّاد فیهأقو 

ـــدارقطني ، وقـــال )٥(بخبـــره" حـــتجیُ  الطبـــري: "ال ، وقـــال)٤(والهیثمـــي ،)٣(والبیهقـــي ،)٢(وضـــعفه ال
 وقـــــال الـــــذهبي: "ال، )٦(بـــــه" إال ُیعـــــرف وال علیـــــه تـــــابعیُ  أن أورد لـــــه حـــــدیثًا: "ال العقیلـــــي بعـــــد

  .)٧(عرف"یُ 

 الـذهبي ولعلـه تبـع بجهالتـه، وقـال النُّقَّـاد ُجـلّ  اْلُمَلقِّـن ابـن خـالف .ضـعیف خالصة القول فیـه:
  واهللا تعالى أعلم. .ذلك على

  

  ".مجهول: "من قال فیهمالمصطلح الثالث: 

 .)٨(الخامسة من ( س) َأْیَفع، .٣١
    . )٩("مجهول"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

  . )١٠(في الثقات حبان ابن ذكرهأقوال النُّقَّاد فیه: 
 َیِعــزّ  ، وقــال ابــن عــدي: "هــذا)١٢(، وزاد فــي موضــع: "جــًدا")١١(الحــدیث" لبخــاري: "منكــرا وقــال
  . )١٣(غیره" وعن عمر ابن عن ِجًدا، َحِدیُثه

                                                           
 ). ٩٨٣٤/ رقم ٢٣٤/ ٧) الثقات البن حبان ( (١
 ). ٤/ رقم ٦٨/ ٤) السنن للدارقطني ( (٢
 ). ١١٩٠٨/ رقم ٢٦٨/ ٦الكبرى للبیهقي (  ) السنن(٣
 ). ١٠٩١٧/ رقم ٥٦/ ٧) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٤
 ).   ١٢٣٢/ رقم ٤٠٤/ ٤) لسان المیزان البن حجر ( (٥
). الحدیث: عـن ابـن عبـاس قـال: "لمـا نزلـت سـورة النسـاء قـال  ١٤٣٦/ رقم ٣٩٧/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٦

لیه وسلم ال ُحْبس بعد سورة النساء"، أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسیر رسول اهللا صلى اهللا ع
/ رقم ٢٦٨/ ٦)، والبیهقي في سننه، كتاب الوقف، باب من قال ال حبس عن فرائض اهللا (  ٣/ رقم ٦٨/ ٤( 

 ف.). كالهما من طریق عیسى بن لهیعة عن عكرمة عن ابن عباس به. والحدیث إسناده ضعی ١١٩٠٧
 ). ٣٢٩٤/ رقم ٣١٢) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٧
 ). ٥٩٤/ رقم ١١٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٢٨٠/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ١٨٠١/ رقم ٥٥/ ٤) الثقات البن حبان ( (١٠
 ). ١٥٠/ رقم ١٢٥/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١١
 ). ٢٣٥/ رقم ١٢٦/ ٢) الكامل البن عدي ( (١٢
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٣
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  .)٢(، ونقل المزي عن النسائي قوله: "ضعیف الحدیث، ال أعرفه")١(أعرفه" وقال النسائي: "ال
ــوقلــت: لعــل المــزي وهــم فــي ذلــك، وٕانمــا المعــروف عــن النســائي  ضــعیف  )٣(َحِریــز قولــه: "َأُب

  .)٥(، یؤید ذلك ما ذكره عن النسائي في تهذیب الكمال)٤(الحدیث، وأیفع ال أعرفه"
   .)٧(به" إال یعرف وال علیه، تابعیُ  : "ال)٦(حدیثًا العقیلي بعد أن أورد له وقال

  . الضعفاء في )٩(الجارود وابن ،)٨(العقیلي وذكره

  . )١١(ال ابن حجر: "ضعیف، وق)١٠(وقال الذهبي: "ُضِعف"
بجهالتـه. واهللا  القـول علـى النُّقَّـاد أغلـب اْلُمَلقِّـن ابـن خـالف .: منكـر الحـدیثخالصة القول فیه

  تعالى أعلم.
    . )١٣(َبِنّي َهاِشم َمْوَلى  اْلَمَدِنّي، ،)١٢(ِإْسَحاق الدَّْوِسيّ  َأُبو .٣٢

  .)١٤(: "مجهول"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

                                                           
 ). ٩٠٦٩/ رقم ٢٣٤/ ٨) السنن الكبرى للنسائي ( (١
 ). ٥٤٣٦/ رقم ٣٩١/ ٤) تحفة األشراف للمزي ( (٢
) َعْبد اللَّه ْبن ُحَسْین اَألْزِدّي، َأُبو َحِریز اْلَبْصِرّي، َقاِضي ِسِجْسَتان، صدوق یخطئ، من السادسة. تقریب التهـذیب (٣

 ).   ٣٢٧٦/ رقم ٣٠٠البن حجر ( 
 ). ٩٠٦٩/ رقم ٢٣٤/ ٨) السنن الكبرى للنسائي ( (٤
 ). ٥٩٧/ رقم ٤٤٢/ ٣) تهذیب الكمال للمزي ( (٥
) الحدیث: عن ابن عمر قال: "قال النبي صلى اهللا علیه وسلم المرأة من خثعم: "َوِددتُّ َأنَِّك َلْم َتْخُرِجي ِمـَن الـدُّْنَیا (٦

)،  ١٣٨٩٣/ رقــــم ١٨٦/ ١٣ِلـــي َیِتیًمــــا أو ُتَجهِّـــزي َغاِزًیـــا". أخرجــــه الطبرانـــي فـــي المعجــــم الكبیـــر ( َحتـَّــى َتْكفُ 
)، كالهما من طریق أبي حریز عن أیفع عن ابن عمر  ١٠٥٢١/ رقم ٣٨٨/ ١٣والبیهقي في شعب اإلیمان (
 به. والحدیث إسناده ضعیف.

 ). ١٥٠/ رقم ١٢٥/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٧
 ق، نفس الجزء والصفحة.) المصدر الساب(٨
 ). ٦٢٩/ رقم ٣٠٩/ ٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

 ). ٥٠٣/ رقم ٢٥٩/ ١) الكاشف للذهبي ( (١٠
 ). ٥٩٤/ رقم ١١٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
األزد. انظر: األنساب  ) بفتح الدال المهملة وسكون الواو وكسر السین المهملة، هذه النسبة إلى دوس، بطن من(١٢

 ). ١٠٨)، لب اللباب للسیوطي ( ص ١٦٣٢/ رقم ٤٠١/ ٥للسمعاني ( 
 ). ٧٩٣٦/ رقم ٦١٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ). ٥٨/ ١٨) التوضیح البن الملقن ( (١٤
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ــاد ف ــهأقــوال النُّقَّ  أهــل فــي ، وقــال أبــو أحمــد الحــاكم: "حدیثــه)١(: ذكــره ابــن حبــان فــي الثقــاتی
  .)٢(الحجاز"

  .)٤(، وقال الذهبي: "مجهول")٣("مجهول" ن:كَ السَّ  وقال ابن
ـــه، إال مـــا  .: مجهـــولخالصـــة القـــول فیـــه ـــّل النُّقَّـــاد علـــى القـــول بجهالت ـــن اْلُمَلقِّـــن ُج وافـــق اب

  لمجاهیل. واهللا أعلى وأعلم.كان من ابن حبان فمن عادته توثیق ا

 اْلِمْصـِرّي، ُغَفْیـر الَحَسـن بـن :، وقیـل)٥(َأُبـو َعِلـّي اَألْزِديّ  َعْمـرو بـن الَغفَّـار بن َعْبد َسینُ الحُ  .٣٣
  .)٧(وثالثمائة خمس سنة ، مات)٦(اْلَعطَّار

  .)٨("مجهول" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

 منكـــر: ، وقـــال ابـــن مـــاكوال: "یقولـــون)٩(حـــدیث"ال : قـــال الـــدارقطني: "منكـــرأقـــوال النُّقَّـــاد فیـــه
، وقــــال الهیثمــــي: )١١(بلیــــة" الــــدارقطني فــــي موضــــع آخــــر: "متــــروك كــــان ، وقــــال)١٠(الحــــدیث"
   .)١٤(عنه" الروایة )١٣(حمزة ترك" قال األزدي:و  ،)١٢("متروك"

                                                           
 ). ٦٣٦٢/ رقم ٥٧٨/ ٥) الثقات البن حبان ( (١
 ). ٧٣/ رقم ١٩٤/ ١) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (٢
 ). ٤٠/ رقم ٩/ ١٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٧٢٨٩/ رقم ٧٦٩/ ٢)، المغني في الضعفاء له (  ٩٩٤٢/ رقم ٤٨٨/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (٤
 ).٧٤) سبقت نسبته (ص(٥
األنســـاب ) نســبة إلــى بیـــع العطــر والطیـــب، والمنتســبون إلـــى هــذه الصـــنعة جماعــة كثیـــرة مــن العلمـــاء والمحــدثین. (٦

 ). ٢٧٧٣/ رقم ٣٢٢/ ٩للسمعاني ( 
/ ٥١٧/ ١)، میــزان االعتــدال للــذهبي (  ١٥٥٦/ رقــم ٩٨/ ١٤) انظــر ترجمتــه فــي: تــاریخ دمشــق البــن عســاكر ((٧

 ). وغیرهم.  ٢٣٦٦/ رقم ١٠٢/ ٣)، لسان المیزان البن حجر (  ١٩٢٧رقم 
 ). ٤٨٤/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ١٧١٨/ ٣للدارقطني ( ) المؤتلف والمختلف (٩

 ). ٢٢٨/ ٦) اإلكمال البن ماكوال ( (١٠
 ). ٢٧١/ رقم ٢٠٥) سؤاالت حمزة للدارقطني ( (١١
 ). ٦٨٤٦/ رقم ٣٠٠/ ٤) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٢
) حمزة بن محمد بن علي بن العباس أبو القاسم الكناني، الحافظ، المصري، مات سنة سبع وخمسین وثالثمائـة. (١٣

) ٦/٢٩٥٧) بغیة الطلب البن العـدیم (١٧٧٨/ رقم ٢٣٩/ ١٥رجمته في: تاریخ دمشق البن عساكر ( انظر ت
 ). ٣٣٢٨/ رقم ٢٤٢/ ١٢سیر أعالم النبالء للذهبي (

 ). ٢٢٨/ ٦) اإلكمال البن ماكوال ( (١٤
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 بــن ســعید عــن حــدثنا مصــر، إلــى جمیًعــا الــرحلتین فــي بمصــر عنــه وقــال ابــن عــدي: "كتبــت

 یحتمـل سـنه یكـن ولـم مصـر، شـیوخ كبـار مـن وغیرهمـا ،)٢(ِمْقالص بن العزیز وعبد ،)١(ُعَفْیر
  .)٣(مناكیر" بأحادیث حدث لقاءهم، وقد

 لروایتـه منـه وتألمـت عـدي ابن على نقمت وقد عاب الذهبي علیه في روایته عنه، وقال: "لقد
  .)٥(الَحِدیث" یضع "َكذَّاب ُیوُنس: اْبن ، وَقالَ )٤(عنه"

، وقال: )٨(، وقال أیًضا: "متهم")٧(، وقال في موضع آخر: "كذاب")٦(بثقة" بي: "لیسوقال الذه
  .)٩(واه" "متروك،

 یقـل ولـم تركـه علـى َفُجلهـم النُّقَّـاد، اْلُمَلقِّن ابن خالف .م بالكذبهِ تُ متروك اِ  خالصة القول فیه:
  واهللا أعلى وأعلم.  .علم زیاده معه عرفه ومن بجهالته، أحد

ــ .٣٤ ــنُ  ُعودُ ( س ) َمْس ــة ْب ــن ُجَوْیِرَی ــِليّ  َداُودَ  ب ــو)١٠(اْلَمْوِص ــِعید، مــات ، َأُب ــین  ثمــان ســنة َس وأربع
 .)١١(ومائتین

  .)١٢("مجهول"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

  
                                                           

ــْوَالُهم الِمْصــِرّي، وقــد ینســب إلــى جــده،(١ ــر اَألْنَصــاِرّي َم ــر بــن ُعَفْی صــدوق عــالم باألنســاب وغیرهــا،      ) َســِعْید بــن َكِثْی
 ).     ٢٣٨٢/ رقم ٢٤٠مات سنة ست وعشرین ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر ( 

ن ) َعْبد الَعِزْیز بن ِعْمَران بن َأیُّْوب بن ِمْقَالص، َأُبو َعِلّي الُخَزاِعّي، موالهم الِمْصرّي الفقیه، مات سنة أربع وثالثی(٢
 ).  ٢٥٨/ رقم ٨٧٢/ ٥للذهبي (  ومائتین. تاریخ اإلسالم

 ).  ٤٩٧/ رقم ٢٤٤/ ٣) الكامل البن عدي ( (٣
 ). ١٩٢٧/ رقم ٥١٧/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٤
 ). ٣١٩/ رقم ١٢٢/ ١) التاریخ البن یونس ( (٥
 ). ٩٤٤/ رقم ٨٤) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٦
 ). ١٤٦٢/ رقم ١٦٥/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٧
 ). ٩٩٥/ رقم ٨٩) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٨
 ). ٢٢٣/ رقم ٨٧/ ٧) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٩

) بفتح المیم، وسكون الواو، وكسر الصاد المهملة، هـذه النسـبة إلـى الموصـل، وهـي مـن بـالد الجزیـرة، وٕانمـا قیـل (١٠
 ). ٣٩٨٠/ رقم ٤٨١/ ١٢لبالدها الجزیرة ألنها بین دجلة والفرات. األنساب للسمعاني ( 

 ). ٦٦٠٨/ رقم ٥٢٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٤٩٢/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (١٢
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، )٢(النســائي ، وقــال)١(:"مســتقیم الحــدیث"فــي الثقــات، فقال حبــان ابــن ذكــره أقــوال النُّقَّــاد فیــه:
    .)٤(الرجال" من نبیًال  "كان: به"، وقال األزدي بأس "ال: )٣(ومسلمة بن القاسم

 القطــان، ابــن ، فتعقبــه ابــن حجــر فقــال: "غفــل)٥(حالــه" عــرفتُ  وقــال ابــن القطــان الفاســي: "ال
   . )٦(ُیعرف" ال: فقال

  .)٨(قال ابن حجر: صدوق"، و )٧(نبیل" وقال الذهبي: "صدوق
 وخــالف ذلــك، علــى وأقــره الفاســي انالقطــ ابــن اْلُمَلقِّــن ابــن وافــق : صــدوق،خالصــة القــول فیــه

  واهللا تعالى أعلم. .النُّقَّاد جمیع

  . )٩(َزْید َمْعَمر بن  .٣٥
  .)١٠("مجهول" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، وقـــال )١٢(، وقـــال أبـــو حـــاتم: "ال أعرفـــه")١١(ذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات أقـــوال النُّقَّـــاد فیـــه:
  .)١٣(الذهبي: "مجهول"

 حبـان ابـن وخـالف النُّقَّـاد علـى القـول بجهالتـه، اْلُمَلقِّـن ابـن افـقو  .: مجهـولخالصة القول فیـه
  واهللا تعالى أعلم. .المجاهیل توثیق عادته من فهو

  

  
                                                           

 ). ١٥٩٣٦/ رقم ١٩١/ ٩) الثقات البن حبان ( (١
 ). ١٧٦/ رقم ٧٢) المشیخة للنسائي ( (٢
 ). ٤٥٢٠/ رقم ١٦٢/ ١١) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٣
 ). ٥٩٠٨/ رقم  ٤٧١/ ٢٧ ) تهذیب الكمال للمزي ((٤
 ). ٢٤٣/ ٣) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (٥
 ). ٢١١/ رقم ١١٦/ ١٠) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ).  ٥٣٩٧/ رقم ٢٥٧/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٧
 ). ٦٦٠٨/ رقم ٥٢٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
/ ٨)، الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم (  ١٦٣٠/ رقــم ٣٧٨/ ٧) انظــر ترجمتـــه فـــي: التـــاریخ الكبیـــر للبخـــاري ( (٩

 ). ١١٧٠/ رقم ٢٥٨
 ). ٣٢٣/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ). ١١٠٧٦/ رقم ٤٨٥/ ٧) الثقات البن حبان ( (١١
 ). ١١٧٠/ رقم ٢٥٨/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
 ). ٨٦٨٤/ رقم ١٥٤/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (١٣
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  من قال فیه: "مجهول وحدیثه منكر".المصطلح الرابع: 

 .)١(اْلُهَذِليّ  َبْكر َأُبو ،اْلَحَسن بن َمْعَمر .٣٦
  .)٢("مجهول وحدیثه منكر" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

  .)٣("ربما أخطأ" :وقال ،ذكره ابن حبان في الثقات أقوال النُّقَّاد فیه:
 بـــن ْیلهَ َهـــاُرون ُســ َأُبــو قــال، ")٤(وقــال ابــن عـــدي بعــد ذكـــره لحــدیث تعلیــق السَّـــوط فــي البیـــت

، قال الثوري عن _ _ أي معمر بن الحسن الشیخ هذا إال یرویه لم منكر حدیث هذا َشاَذَوْیه:
  .)٥("اجدً  منكر اإلسناد بهذا الثوري عن الحدیث هذا ،هارون أبو قال كما ووه" ابن عدي:

، )٧("منكـر وحدیثـه مجهـول، وقال في موضع آخر: ")٦("منكر وحدیثه یعرف الوقال الذهبي: "
  .)٨("البیت في السوط تعلیق في منكر بحدیث وأتى...  یعرف الوقال أیًضا: "

وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّاد على القـول فیـه إال مـا كـان  .مجهول وحدیثه منكر خالصة القول فیه:
  لمجاهیل. واهللا تعالى أعلم.لبعض ا همن ابن حبان فهو كعادته من توثیق

 

، وكـان ذلــك بألفــاظ متنوعـة وهــي علــى لجــرح بوصــف یـدل علــى الجــرح الشـدید فــي الــراويا ثالثًـا:
  النحو التالي:

  ".یرله مناكمن قال فیه: "المصطلح األول: 

 سـنة ُمَحمَّـد اْلَمـَدِنّي، مـات ، أبو)٩(التَّْیِميّ  ِإْبرَاِهیم بن اْلَحاِرث بن ُمَحمَّد بن ُموَسى ) ق ت(  .٣٧
  .  )١٠(وخمسین ومائة إحدى

                                                           
 ). ١٩٠٤/ رقم ١٧٤/ ٨كامل البن عدي ( ) ال(١
 ). ٣٢٣/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ١٥٩٦٩/ رقم ١٩٦/ ٩) الثقات البن حبان ( (٣
) الحدیث أخرجه ابن عدي من طریق معمر بن الحسن الهذلي عن سفیان الثوري، عن أبي الزبیر عـن جـابر قـال (٤

ًطا في بیته یعلقه یؤدب به المرأة والخادم والصبي إذا أذنبوا أو رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لیتخذ أحدكم سو 
 ). الحدیث إسناده ضعیف. ١٩٠٤/ رقم ١٧٥/ ٨یروع به إذا لم یذنبوا. الكامل البن عدي ( 

 ). ١٩٠٤/ رقم ١٧٥/ ٨) الكامل البن عدي ( (٥
 ). ٦٣٦٤/ رقم ٦٧١/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٦
 ). ٤٢٠٢/ رقم ٣٩٤ذهبي ( ) دیوان الضعفاء لل(٧
 ). ٨٦٨١/ رقم١٥٣/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (٨
) بفــتح التــاء المنقوطــة مــن فــوق بنقطتــین، وفــتح الیــاء المنقوطــة مــن تحــت بنقطتــین، والمــیم بعــدها بتحریــك الحــرفین (٩

 ).٧٦٧/ رقم٣/١٢٠األولین، وهذه النسبة الى تیم، وهو بطن من غافق ممن كان بمصر. األنساب للسمعاني (
 ). ٧٠٠٦/ رقم ٥٥٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
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  . )١("له مناكیر" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

  . محدثًا" فقیًها "كان: )٣(شیبة بن ویعقوب ،)٢(الواقدي قال أقوال النُّقَّاد فیه:

  .)٧(، والبوصیري)٦(، والهیثمي)٥(، وابن رجب)٤(ضعفه ابن معینو 

 ، وقـال:)٩(حدیثه" بشيء ، وقال أیًضا: "لیس)٨(ضعف" ابن معین في موضع آخر: "فیه وقال
   .)١١(حدیثه" یكتب ، وال)١٠(شيء "ال

 الحـــدیث ، وقـــال أیضـــًا: "منكـــر)١٢(ضـــعفه" علـــى وقـــال ابـــن رجـــب فـــي موضـــع آخـــر: "متفـــق
 علـــــى ، وقـــــال فـــــي موضـــــع آخـــــر: "مجمـــــع)١٤(الهیثمـــــي فـــــي موضـــــع: "جـــــًدا" ، وزاد)١٣(جـــــًدا"

   .)١٦(ضعیًفا" ضعیًفا ضعیًفا "كان ، وقال علي بن المدیني:)١٥(ضعفه"

داود فـي موضـع  أبـو ، وقـال)١٧(یضـعفه" كـان أنـه حنبـل بـن أحمـد عـن "بلغنـي: أبو داود وقال
  . )١٨(حدیثه" یكتب "ال آخر:

  
                                                           

 ). ٤١٤/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (١
 ). ٦٢٩٦/ رقم ١٤٢/ ٢٩) تهذیب الكمال للمزي ( (٢
 ) المصدر السابق.(٣
 ). ١٧٤٢/ رقم ١٦٩/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٤
 ). ٣٣٧/ ٢) فتح الباري البن رجب ( (٥
 ).  ٢٢٧٤/ رقم ١٩٥/ ٢لزوائد للهیثمي ( ) مجمع ا(٦
 ). ٢٨٤/ ٢) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (٧
 ).  ٤٨١٩/ رقم ٣٦/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٨
 ). ٨٤٨/ رقم ٤٨١) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (٩

 ). ٣١٩١/ رقم ٣٣٠/ ٢) التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة ( (١٠
 ). ١٨٢١/ رقم ٥٨/ ٨بن عدي ( ) الكامل ال(١١
 ). ٣٣٨/ ٢) فتح الباري البن رجب ( (١٢
 ). ٣٢٧/ ٨) فتح الباري البن رجب ( (١٣
 ).  ٣١٠٣/ رقم ٤٠٣/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٤
 ). ١٤٨٠٦/ رقم ٢٠٦/ ٩) المصدر السابق ( (١٥
 ). ٩٦/ رقم ٩٥) سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ( (١٦
 ). ٦٢٩٦/ رقم ١٤١/ ٢٩ال للمزي ( ) تهذیب الكم(١٧
 ). ٦٥٣/ رقم ٣٦٨/ ١٠) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٨
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 أحمــــد وأبــــو ،)٤(، والنســــائي)٣(، وأبــــو حــــاتم الــــرازي)٢(رازيزرعــــة الــــ ، وأبــــو)١(وقــــال البخــــاري 
 واهـــي: "الحـــدیث"، وقـــال أبـــو زرعـــة فـــي موضـــع آخـــر : "منكـــر)٦(، وابـــن القیســـراني)٥(الحـــاكم
 عنـه رواها التي )٨(َخاِلد ْبنُ  ُعْقَبة وأحادیث الحدیث، "ضعیف: ، وزاد أبو حاتم)٧(جًدا" الحدیث

 جــــرم"، وقــــال البخــــاري فــــي موضــــع آخــــر: "عنــــده فیهــــا لعقبــــة لــــیس موســــى جنایــــة مــــن فهــــي
 ، وزاد ابـن القیسـراني: "لـیس)١٠(منـاكیر" ، وقال أیضـًا فـي موضـع آخـر: "فـي حدیثـه)٩(مناكیر"

  . )١١(الحدیث" في شيء بشيء"، وقال في موضع آخر: "ال

 أبیـه عـن ، وقـال أبـو نعـیم: "یـروي)١٢(منكـرة" أحادیث وله الحدیث، كثیر "كان: سعد ابن وقال
، )١٤(أعلــم" واهللا علیــه، یتــابع ال بمــا المنكــرات مــن ، وقــال البیهقــي: "یــأتي)١٣(منــاكیر" دیــثأحا

   .)١٥(قوي" وقال في موضع آخر: "غیر

، )١٧(منكـر الحـدیث" عندهم ، وقال ابن القطان: "هو)١٦(حدیثه" األئمة "ینكر: وقال الجوزجانى
  . )١٨(حدیثه" على یتابع وقال العقیلي: "ال

                                                           
 ).  ٥٩١/ رقم ٣١٧) العلل الكبیر للترمذي ( (١
 ).  ٧١٠/ رقم ١٦٠/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ) المصدر السابق.(٣
 ).   ٥٥٦/ رقم ٩٥) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٤
 ). ٤٨١٩/ رقم ٣٥/ ١٢ال تهذیب الكمال لمغلطاي ( ) إكم(٥
 ). ١٥/ رقم ١٩٦/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٦
 ). ٤٢٤/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٧
ان وثمـانین ) ُعْقَبُة ْبُن َخاِلد بن ُعْقَبُة السَُّكوِنّي، َأُبو َمْسُعود اْلُكوِفّي، اْلُمَجدَّر، صدوق صاحب حدیث، مات سنة ثم(٨

 ).   ٤٦٣٦/ رقم ٣٩٤ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ).  ٢٠٩٥/ رقم ١٤٣/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (٩

 ). ١٢٥٩/ رقم ٢٩٥/ ٧) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١٠
 ).   ١٣٠/ رقم ٦٤) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١١
 ). ١٣١٩/ رقم ٤٤٨/ ٥) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١٢
 ).   ٢٠٦/ رقم ٧٩/ ١) المسند المستخرج ألبي نعیم ( (١٣
 ).  ٨٧٧٨/ رقم ٤٢٧/ ١١) شعب اإلیمان للبیهقي ( (١٤
 ).  ٦٠٢٠/ رقم ٣٦٣/ ٣) السنن الكبرى للبیهقي ( (١٥
 ). ٢١٤/ رقم ٢٢٠) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٦
 ). ٥٣٧/ ٥) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١٧
 ). ١٧٤٢/ رقم ١٦٩/ ٤اء الكبیر للعقیلي ( ) الضعف(١٨
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ـــــ وابـــــن ،)٤(العـــــرب وأبـــــو ،)٣(والـــــدوالبي ،)٢(الجـــــارود وابـــــن ،)١(وذكـــــره الفســـــوي وابـــــن  ،)٥(كنالسَّ
  ي الضعفاء.ف )٨(، والدارقطني)٧(، والبلخي)٦(شاهین

   .)١١(، وقال الذهبي في موضع آخر: "متروك")١٠(، وابن حجر)٩(وضعفه الذهبي

  .)١٢(وقال ابن حجر في موضع آخر: "منكر الحدیث"

 حدیثـه مـن لـیس مـا أبیـه عـن جرحهم له؛ فقـال ابـن حبـان: "یـرويوقد فسر بعض النُّقَّاد سبب 
 علــى والمشــاهیر أبیــه عــن بالمنــاكیر فیــأتي غفلـة فیــه كــان أو لــذلك المتعمــد أكــان أدري فلسـت
   .)١٣(االحتجاج" ساقط فهو كان وأیما التوهم

  .  )١٤(والمناكیر" الغرائب كثیر وهو فیه، ُتُكلِّم "قد :وقال الترمذي

 واهللا النُّقَّاد على القول بنكارة حدیثه.أغلب وافق ابن النُّقَّاد  .منكر الحدیث فیه:خالصة القول 
  .أعلم

  

  

  

  

                                                           
 ). ٤٨١٩/ رقم ٣٦/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٢
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر نفسه(٣
 ).  ٤٨١٩/ رقم ٣٦/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٤
 ة.، نفس الجزء والصفح) المصدر السابق(٥
 ). ٦٠٠/ رقم ١٧٢) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (٦
 ).  ٤٨١٩/ رقم ٣٦/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٧
 ). ٥١٧/ رقم ١٣٣/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (٨
 ). ٥٧٢٩/ رقم ٣٠٨/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٩

 ).   ٦٦٧٦/ رقم ٣٧٩/ ٦) إتحاف المهرة البن حجر ( (١٠
 ).   ٥٤٩٦/ رقم ٣٩٤/ ٣) المستدرك للحاكم ( (١١
 ). ٧٠٠٦/ رقم ٥٥٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٢
 ).   ٩١٦/ رقم ٢٤١/ ٢) المجروحون البن حبان ( (١٣
 ).  ١٨٢٣/ رقم ٣٣٢/ ٣) السنن الترمذي ( (١٤
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  من قال فیه: "متكلم فیه". المصطلح الثاني: 

ــد .٣٨ ــي بــن ( ت ق ) ُمَحمَّ ــد َأِب ــرَاِهیم ُحَمْی ــيّ  اْألَْنَصــاِرّي، ِإْب ــرَاِهیم)١(الَزَرِق ــه ، أبــو ِإْب ــَدِنّي، لقب  اْلَم
  .)٣(السابعة ، من)٢(َحمَّاد

  . )٥(، وقال في موضع آخر: "واه")٤(: "ُمَتَكلَّم فیه"ول ابن اْلُمَلقِّن فیهق

  .  )٦(الحدیث" حسن فیه شك ال صالح: "ثقة بن أحمد قال أقوال النُّقَّاد فیه:
 م،العلـ أهـل مـن جماعة عنه روى "قد بالقوي"، وزاد البزار: : "لیس)٧(وقال البزار، وأبو أحمد الحاكم

  ."عندهم" ، وزاد أبو أحمد:)٩(بالحافظ" یكن ، وقال في موضع آخر: "لم)٨(حدیثه" واحتملوا
ــــــوضعف ــــــ، والبخ)١٠(معـــــین ه ابـــــنـــــــ ــــــ، وأب)١٢(يانَ َجـــــوزَ جُ ، والْ )١١(اريــــــــــــ ــــــو زرعـــــة الــــــ   ، )١٣(رازيــــــــــ

  
                                                           

لهـــا زرق. األنســـاب  ) بفـــتح الـــزاي، وســـكون الـــراء وفـــي آخرهـــا القـــاف، هـــذه النســـبة إلـــى قریـــة مـــن قـــرى مـــرو یقـــال(١
 ).١٩١٢/  رقم ٢٨٤/ ٦للسمعاني ( 

) فرق ابن معین بـین محمـد بـن أبـي حمیـد، وحمـاد وجعلهمـا أخـوان اثنـان، وخـالف فـي روایـة الـدوري فقـال: "محمـد (٢
ابن أبي حمید وهو حماد ابن أبي حمید"، ولعله القول االخیر منه، ولقد تعقب أحمد بن صالح مـن فـرق بینهمـا 

د قـال رجـل حمـاد، ومحمـد أخـوان ضـعیفان، وهـذا الرجـل هـو الضـعیف إذ یضـعف رجـًال لـم یخلقـه اهللا فقال: "لق
حمادًا أو لم یكونا أخوین قط إنما هو واحد فجعل واحدًا اثنین ثم جعلهما ضعیفان فمن أضعف من هذا وأكذب 

رجـل غلـط فـي جعلـه إیـاه إذ یبسط لسانه علـى مـن ال یعـرف"، ولكـن تعقبـه ابـن حجـر، فقـال: "فرضـنا أن هـذا ال
اثنـین، لكنـه لــم یقـدم علــى تضـعیفه إال بعــد أن یتبـین لــه أن أحادیثـه ضــعیفة لشـذوذها أو إنكارهــا أو غیـر ذلــك، 
فالبحث الذى قاله أحمد بن صالح غیر صحیح، السیما واأللسنة كلها منطبقـة علـى تضـعیفه". انظـر: سـؤاالت 

)،  ٨٠٠/ رقـــم ١٨٠/ ٣تـــاریخ البـــن معـــین روایـــة الـــدوري ( )، ال ٨٣٦/ رقـــم ٤٧٧ابـــن الجنیـــد  البـــن معـــین ( 
 ). ١٨٤/ رقم ١٣٣/ ٩)، تهذیب التهذیب البن حجر ( ١٢٦٠/ رقم ٢٠٩تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( 

 ). ٥٨٣٦/ رقم ٤٧٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٥١٨/ ١٣) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ). ٢٧/ ٨) البدر المنیر البن الملقن ( (٥
 ). ١٢٦٠/ رقم ٢٠٩) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (٦
 ). ١٣٣/ رقم ٢٥١/ ١) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (٧
 ). ١١/ ٤) المسند للبزار ( (٨
 ). ٨٧٧٦/ رقم ٢٨٢/ ١٥) المصدر السابق ( (٩

 ). ٦٨/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (١٠
 ).  ٤٦١/ رقم ٢٥٥ترمذي ( ) العلل الكبیر لل(١١
 ). ١٨٤/ رقم ١٣٣/ ٩) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٢
 ). ١٢٧٦/ رقم ٢٣٤/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
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، )٦(، وابــــن كثیــــر)٥(ابــــن عبــــد البــــر، و )٤(، والبیهقــــي)٣(، والــــدارقطني)٢(، والترمــــذي)١(داود وأبــــو
 "منكــــر: وقــــال فــــي موضــــع آخــــر ،)٨(بشــــيء" حدیثــــه ، وزاد ابــــن معــــین: "لــــیس)٧(والبوصــــیري

، وزاد )١٢(حدیثـه" یكتـب ، وال)١١(، وقـال: "لـیس بشـيء)١٠(بثقـة" ، وقـال أیًضـا: "لـیس)٩(الحدیث"
، )١٣(لحــدیث"شــیًئا"، وقــال فــي موضــع آخــر: "منكــر ا عنــه أروي ال الحــدیث البخــاري: "ذاهــب

، وقـال )١٤(الحفـظ" : "واهـي الحـدیث"، وزاد البوصـیري فـي موضـع آخـر: "سـیئيانَ جَ وزَ جُ الْ وزاد 
 قبــل مــن العلــم أهــل بعــض ضــعفه ، وقــال الترمــذي: "ُیَضــعَّف،)١٥(فــي موضــع آخــر: "متــروك"

ـــیس)١٦(الحـــدیث" منكـــر وهـــو ... حفظـــه ـــال فـــي موضـــع آخـــر: "ل ـــالقوي هـــو ، وق ـــد ب  أهـــل عن
 مـــع وهــو متقــارب، وحدیثــه ،)١٨(یرویــه مــا علـــى َبــیِّن "ضــعفه: عــدى ال ابــن، وقــ)١٧(الحــدیث"
، وقــال ابــن )٢٠(حدیثــه" ونكــارة ضــعفه علــى "متفــق ، وقــال ابــن القــیم:)١٩(حدیثــه" یكتــب ضــعفه

  .)٢٢(ضعفه" على ، وقال السخاوي: "مجمع)٢١(رجب: "فیه ضعف"
                                                           

 ). ١٨٤/ رقم ١٣٣/ ٩) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ).   ٣٥٦١/ رقم ٥٥٩/ ٥) السنن للترمذي ( (٢
 ). ١٨٤قم / ر ١٣٣/ ٩) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٣
 ).  ٣٨٣٩/ رقم ٣٥/ ٦) شعب اإلیمان للبیهقي ( (٤
 ). ٤١٩/ ٢٤) التمهید البن عبد البر ( (٥
 ). ١٨٩/ ١) مسند الفاروق البن كثیر ( (٦
 ). ٢٩٤١/ رقم ٢٣٥/ ٤) مصباح الزجاجة للبوصیري ( (٧
 ). ٨٠٠/ رقم ١٨٠/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٨
 ). ١٨٤/ رقم ١٣٣/ ٩البن حجر (  ) تهذیب التهذیب(٩

 ).   ٣٩٥/ رقم ١٢٠) من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال ( (١٠
 ). ٥٥/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (١١
 ). ٤١٧/ رقم ١٢/ ٣) الكامل البن عدي ( (١٢
 ). ٣٣٠/ رقم ١١٩)، الضعفاء الصغیر له (  ٢٢٣٤/ رقم ١٨٤/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (١٣
 ).   ٧٣/ رقم ١٠٧/ ١) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (١٤
 ). ٣٤/ ١) مصباح الزجاجة للبوصیري ( (١٥
 ).   ٤٨٩/ رقم ٣٦٠/ ٢) السنن للترمذي ( (١٦
 ) ٢١٥١/ رقم ٤٥٥/ ٤) المصدر السابق ( (١٧
 ). ٤١٧/ رقم ١٣/ ٣) الكامل البن عدي ( (١٨
 ). ١٦٧١م / رق٤١٤/ ٧) المصدر السابق ( (١٩
 ). ٦٦/ ٧) حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ( (٢٠
 ). ٣٤/ ٦) فتح الباري البن رجب ( (٢١
 ). ٢٢٣) المقاصد الحسنة للسخاوي ( ص(٢٢
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 َأِبي مثل ابن الحدیث ضعیف الحدیث، منكر وهو البصر، ضریر رجالً  وقال أبو حاتم: "كان
  .)٣(المناكیر" الثقات عن یروي )٢(ِعَیاضِ  بن وَیِزید ،)١(َسْبَرة

 "أحادیثـــه وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: ،)٤(الحـــدیث" فـــي بقـــوي هـــو "لـــیس :حنبـــل بـــن وقـــال أحمـــد
  . )٦(الحدیث" "منكر: ، وقال الساجي)٥(مناكیر"

، وابـــن )٩(ائي فـــي موضـــع آخـــربثقـــة"، وقـــال النســـ "لـــیس: )٨(، وابـــن الجـــوزي)٧(النســـائي وقـــال
  .)١١(، وقال ابن القیسراني مرًة: "لین""الحدیث في بشيء : "لیس)١٠(القیسراني

  .في الضعفاء )١٥(، والدارقطني)١٤(، وابن شاهین)١٣(، والعقیلي)١٢(وذكره أبو زرعة

 فــیمن البرقـي ابــن ، وذكـره)١٦(عــنهم الراویـة عــن یرغـب مــن بـاب فــي سـفیان بــن یعقـوب وذكـره 
  .)١٧(الضعف روایته على لبالغا كان

   یروي الوهم فاحش الخطأ كثیر وقد فسر بعض النُّقَّاد سبب جرحه؛ فقال ابن حبان: "كان

                                                           
، قیـل اسـمه ) َأُبو َبْكر ابن عبد اهللا بن ُمَحمَّد ابن َأِبي َسـْبَرة ابـن َأبِـي ُرْهـم بـن َعْبـد الُعـزَّى الُقَرِشـّي، الَعـاِمِرّي الَمـَدِنيّ (١

عبد اهللا، وقیل محمد وقد ینسب إلى جده، رموه بالوضع، مات سنة اثنتین وسـتین ومائـة. تقریـب التهـذیب البـن 
 ).   ٧٩٧٣/ رقم ٦٢٣حجر ( 

ریــب ) ابــن ُجْعُدَبــة اللَّْیِثــّي َأُبــو اْلَحَكــم الَمــَدِنّي، َنِزیــل اْلَبْصــَرة، وقــد ینســب لجــده كذبــه مالــك وغیــره، مــن السادســة. تق(٢
 ).  ٧٧٦١/ رقم ٦٠٤التهذیب البن حجر ( 

 ). ١٢٧٦/ رقم ٢٣٤/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ).  ٣١٥٩/ رقم ٤٨١/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٤
 ). ٢٨١١/ رقم ٤٠٥/ ٢) المرجع السابق ( (٥
 ). ١٨٤/ رقم ١٣٣/ ٩) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٤١٧/ رقم ٣/١٢لكامل البن عدي ( ) ا(٧
 ). ١٧٨/ ٢) الموضوعات البن الجوزي ( (٨
 ).     ٢٨٨٠/ رقم ٢٤١/ ٣) السنن الكبرى للنسائي ( (٩

 ).   ٦٤٢/ رقم ٤٥٥/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٠
 ).    ٣٧٢١/ رقم ١٦٦٢/ ٣) المصدر السابق ( (١١
 ). ٢٨٤/ رقم ٦٥٣/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (١٢
 ). ٣٧٧/ رقم ٣٠٨/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٣
 ). ١٢٨/ رقم ٧٣) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٤
 ). ٤٨٠/ رقم ١٣١/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١٥
 ). ٤٠/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (١٦
 ). ١٨٤/ رقم ١٣٣/ ٩) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٧



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٣٣٦ 

، )١(بخبـره" االحتجـاج یجـوز ال ،لهـا المتعمـد أنه القلب إلى یسبق حتى المشاهیر عن المناكیر
 فلما یعلم، وال المتن به ویلزق یفهم وال اإلسناد یقلب مغفالً  شیًخا وقال في موضع آخر: "كان

  .)٢(بروایته" االحتجاج بطل أخباره في ذلك كثر

"ضــعیف :  حجــر ابــن ، وقــال)٤(، وقــال فــي موضــع آخــر: "ُضــعِّف")٣("ضــعفوه" :الــذهبي وقــال
  .)٦(، وقال أیًضا: "متروك")٥(جدًا"

   .واهللا أعلم .یحهبتجر  القول على النُّقَّاد ُجلّ  اْلُمَلقِّن ابن وافق .ضعیف جداً خالصة القول فیه: 
  

  ".خالف الثقاتیُ من قال فیه: "المصطلح الثالث: 

  . )٧(زهیر البصري أبو زهیر، بن ثابت  .٣٩

  .)٩("ضعفوه" ، وقال في البدر:)٨(خالف الثقات""یُ  قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

ـــه:   ، )١٢(قـــال البخـــاري .)١١(بثقـــة" "لـــیس: النســـائي ، وقـــال)١٠(ضـــعفه الهیثمـــي أقـــول النُّقَّـــاد فی
 "منكـــــر :)١٧(يانَ رَ َســـــیْ قَ الْ ، وابـــــن )١٦(، والبیهقـــــي)١٥(، والـــــدارقطني)١٤(، والســـــاجي)١٣(وأبـــــو حـــــاتم

                                                           
 ).   ٢٤٣/ رقم ٢٥٣/ ١) المجروحون البن حبان ( (١
 ). ٩٥٩/ رقم ٢٧١/ ٢) المصدر السابق ( (٢
 ). ٤٨١٢/ رقم ١٦٦/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٣
 ). ١٧٠٥/ رقم ١٨٨/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٤
 ). ٢٢٢٣٥/ رقم ٢٦٩/ ١٧) إتحاف المهرة البن حجر ( (٥
 ). ٤١٩/ ٣( ) التلخیص الحبیر البن حجر (٦
)،  ١٣٦١/ رقـم١/٣٦٤)، میزان االعتـدال للـذهبي ( ٣١٢/ رقم ٢٩٨/ ٢) انظر ترجمته في: الكامل البن عدي ((٧

 ) وغیرهم. ٢٩٥/ رقم٧٦/ ٢لسان المیزان البن حجر ( 
 ). ٤١٣/ رقم ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ٤٨٦/ ٦) البدر المنیر البن الملقن ( (٩

 ).  ٦٥٠٦/ رقم ١٨٨/ ٤للهیثمي ( ) مجمع الزوائد (١٠
 ). ٩٥/ رقم ٢٧) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (١١
 ).   ٢٠٦٤/ رقم ١٦٣/ ٢) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١٢
 ). ١٨١٩/ رقم ٤٥٢/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ).  ٢٩٥/ رقم ٧٦/ ٢) لسان المیزان البن حجر ( (١٤
 ). ١٣٦/ رقم ٢٦١/ ١دارقطني ( ) الضعفاء والمتروكون لل(١٥
 ).   ٢٨٣٤/ رقم ٢٠٤/ ٢) السنن الكبرى للبیهقي ( (١٦
 ). ١٦٩٨/ رقم ٨٥١/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٧
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بـه"، وزاد البیهقـي: "ضـعیف"، وقـال ابـن  یشتغل ال الحدیث الحدیث"، وزاد أبو حاتم: "ضعیف
  .)١(في موضع آخر: "ضعیف" يانَ رَ سَ یْ قَ الْ 

، الضــعفاء فـي )٦(وأبـو نعـیم ،)٥(والـدارقطني، )٤(، والعقیلـي)٣(الجـارود ، وابـن)٢(وذكـره أبـو زرعـة
  .  )٨(الجعفي" جابر دون وجعله )٧(نافع أصحاب من المتروكین في المدیني ابن ذكرهو 

 یخطـئ كـان حدیثـه علـى یتـابع وقد فسر بعض النُّقَّاد سبب تجریحهم له؛ فقـال ابـن حبـان: "ال
 المـتن فـي الثقـات "یخالف: يعد ابن ، وقال)٩(انفردوا" إذا بهم یحتج من جملة عن خرج حتى

  .)١٠(والسند"

  .)١٣(، وقال ابن حجر: "ضعیف")١٢(، وقال في موضع آخر: "تركوه")١١(""واهٍ  وقال الذهبي:

 القــول علـى النُّقَّــاد اْلُمَلقِّـن ابـن وافــق .الثقـات منكــر الحـدیث، كـان یخــالف خالصـة القــول فیـه:
  واهللا أعلى وأعلم. .بتجریحه

  

  

  

                                                           
 ).    ٣٨٨/ رقم ١٦٤) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١
 ). ٤٣/ رقم ٦٠٤/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٢
 ).  ٢٩٥/ رقم ٧٦/ ٢حجر ( ) لسان المیزان البن (٣
 ). ٢١٥/ رقم ١٧٣/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٤
 ). ٦٠٤/ رقم ١٥٧/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٥
 ). ٣٨/ رقم ٦٩) الضعفاء ألبي نعیم ( (٦
ع عشــره ومائــة أو بعــد ذلــك. ) َنــاِفع َأُبــو َعْبــد اهللا الَمــَدِنّي، َمــْوَلى ابــن ُعَمــر، ثقــة ثبــت فقیــه مشــهور، مــات ســنة ســب(٧

 ).  ٧٠٨٦/ رقم ٥٥٩تقریب التهذیب البن حجر ( 
). جـــابر الجعفـــي: َجـــاِبر بـــن َیِزیـــد ْبـــن اْلَحـــاِرث، أبـــو َعْبـــِد اللَّـــه  ٢٩٥/ رقـــم ٧٦/ ٢) لســـان المیـــزان البـــن حجـــر ( (٨

وثالثـین. تقریـب التهـذیب اْلُجَعِفّي، اْلُكوِفّي، ضعیف رافضي، مات سنة سـبع وعشـرین ومائـة، وقیـل سـنة اثنتـین 
 ).  ٨٧٨/ رقم ١٣٧البن حجر ( 

 ). ١٦٦/ رقم ٢٠٦/ ١) المجروحون البن حبان ( (٩
 ). ٣١٢/ رقم ٢٩٨/ ٢) الكامل البن عدي ( (١٠
 ). ١٧٠/ ٢) تنقیح التحقیق للذهبي ( (١١
 ). ١٠٣٢/ رقم ١٢٠/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٢
 ). ٢٦/ ٣) التلخیص الحبیر البن حجر ( (١٣
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  قال فیه: "غیر حجة في الدین".من المصطلح الرابع: 

   .   )٢(الثالثة من ،ُكْوِفيّ  ، أبو الَجُنْوب،)١(الَیْشُكِريّ  ُعْقَبة بن َعْلَقَمة ) ت(  .٤٠

  .)٣(: "غیر حجة في الدِّین"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

 َبغَأْصـ  مثـل ، وزاد أبـو حـاتم: "هـو)٥(، والـدارقطني)٤(ضعفه أبو حـاتم الـرازيأقوال النُّقَّاد فیه: 
  .به" یشتغل وال الضعف، في متقاربین )٧(َعِقیَصاً  سعید وأبى ،)٦(ُنَباَتة بن

 الَجُنـوب، أبي عن ،)٨(َمْعَشر أبي ابن عنه روى تعرفه، منصور بن "النضر: معین وقیل البن
، فقــال ابــن أبــي حــاتم مفســرًا قــول ابــن )٩(الحطــب" حمالــة هــؤالء: قــال هــؤالء؟ مــن علــي عــن

...  الَجُنـوب أبـي عـن منصـور بـن "النضـر: ابن بطال وقال  .)١٠(ضعفاء" أنهم معین: "یعنى
  .)١١(بنقلهما" یعتد وال الدَّین، في حجة غیر هما

  في الضعفاء. )١٣(، والذهبي)١٢(وذكره ابن الجوزي

   .)١٥(، وابن حجر)١٤(وضعفه الذهبي

  
                                                           

) بفتح الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها، وسكون الشین المعجمة، وضـم الكـاف وفـي آخرهـا الـراء، تنسـب إلـى هـذه (١
 ). ٥٣٢٣/ رقم ٥٠٩/ ١٣قبیلة یشكر. األنساب للسمعاني ( 

 ). ٤٦٤٦/ رقم ٣٩٥) تقریب التهذیب البن حجر( (٢
 ). ٢٨١/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ).  ١٧٤٣/ رقم ٣١٣/ ٦لتعدیل البن أبي حاتم ( ) الجرح وا(٤
 ). ٤/ رقم ٢٣١/ ١) السنن للدارقطني ( (٥
ر ) َأْصَبغ بن ُنَباَتة اْلَحْنَظِلّي اْلُكوِفّي، ُیْكَنى َأُبا اْلَقاِسِم، متروك رمي بالرفض، من الثالثة. تقریب التهذیب البن حجـ(٦

 ). ٥٣٧/ رقم ١١٣( 
 ). وغیره. ٢٦٨٩/ رقم ٣٠/ ٢ِقیَصا، أو عقیصاء التَّْیِمّي. انظر: میزان االعتدال للذهبي ( ) ِدیَنار َأُبو َسِعید عَ (٧
) ُمَحمَّد بن َنِجـْیح السِّـْنِدّي، ابـن َأبِـي َمْعَشـر الَمـَدِنّي، صـدوق، مـات سـنة سـبع وأربعـین ومـائتین، وقـد قـارب المائـة. (٨

 ). ٦٣٤٩/ رقم ٥١٠تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ).  ٢٤٤/ ٢در المنیر البن الملقن ( ) الب(٩

 ). ٢١٩٦/ رقم ٤٧٩/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
 ). ٢٧٨/ ١) شرح صحیح البخاري البن بطال ( (١١
 ). ٢٣٣١/ رقم ١٨١/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٢
 ). ٤١٥٢/ رقم ٤٣٧/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٣
 ).  ٣٨٤٤/ رقم ٣٠/ ٢بي ( ) الكاشف للذه(١٤
 ). ٤٦٤٦/ رقم ٣٩٥) تقریب التهذیب البن حجر( (١٥
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  .)٢("لین" ، وقال أیًضا:)١(القوي" بذاك وقال الذهبي في موضع آخر: "لیس
 بطـال ابـن ووافـق بتجریحـه، القـول علـى النُّقَّـاد اْلُمَلقِّـن ابـن وافـق .ضـعیفصة القول فیـه: خال

  واهللا تعالى أعلم. .فیه عبارته بنفس
ــــل)٤(الَفــــزَاِريّ  ،)٣(َمْنُصــــْور الــــذُّْهِليّ  ) النَّْضــــر بــــن( ت .٤١ ــــر :، َوِقْی ــــك ِفــــي َغْی ــــو َذِل  َنَســــِبه، َأُب

  .)٥(تاسعةال من الرَّْحَمن الُكْوِفّي، َعْبدِ 
  .)٧(جًدا" ، وقال في البدر: "ضعیف)٦(: "غیر حجة في الدِّین"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه
ـــاد فیـــه: ـــوال النُّقَّ ـــن القیســـراني)٨(ضـــعفه النســـائي أق  "لـــیس: آخـــر موضـــع فـــي ، وقـــال)٩(، واب

ـــــن )١٠(بثقـــــة" ـــــر: "َضـــــعََّفه : "منكـــــريانَ رَ َســـــیْ قَ الْ ، وزاد اب ـــــن كثی  مـــــن عـــــدول الحـــــدیث"، وقـــــال اب
: "منكـر )١٥(، وأبـو أحمـد الحـاكم)١٤(والـدارقطني ،)١٣(والبخاري ،)١٢(. وقال ابن معین)١١(األئمة"

   .)١٦(كذاب" بثقة، "لیس: معین في موضع آخر ابن الحدیث"، وقال
   أنهم ، یعنى)١٧(الحطب" حمالة هؤالء: تعرفه... قال منصور بن "النضر: معین وقیل البن

  
                                                           

 ). ٥٥٨/ رقم ٧٨) ذیل دیوان الضعفاء للذهبي ( (١
 ).  ١٠٣/ رقم ١٢٧/ ١) تنقیح التحقیق للذهبي ( (٢
علبـة، وٕالـى ) بضم الذال المعجمة، وسكون الهاء، وفي آخرها الالم، هـذه النسـبة إلـى قبیلـة معروفـة وهـو ذهـل بـن ث(٣

 ). ١٧٠٦/ رقم ٢١/ ٦ذهل بن شیبان كان منها جماعة كثیرة من العلماء والكبراء. األنساب للسمعاني ( 
) بفتح الفاء والزاي والراء في آخرها بعـد األلـف، هـذه النسـبة إلـى فـزارة، وهـي قبیلـة، كـان منهـا جماعـة مـن العلمـاء (٤

 ). ٣٠٥٢/ رقم ٢١٢/ ١٠واألئمة. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٧١٥٠/ رقم ٥٦٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ٢٨١/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ). ٢٤٤/ ٢) البدر المنیر البن الملقن ( (٧
 ). ٥٩٦/ رقم ١٠٢) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٨
 ).    ٣٤٦٨/ رقم ١٥٦٥/ ٣) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٩

 ). ٦٤٣٦/ رقم ٤٠٦/ ٢٩ي ( ) تهذیب الكمال للمز (١٠
 ). ١١٤/ ١) مسند الفاروق البن كثیر ( (١١
 ). ٤٨٣٧/ رقم ٤٨/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٢
 ). ٣٩٦/ رقم ١٣٤)، الضعفاء الصغیر له (  ٢٤٨٣/ رقم ٢٤٩/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (١٣
 ). ٢٢١٨/ ٤) المؤتلف والمختلف للدارقطني ( (١٤
 ). ٣٢٣/ ٥ي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( ) األسام(١٥
 ). ٤٧/ ١) التلخیص الحبیر البن حجر ( (١٦
 ). ٨٢٨/ رقم ٢٢٠) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (١٧
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  حدیثه". في ابعیت ، وزاد الدارقطني: "ال)١(ضعفاء
 الـدِّین، فـي حجة غیر وهما علي، عن الَجُنوب أبي عن منصور بن "النضر: ابن بطال وقال
  .)٢(بنقلهما" یعتد وال

 أحادیـــث یــروي "مجهـــول،: حــاتم "شــیخ"، وزاد أبـــو: )٤(انوأبـــو حــاتم الرازیـــ ،)٣(زرعــة أبـــو وقــال
  .)٥(أعرفه" داود: "ال منكرة"، وقال أبو

 مـن فیـه لمـا بـه االحتجـاج وال بحدیثـه االعتبـار یجـوز ال جـًدا الحـدیث كـروقال ابن حبان: "من
  .)٦(المناكیر" غلبة

ــــو زرعــــة ــــي)٧(وذكــــره أب ــــو)٨(، والعقیل ــــن ،)٩(العــــرب ، وأب ــــن الجــــوزي)١٠(عــــدي واب ــــي )١١(، واب  ف
  الضعفاء.

 النســائي ضــعفه وقــد "مجهــول، وقــال فــي موضــع آخــر: ،)١٢(جماعــة" وقــال الــذهبي: "ضــعفه 
   . )١٥(، وقال ابن حجر: "ضعیف")١٤("واه" وقال أیًضا: ،)١٣(وغیره"

 ُجـلّ  قولیـه أحـد فـي اْلُمَلقِّـن ابـن وافـق الـدِّین. فـي حجـة غیـر ضـعیف جـًدا خالصـة القـول فیـه:
  فیه، واهللا أعلى وأعلم. عبارته بنفس بطال ابن ووافق بضعفه، القول على النُّقَّاد

  

                                                           
 ). ٢١٩٦/ رقم ٤٧٩/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٢٧٨/ ١) شرح صحیح البخاري البن بطال ( (٢
 ). ٢١٩٦/ رقم ٤٧٩/ ٨حاتم (  ) الجرح والتعدیل البن أبي(٣
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر السابق(٤
 ). ٢٦٩/ رقم ٦٦) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٥
 ). ١١٠٧/ رقم ٥٠/ ٣) المجروحون البن حبان ( (٦
 ). ٣٤٢/ رقم ٦٦٤/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٧
 ). ١٨٨٩ / رقم٢٩٣/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٨
 ). ٤٨٣٧/ رقم ٤٨/ ١٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

 ). ١٩٦٢/ رقم ٢٦٢/ ٨) الكامل البن عدي ( (١٠
 ). ٣٥٣٦/ رقم ١٦٣/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١١
 ). ٥٨٤٢/ رقم ٣٢٢/ ٢) الكاشف للذهبي ( (١٢
 ). ٦٦٤٨/ رقم ٦٩٩/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٣
 ). ٥٦٩٣/ رقم ٨٧/ ٣میزان االعتدال للذهبي ( ) (١٤
 ). ٧١٥٠/ رقم ٥٦٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٥
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  من قال فیه: "علة حدیث".المصطلح الخامس: 

 األدب فـي وحدیثـه المـزي السـابعة، أغفلـه من الَبْصرّي، ،)١(اهللا العمِّيّ  َعْبد بن د ) محمد ( .٤٢
  . )٢(تعلیقاً  داود ألبي

  . )٣("علة حدیث" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

  . )٤(الثقات في حبان ابن ذكره أقوال النُّقَّاد فیه:

، )٦(غریـب" حـدیث غیـر )٥(أیـوب عـن ولـه یرویـه، مـا مقـدار إفـرادات وقال ابن عدي: "أحادیثه
  .)٧(الحدیث" یقیم "ال: العقیلي وقال

  .)٨(كثیًرا" "یخطئ الدارقطني: وقال

  .)١٠(الحدیث" "لین: حجر ابن وقال ،)٩(بحجة" الذهبي: "لیس وقال

واهللا تعـالى  .بتجریحـه القـول علـى النُّقَّاد ُجلّ  اْلُمَلقِّن ابن وافق .بحجة لیس خالصة القول فیه:
  أعلم.

                                                           
/ رقم ٣٧٨/ ٩) بفتح العین المهملة وتشدید المیم، هذه النسبة إلى العم، وهو بطن من تمیم. األنساب للسمعاني ( (١

٢٨١٨ .( 
ــــن حجــــر ( (٢ ــــم ٤٩١) تقریــــب التهــــذیب الب ــــن ٦٠٥٨/ رق ــــال اب ــــد  )، ق ــــن عب ــــین محمــــد ب ــــرق البخــــاري ب حجــــر: "ف

اهللا العمـــــى عـــــن ثابــــــت وعنـــــه أبـــــو النضــــــر، وبـــــین محمــــــد بـــــن عبـــــد اهللا التمیمــــــي عـــــن علـــــى بــــــن زیـــــد بــــــن 
جـــدعان وعنـــه شـــبابة بـــن ســــوار، وتعقبـــه أبـــو حـــاتم فیمــــا حكـــاه ابنـــه عنـــه فقــــال: همـــا واحـــد، وعـــده الخطیــــب 

 ).     ٤٧٢/ رقم ٢٨٧/ ٩بن حجر ( من أوهام البخاري، وظهر أنهما واحد. تهذیب التهذیب ال
). الحدیث: عن أنس رضي اهللا عنه، قال: قال النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم  ٥٩٣/ ١٥) التوضیح البن الملقن ( (٣

قال: أبو ضمضم أتصدق بعرضي على النـاس"، أخرجـه ابـن عـدي مـن طریـق أبـو النضـر عـن محمـد بـن عبـد 
). ١٦٩٠/ رقــم٧/٤٤٨ي هــذا بإرســاله أولــى. الكامــل البــن عــدي (اهللا العمــي عــن ثابــت، عنــه بــه. قــال البخــار 

 والحدیث إسناده ضعیف.
 ). ١٠٧٣٧/ رقم ٤٢٥/ ٧) الثقات البن حبان ( (٤
ــْخِتَیاِنّي، َأُبــو َبْكــر الَبْصــِرّي، ثقــة ثبــت حجــة مــن كبــار الفقهــاء العبــاد، مــات ســنة (٥ ) َأیُّــْوب بــن َأِبــي َتِمْیَمــة َكْیَســان السَّ

 ). ٦٠٥/ رقم ١١٧ین ومائة، وله خمس وستون. تقریب التهذیب البن حجر ( إحدى وثالث
 ). ١٦٩٠/ رقم ٤٥٠/ ٧) الكامل البن عدي ( (٦
 ). ١٦٤٧/ رقم ٩٣/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٧
 ). ٧٦٥/ رقم ٢١٩/ ٥) لسان المیزان البن حجر ( (٨
 ). ٣٧٩٧/ رقم ٣٥٨) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٩

 ).     ٦٠٥٨/ رقم ٤٩١التهذیب البن حجر (  ) تقریب(١٠
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ــنْ الــرَّْحَمن  بــن َعْبــد َنِجــیح)  ق س ت د ( .٤٣ َهاِشــم  َبِنــي َمــْوَلى َمْعَشــر اْلَمــَدِنّي، َأُبــو ،)١(ِديّ السِّ
 اْلَوِلیــد بــن الــرَّْحَمن بــن َعْبــدُ  اســمه كــان ویقــال ومائــة، ســبعین ســنة َمْشــُهور ِبُكْنَیِتــه، مــات

 .)٢(ِهَالل
  . )٤(الحدیث" في البدر: "منكر، وقال )٣("علة حدیث كذا"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

ــــــاد فیــــــه:  ــــــوال النُّقَّ ــــــالأق ــــــْیم ق ــــــت "مــــــا: )٥(ُهَش ــــــه، أكــــــیس مــــــدنًیا رأی ــــــت ومــــــا من  مــــــدنًیا رأی
 مــــن ، وقــــال أبــــو بكــــر الخطیــــب: "كــــان)٧(حافًظــــا" "كــــان كیًســــا: ُنَعــــْیم ، وقــــال أبــــو)٦(یشــــبهه"

ـــــم ـــــد)٨(بالمغـــــازي" النـــــاس أعل  وذهـــــب ،معشـــــر أبـــــى حـــــدیث "ثََبـــــتَ : هـــــارون بـــــن ، وقـــــال یزی
  .)٩(َجْزء" أبي حدیث
 "كنـت: أبو حاتم الـرازي ، وقال)١٠(بالقوى" ولیس الحدیث، في "صدوق: زرعة الرازي أبو وقال
 فتوسـعت أحادیـث، عنـه رجـل عـن یحـدث حنبـل بـن أحمد رأیت حتى معشر أبى حدیث أهاب
ـــة فـــي بعـــد ـــه كتاب ـــین صـــالح،: قـــال ثقـــة؟ هـــو: وقیـــل ألبـــي حـــاتم ... حدیث  محلـــه الحـــدیث، ل

 بصـــیًرا كـــان :ویقـــول یرضـــاه، حنبـــل بـــن أحمـــد فـــي موضـــع آخـــر: "كـــان ، وقـــال)١١(الصـــدق"
   .)١٢(بالمغازي"

                                                           
) بكسر السین المهملة، وسكون النون، وكسر الدال المهملة، هذه النسبة إلى السند، وهي من بالد الهند. األنساب (١

 ). ٢١٨٤/ رقم ٢٦٩/ ٧للسمعاني ( 
 ). ٧١٠٠/ رقم ٥٥٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
).الحدیث: َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َأنَّ َرُجًال َأَكَل ِفي َرَمَضاَن، َفَأَمَرُه النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا  ٢٥٣/ ١٣) التوضیح البن الملقن ( (٣

ــَم ِســتِّیَن ِمْســِكیًنا"، أخرجــه الــدارقطني فــي ســ ــًة، َأْو َیُصــوَم َشــْهَرْیِن، َأْو ُیْطِع ــَق َرَقَب ــِه َوَســلََّم "َأْن ُیْعِت ننه، كتــاب َعَلْی
)، من طریق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظـي عنـه  ٢٣٠٨/ رقم ١٦٧/ ٣بلة للصائم( الصیام، باب الق

 به. والحدیث إسناده ضعیف.
 ). ٤٤٦/ ٧) البدر المنیر البن الملقن ( (٤
ــَلِمّي، َأُبـــو ُمَعاِوَیـــة ابــن َأِبـــي َخـــاِزم الَواِســـِطّي، ثقــة ثبـــت (٥ كثیـــر التـــدلیس ) ُهَشــْیم بـــن َبِشـــْیر بــن الَقاِســـم بـــن ِدْیَنـــار السَّ

  واإلرسال الخفي، من السابعة مات سنة ثالث وثمانین ومائة، وقد قارب الثمانین. تقریب التهذیب البن حجر 
 ).  ٧٣١٢/ رقم ٥٧٤( 
 ). ٢٢٦٣/ رقم ٤٩٤/ ٨) انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ). ٦٣٨٦/ رقم ٣٢٤/ ٢٩) تهذیب الكمال للمزي ( (٧
 ). ٧٣٠٤/ رقم ٤٢٩/ ١٣بي بكر الخطیب ( ) تاریخ بغداد أل(٨
)، وَأُبو َجْزء اْلَباِهِلّي َنْصـر ْبـن َطِریـف، اْلَبْصـِرّي. تـاریخ  ٢٢٦٣/ رقم ٤٩٤/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ٤١٠/ رقم ٥٣٠/ ٤اإلسالم للذهبي ( 
 ). ٢٢٦٣/ رقم ٤٩٤/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
 ، نفس الجزء والصفحة.السابق المصدر )(١١
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر نفسه(١٢
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  . )١(یغلط" إنه إال صدوًقا، أمًیا وكان "منكر الحدیث،: اجيوقال السَّ 

ـــو ،)٥(، والبخـــاري)٤(، والفـــالس)٣(معـــین ، وابـــن)٢(وضـــعفه ابـــن ســـعد   ، )٧(، والنســـائي)٦(داود وأب
ـــــدارقطني ـــــي، و )٨(وال ـــــن )٩(البیهق ـــــیْ قَ الْ ، واب ـــــن رجـــــب )١١(، وابـــــن القطـــــان الفاســـــي)١٠(يانَ رَ َس ، واب

الحـــدیث"، وزاد ابـــن  كثیـــر وزاد ابـــن ســـعد: "كـــان ،)١٤(، والبوصـــیري)١٣(والهیثمـــي ،)١٢(الحنبلـــي
، )١٥(المســندات" حدیثـه مــن یـروى أن ُیتقـى أمًیــا رجـًال  وكــان حدیثـه الرقـاق، مــن "یكتـب معـین:

 ریــح، لــیس معشــر أبــو بشــيء، "لــیس: وقــال ،)١٦(بشــيء" لــیس ده"إســنا: وزاد فــي موضــع آخــر
 وال شـیًئا عنـه أروي "ال ، وزاد البخـاري:)١٨(الحـدیث" فـي بقـوي "لـیس: ، وقـال)١٧(بشيء" حدیثه
   حدیثه". أكتب

، )٢٠(حدیثــه" فــي وقــال أیًضــا: "یخــالف ،)١٩(الحــدیث" البخــاري فــي موضــع آخــر: "منكــر وقــال  
   .)٢١(مناكیر" أحادیث له": داود في موضع آخر أبو وقال

                                                           
 ). ٨٣٣٩/ رقم ٥٩٥/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ١٤٢٥/ رقم ٤٨٨/ ٥) الطبقات الكبرى البن سعد ( (٢
 ). ٨٢٩/ رقم ٢٢٠) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (٣
 ).  ٨٣٣٩قم / ر ٥٩٤/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٣٩٤) العلل الكبیر للترمذي ( ص(٥
 ). ١٩٥٧/ رقم ٣١٠/ ٢) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٦
 ). ٥٩٠/ رقم ١٠١) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٧
 ). ١٢/ رقم ١٦/ ٢) السنن للدارقطني ( (٨
 ). ٩٨٥٥/ رقم ٢٩٣/ ٥) السنن الكبرى للبیهقي ( (٩

 ). ٧٠٣/ رقم ٤٨٥/ ١ظ البن القیسراني ( ) ذخیرة الحفا(١٠
 ). ٥٠٧/ ٤) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١١
 ). ٦١/ ٣) فتح الباري البن رجب ( (١٢
 ). ٩٤٣٨/ رقم ٥٠٧/ ٥) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٣
 ). ٤٠٦٢/ رقم ٥٢٢/ ٤) إتحاف الخیرة المهرة  للبوصیري ( (١٤
 ). ١٩٨٤م / رق٣١١/ ٨) الكامل البن عدي ( (١٥
 ).   ٦٣٨٦/ رقم ٣٢٧/ ٢٩) تهذیب الكمال للمزي ( (١٦
 ). ٣٣٢٠/ رقم ٣٥٠/ ٢) التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة ( (١٧
 ). ٢٢٦٣/ رقم ٤٩٤/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٨
 ). ٢٣٩٧/ رقم ١١٤/ ٨) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١٩
 .) ٢٣٢٠/ رقم ٢٠٥/ ٢) المصدر السابق ( (٢٠
 ).    ٨٣٣٩/ رقم ٥٩٤/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢١
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 وما صالح، فهو ومشایخه ،)٢(كعب بن ومحمد ،)١(قیس بن محمد عن روى "ما :الفالس وزاد  
تكتب"، وزاد النسـائي:  ال ردیئة )٤(المنكدر وابن ونافع، عروة، بن وهشام ،)٣(الَمْقُبِريّ  عن روى
ــ)٥(منــاكیر" أحادیــث عنــده اخــتلط، قــد كــان أیًضــا ضــعفه "ومــع دارقطني فــي موضــع ، وقــال ال

، وزاد ابـن القطـان )٧(منـه" أوثـق وقال البیهقي فـي موضـع آخـر: "غیـره ،)٦(آخر: "لیس بالقوي"
، وزاد )٨(َتْضـِعیفه" علـى یوثقه"، وقال البوصـیري فـي موضـع آخـر: "ُمتَّفـق من الفاسي: "ومنهم

  .)١٠(، وقال أیًضا: "لین الحدیث)٩(بحدیثه" الهیثمي في موضع آخر: "یعتبر

 عن ویحدث قیس، بن محمد عن یحدث وكان ضعیًفا، ضعیًفا شیًخا "كان المدیني: ابن الوق
، )١١(منكـرة" بأحادیـث نـافع وعـن الَمْقُبـِرّي، عـن یحدث وكان صالحة، بأحادیث كعب بن محمد

  . )١٢(حدیثه" یكتب ضعفه مع "هو :عدي وقال ابن

 عبــد وكـان ذكـره، إذا حكویضــ ویضـعفه عنـه، یحــدث ال سـعید بـن یحیــى الفـالس: "كـان وقـال
   .)١٣(عنه" یحدث مهدى بن الرحمن

                                                           
ــد بــن َقــْیس اْلَمــَدِنّي، اْلَقــاّص، ثقــة، مــن السادســة، وحدیثــه عــن الصــحابة مرســل. تقریــب التهــذیب البــن حجــر(١    ) ُمَحمَّ

 ).  ٦٢٤٥/ رقم ٥٠٣( 
َمَدِنّي، وكان َقْد َنـَزل الُكْوفَـَة مـدة، ثقـة عـالم ... مـات سـنة ) ُمَحمَّد بن َكْعب بن ُسَلْیم بن َأَسد َأُبو َحْمَزَة، الُقَرِظّي، ال(٢

 ). ٦٢٥٧/ رقم ٥٠٤عشرین ومائة. وقیل قبل ذلك. تقریب التهذیب البن حجر ( 
وأم ) َسِعْید ابن َأِبي َسِعْید َكْیَسان الَمْقُبِرّي، َأُبو َسْعد الَمَدِنّي، ثقـة تغیـر قبـل موتـه بـأربع سـنین، وروایتـه عـن عائشـة (٣

/ رقـم ٢٣٦سلمة مرسلة مات في حـدود العشـرین ومائـة، وقیـل قبلهـا وقیـل بعـدها. تقریـب التهـذیب البـن حجـر( 
٢٣٢١ .( 

ــد بــن الُمْنَكــِدر بــن َعْبــد اهللا بــن الُهــَدْیر الُقَرِشــّي، التَّْیِمــّي، الَمــَدِنّي، ثقــة فاضــل، مــات ســنة ثالثــین ومائــة، أو (٤ ) ُمَحمَّ
 ). ٦٣٢٧/ رقم ٥٠٨بن حجر ( بعدها. تقریب التهذیب ال

 ). ٢٢٤٣/ رقم ١٧١/ ٤) السنن للنسائي ( (٥
 ). ٥٣/ رقم ١٩١/ ٢) السنن للدارقطني ( (٦
 ). ٧٧٣٩/ رقم ٢٩٢/ ٤) السنن الكبرى للبیهقي ( (٧
 ). ٥٠٨/ رقم ٣٤/ ٣) مصباح الزجاجة للبوصیري ( (٨
 ). ٩٧٧٢/ رقم ٦٢٠/ ٥) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٩

 ). ١٢٩٠٣/ رقم ١١٠/ ٨ر السابق ( ) المصد(١٠
 ). ١٠٦/ رقم ١٠٠) سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ( (١١
 ). ١٩٨٤/ رقم ٣٢١/ ٨) الكامل البن عدي ( (١٢
 ).  ٢٢٦٣/ رقم ٤٩٤/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
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 بــالمتین "لــیس: أحمــد أبــو الحــاكم ، وقــال)١(وتنكــر" تعــرف معشــر أبــو "كــان: مهــدي وقــال ابــن
   . )٣(األسانید" یحفظ ال "كان: ُنمیر ابن ، وقال)٢(عندهم"

 أعتبــر هحدیثــ أكتــب ولكــن اإلســناد، یقــیم ال مضــطرب عنــدي "حدیثــه وقــال أحمــد بــن حنبــل:
 فـي كعـب بـن محمـد عن أحادیثه معشر أبى حدیث من "یكتب: ، وقال في موضع آخر)٤(به"

 "لـیس ، وزاد فـي موضـع آخـر:)٦(اإلسـناد" یقـیم ال لكنـه صـدوًقا ، وقال أیًضـا: "كـان)٥(التفسیر"
  . )٧"(بذاك

 المنكـدر، وابـن نـافع، عـن روى: ُنعـیم أبـو ، وقـال)٨(شـیًئا" حدیثـه یسوى "ال: جزرة وقال صالح
  . )٩(شيء" ال الموضوعات، عمرو بن ومحمد عروة، بن وهشام

   .)١٠(وصفه" صبیُ  فلم القول فیه "أفحش: فتعقبه ابن حجر فقال

 فـــي ومـــن الســماء فـــي مــن أكـــذب معشــر أبـــو: َجــْزء یقـــول أبـــا قــال یزیـــد بــن هـــارون: "ســمعت
 قـــال لســـماء؟با علمــك فكیـــف بـــاألرض، علمــك هـــذا: نفســـى فــي قلــت: _ أي یزیـــد _ األرض،

  .)١١(معشر" أبا ورفع جزء، أبا اهللا فوضع: یزید

فـــي الضـــعفاء،  )١٥(، وابـــن الجـــوزي)١٤(، والـــدارقطني)١٣(، والعقیلـــي)١٢(وذكـــره أبـــو زرعـــة الـــرازي
  .)١٦(الروایة متین یكن ولم في القصص، روایته احتملت فیمن البرقي ابن وذكره

                                                           
 ) ٢٢٦٣/ رقم ٤٩٤/ ٨(  ) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم(١
 ). ٨٣٣٩/ رقم٥٩٥/ ٥البن حجر (  ) تهذیب التهذیب(٢
 ، نفس الجزء والصفحة.السابق ) المصدر(٣
 ).  ٧٣٠٤/ رقم ٤٣٣/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٤
 ). ١٩٨٤/ رقم ٣١٢/ ٨) الكامل البن عدي ( (٥
 ). ٨٧٥/ رقم ٤١٢/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٦
 ). ٢٢٦٣/ رقم ٤٩٤/ ٨أبي حاتم ( ) الجرح والتعدیل البن (٧
 ). ٧٣٠٤/ رقم ٤٣٣/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
 ). ٢٥٥/ رقم ٨٤/ ١) المسند المستخرج ألبي نعیم ( (٩

 ). ٨٣٣٩/ رقم٥٩٥/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٦٣٨٦/ رقم ٣٢٥/ ٢٩) تهذیب الكمال للمزي ( (١١
 ). ٣٤٤/ رقم ٦٦٥/ ٢زي ( ) الضعفاء ألبي زرعة الرا(١٢
 ). ١٩٠٩/ رقم ٣٠٨/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٣
 ). ٥٤٩/ رقم ١٣٤/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١٤
 ). ٣٥٠٧/ رقم ١٥٧/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٥
 ). ٨٣٣٩/ رقم٥٩٥/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٦
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 أوعیــة مــن ... كــان المغــازي صــاحب ، وقــال فــي موضــع آخــر: "الفقیــه)١("وقــال الــذهبي: "واهٍ 
وقال في موضع ، )٣(واختلط" وقال ابن حجر: "ضعیف، أسن ،)٢(حفظه" في نقص على العلم

  . )٤(ضعف" آخر: "فیه

 أن قبـل وبقـي عمـرهآخـر  فـي وقد فسر بعض النُّقَّاد سبب جرحهم له؛ فقال ابن حبان: "اختلط
 اختالطه قبل من روایته في المناكیر ثرفك به یحدث ما یدري ال شدید تغیر في سنتین یموت
  . )٥(به" االحتجاج فبطل

   .)٦(حفظه" قبل فیه من العلم أهل بعض تكلم "قد: الترمذي وقال

 الـریح منـه یخـرج كـان حتـى شـدیًدا تغیـًرا یمـوت أن قبل "تغیر :الریان بن بكار بن وقال محمد
  . )٧(بها" یشعر وال

 العلـم فـي مكـان قف العلماء منه بأوجز عبارة فقال: "لـهولقد بین الخلیلي الخالف وسببه، ومو 
ـــم یتفقـــوا علیـــه، فـــي وضـــعفوه األئمـــة، بـــه احـــتج وتاریخـــه والتـــاریخ،  ینفـــرد وكـــان الحـــدیث، ول
  .)٨(عنه" الروایة عن الشافعي شدیًدا، وأمسك تغیًرا بسنتین یموت أن قبل ... وتغیر بأحادیث

ك فــي جانــب المغــازي والســیر فهــو مــن أوعیــة أن مــن أثنــى علیــه كــان ذلــ لــي فممــا ســبق تبــین
خـر آالعلم فیه، وأما من تكلم فیه كان ذلك بسبب سوء حفظه؛ وكان ذلك بسبب اختالطه فـي 

  عمره. 
ــم فــي انٌ َكــمَ  لــه خالصــة القــول فیــه:  فــي وضــعفوه األئمــة، بــه احــتج وتاریخــه والتــاریخ، العل

 شــدیًدا. تغیــًرا بســنتین یمــوت أن قبــل وتغیــر بأحادیــث، ینفــرد وكــان علیــه، یتفقــوا ولــم الحــدیث،

  واهللا تعالى أعلم. .بتجریحه القول على النُّقَّاد ُجلّ  اْلُمَلقِّن ابن وافق
  

  
                                                           

 ). ٤٨٨/ رقم ٢٠٣للذهبي (  ) تلخیص كتاب الموضوعات(١
 ). ٢٢١/ رقم ١٧٢/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٢
 ). ٧١٠٠/ رقم ٥٥٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٥٥/ ١٣) فتح الباري البن حجر ( (٤
 ).   ١١٢٥/ رقم ٦٠/ ٣) المجروحون البن حبان ( (٥
 ). ٣٤٣/ رقم ١٧١/ ٢) السنن للترمذي ( (٦
 ). ٣٣١٩/ رقم ٣٥٠/ ٢ر البن أبي خیثمة ( ) التاریخ الكبی(٧
 ). ٣٠٠/ ١) اإلرشاد للخلیلي ( (٨
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  ".واهٍ من قال فیه: "المصطلح السادس: 

ــنِ  ُعَمــرَ  بــن ( ق) َحْفــص  .٤٤ ــي ْب ــْهِميّ  َأِب ــَدِنّي، )١(اْلَعطَّــاف، السَّ ــْوالُهم اْلَم  الثمــانین بعــد مــات َم
  .)٢(ومائة

  . )٤(بالكذب" مي، وزاد في موضع آخر: "رُ )٣("واه" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:
 حدیثـه ، وقال النسائي في موضـع آخـر: "فـي)٦(، والهیثمي)٥(ضعفه النسائي أقوال النُّقَّاد فیه:

، وقــال البیهقــي: )٨(، وزاد الهیثمــي: "جــدًا"، وقــال فــي موضــع آخــر: "شــدید الضــعف")٧(شــيء"
  .)٩(بالقوي" "لیس
 "رمــاه الحــدیث"، وزاد البخــاري: "منكــر: )١٢(اجي، والسَّـ)١١(الــرازي ، وأبــو حــاتم)١٠(البخــاري وقـال
، وزاد )١٤(نظــر" حدیثـه ، وقــال فـي موضـع آخـر: "فـي)١٣(بالكـذب" یحیـى النیسـابوري بـن یحیـى

 كمــا وحدیثــه "حدیثــه قلیــل،: عــدى ابــن الشــدید"، وقــال الضــعف علــى حدیثــه "یكتــب :حــاتم أبــو
  .)١٥(منكر الحدیث" ريالبخا ذكره

  .)١٧(، وقال ابن القیسراني: "متروك الحدیث")١٦(أعرفه" "ال: فقال عنه، معین ابن وسئل

                                                           
) بفتح السین المهملة وسكون الهاء، وفي آخرها المیم، هذه النسبة إلى سهم، وهو سهمان: سهم جمح وهمـا أخـوان (١

ه، والثـاني ابنا عمرو بن هصیص بن كعب بـن لـؤّي مـنهم عمـرو بـن العـاص بـن وائـل ابـن سـهم، وولـده وموالیـد
 ). ٢٢٢٠/ رقم ٣١٢/ ٧سهم باهلة منهم الحارث بن عمرو السهمي له صحبة". األنساب للسمعاني ( 

 ). ١٤١٨/ رقم ١٧٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٤٦١/ ٣٠) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ١٨٧/ ٧) البدر المنیر البن الملقن ( (٤
 ). ١٤٠٣ / رقم٣٩/ ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (٥
 ). ١٨٠٧/ رقم ٧٥/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٦
 ). ١٤٥/ رقم ٢٤٤) التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٧
 ). ٧٩٩٩/ رقم ٤٨/ ٥) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٨
 ). ١٢١٧٥/ رقم ٣٤٣/ ٦) السنن الكبرى للبیهقي ( (٩

 ). ٢٥١٢/ رقم ٢٥٦/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (١٠
 ). ٧٦٤/ رقم ١٧٧/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
  ). ٥٠٦/ رقم ٢٧٦/ ٣) الكامل البن عدي ( (١٢
 ). ٢٧٨٧/ رقم ٣٦٧/ ٢) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١٣
 ). ٢٧١/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٤
 ). ٥٠٦/ رقم ٢٧٦/ ٣) انظر: الكامل البن عدي ( (١٥
 ).  ١٤٥/ رقم ٢٤٣الساقطة من كتاب إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (  ) التراجم(١٦
 ). ٢٦٩/ رقم ١١٧) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٧
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 ، وقــــال)١(بحــــال" بــــه االحتجــــاج یجــــوز ال موضــــوعة كأنهــــا بأشــــیاء "یــــأتي: حبــــان ابــــن وقــــال
  .مناكیر" )٤(وُعَقْیل الزناد أبى عن "یروى: )٣(، وأبو سعید النَّقَّاش)٢(الحاكم

 هریــرة قــال: "تعلمــوا أبــي عــن ،)٦(األعــرج عــن ،)٥(الزنــاد أبــي عــن حدیثــه "فــي العقیلــي: وقــال
 العقیلــي ال ، ولكــن تعقبــه المــزي فقــال: "قــول)٨(بــه" إال یعــرف وال علیــه، یتــابع ، ال)٧(الفــرائض"

  .)٩(غیره" علیه تابعه قد فإنه نظر، علیه فیه یتابع

، قـال: )١١(َدْلَهـم ْبـنُ  اْلَفْضـل، قـال: حـدثنا )١٠(محمد بن القاسمقلت: أخرجه المزي بسنده إلى 
، وتعقبــه )١٤("، وذكــر الحــدیث، عــن أبــى هریــرة)١٣(، عــن شــهر بــن حوشــب)١٢(عــوف حــدثني

 ضـعفه، فـال علـى مجمـع القاسـم بـن محمـد فإن متابعة؛ یصلح ال هذا "ومثل ابن حجر، فقال:
 ابـن قال: "وأجمـل ُمَلقِّن حیث،، و یؤیده من كالم المتقدمین له ابن الْ )١٥(به" االستشهاد یصلح

                                                           
 ). ٢٤٩/ رقم ٢٥٥/ ١) المجروحون البن حبان ( (١
  ). ٤١/ رقم ١٣٠) المدخل إلى الصحیح للحاكم ( (٢
قَّاش: ُمَحمَّد بن َعِلّي بن َعْمِرو بِن َمْهـِدّي اَألْصـَبَهاِنّي، ). والنَّ ١٦٧٧/ رقم٦٢٦/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٣

 ). ١٨٨/ رقم ٣٠٨/ ١٧الَحْنَبِلّي، مات سنة أربع عشرة وأربع مائة. سیر أعالم النبالء للذهبي ( 
ام ثـم مصـر، ثقـة ثبـت، مـات سـنة ) ُعَقْیل بن َخاِلد بن َعِقیل اَألْیِلّي َأُبو َخاِلد اُألَمـِوّي َمـْوَالُهم، سـكن المدینـة ثـم الشـ(٤

 ). ٤٦٦٥/ رقم ٣٩٦أربع وأربعین ومائة على الصحیح. تقریب التهذیب البن حجر ( 
ــَدِنّي، ثقــة فقیــه، مــات ســنة ثالثــین ومائــة وقیــل بعــدها. تقریــب (٥ ) َعْبــد اهللا بــن َذْكــَوان الُقَرِشــّي، َأبــو عبــد الــرَّْحَمن الَم

 ). ٣٣٠٢/ رقم ٣٠٢التهذیب البن حجر ( 
ة ) َعْبد الرَّْحَمن بن ُهْرُمز اَألْعَرج َأُبو َداُود الَمَدِنّي، َمـْوَلى َرِبْیَعـة بـن الَحـاِرث، ثقـة ثبـت عـالم، مـات سـنة سـبع عشـر (٦

 ).  ٤٠٣٣/ رقم ٣٥٢ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
)، ٢٧١٩/ رقـــم ٩٠٨/ ٢) الحـــدیث أخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي كتـــاب الفـــرائض، بـــاب الحـــث علـــى تعلـــیم الفـــرائض ( (٧

/ ٤)، والحـاكم فــي مسـتدركه، كتـاب الفــرائض ( ١/ رقـم ٤/٦٧والـدارقطني فـي ســننه، كتـاب الفـرائض والســیر ( 
 )، والحدیث إسناده ضعیف. ٧٩٤٨/ رقم ٣٣٢

 ).  ٢٧١/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٨
 ).  ١٤٠٣/ رقم ٤١/ ٧) تهذیب الكمال للمزي ( (٩

 ). ٦٢٢٩/ رقم ٥٠٢َسِدّي، كذبوه، مات سنة سبع ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر ( ) َأُبو اْلَقاِسم األَ (١٠
ــاب، لــین ورمــي بــاالعتزال، مــن الســابعة. تقریــب التهــذیب البــن حجــر ( (١١ / رقــم ٤٤٦) الَواِســِطّي ثُــّم الَبْصــرّي اْلَقصَّ

٥٤٠٢ .( 
ِدّي الَبْصـِرّي، ثقـة رمـي بالقـدر وبالتشـیع، مـات سـنة سـت أو سـبع ) َعْوف بن َأِبي َجِمْیَلَة َأُبـو َسـْهل اَألْعَرابِـّي الَعْبـ(١٢

 ).    ٥٢١٥/ رقم ٤٣٣وأربعین ومائة وله ست وثمانون. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ).٢٨٥) سبق ترجمته (ص(١٣
 ). ١٤٠٣/ رقم ٤١/ ٧) انظر: تهذیب الكمال للمزي ( (١٤
 ).   ١٦٧٧/ رقم ٦٢٦/ ٢ن حجر ( ) تهذیب التهذیب الب(١٥
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 مســعود، وابــن هریــرة، أبــي حــدیث مــن روي: فقــال الحــدیث، هــذا تضــعیف فــي القــول الصــالح
، وقـال )٣(بمـرة" "واه ، وقـال فـي موضـع آخـر:)٢("ضـعفوه": وقـال الـذهبي  .)١(ضـعیفة" وأسانیده

  .)٦("، وقال أیضًا: "متروك)٥(وزاد في موضع آخر: "جدًا" ،)٤("ضعیف" حجر: ابن
 النُّقَّـاد اْلُمَلقِّـن ابن وافق .بالكذب من یحیى بن یحیى النیسابوري ميرُ  واه، خالصة القول فیه:

  تجریحه. واهللا أعلى وأعلم. على
اْلُكـوِفّي َنـِزل ، )٨(َمـْوالُهم، أبـو َمسـُعود اْلَجـرَّار )٧(اْلُمَساِور الزُّْهـِريّ  َأِبي بنا اَألْعَلى ( ق ) َعْبد  .٤٥

  .)١٠(الستین ومائة بعد ، مات)٩(اْلَمَداِئن
  .)١١(: "واه"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه
ــاد فیــه: ، وقــال فــي موضــع )١٢("أرجــو أن یكــون صــالحاً ": یحیــي بــن معــین قــال أقــوال النُّقَّ
قــال أبــو بكــر الخطیــب: و ، )١٥(، وقــال أیضــًا: "لــیس ثقــة")١٤(، كــذاب")١٣(آخــر: "لــیس بشــيء

  . )١٦("طعن علیه، وسوء القول فیهقد روى غیر واحد، عن یحیى بن معین ال"

                                                           
 ). ١٨٨/ ٧) البدر المنیر البن الملقن ( (١
 ). ١١٥٧/ رقم ٣٤٢/ ١) الكاشف للذهبي ( (٢
 ). ٧٩٤٨/ رقم ٣٦٩/ ٤) المستدرك للحاكم ( (٣
 ). ١٤١٨/ رقم ١٧٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
  ). ٢١١/ رقم ٤١٠/ ١) التلخیص الحبیر البن حجر ( (٥
 ). ١٣٤٢/ رقم ١٨٠/ ٣در السابق ( ) المص(٦
) بضم الزاى وسكون الهاء وكسر الراء، هذه النسبة إلى زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤّي وهي مـن قـریش. (٧

 ). ١٩٧٦/ رقم ٣٥٠/ ٦األنساب للسمعاني ( 
لجـــرار. األنســـاب ) بفـــتح الجـــیم وتشـــدید الـــراء بعـــدها ألـــف وفـــي آخرهـــا راء أخـــرى مهملـــة، هـــذه النســـبة إلـــى عمـــل ا(٨

 ). ٨٥٦/ رقم ٢٣١/ ٣للسمعاني ( 
) جمــع مدینــة، وٕانمــا ســّمیت بــذلك ألنهــا كانــت مــدنًا، كــّل واحــدة منهــا إلــى جنــب األخــرى، وهــي مدینــة جاهلّیــة نقــل (٩

)، مراصــد  ٨٦عاّمــة ابنیتهــا الــى بغــداد وكانــت مســكن االكاســرة. انظــر: المســالك والممالــك لالصــطخري ( ص
 ). ١٢٤٣/ ٣ئل ( االطالع البن شما

 ).    ٣٧٣٧/ رقم ٣٣٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٤٨٩/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١١
 ). ٥٧٤٧/ رقم ٧٠/ ١١) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٢
 ).  ٥٤/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (١٣
 .) ٥٧٤٧/ رقم ٦٩/ ١١) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٤
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٥
 ). ٥٧٤٧/ رقم ٧٠/ ١١) المصدر نفسه ( (١٦
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، )٤(، وابـــــــن عمـــــــار)٣(الرازیـــــــان وأبــــــو حـــــــاتم ،)٢(، وأبـــــــو زرعـــــــة)١(المـــــــدینيبـــــــن وضــــــعفه ا 
ـــدارقطني ـــ)٦(، وأبـــو ُنَعـــْیم)٥(وال لـــیس ، وزاد ابـــن المـــدیني: ")٨(، والهیثمـــي)٧(ر، وابـــن عبـــد البَّ

وزاد ابــن عمــار: "لــیس "، شــبه المتــروك، وزاد أبــو زرعــة: "جــدًا"، وزاد أبــو حــاتم: ")٩(بشــيء"
ـــــة"، وزاد أبـــــو ُنَعـــــْیم: " شـــــيء"، وقـــــال الـــــدارقطني فـــــي موضـــــع آخـــــر: ب، لـــــیس جـــــداً بُحجَّ

 متـــــروك، وزاد ابــــن عبــــد البــــر: "جــــدًا"، وقــــال الهیثمــــي فــــي موضــــع آخــــر: ")١٠("متــــروك"
  . )١٢("لیس بالقوى عندهم" :وقال الحاكم أبو أحمد، )١١(كذاب"

ـــ)١٥(البخـــاريوقـــال بشـــيء"، لـــیس ": )١٤(يانِ رَ َســـیْ قَ ، وابـــن الْ )١٣(وقـــال أبـــو داود : )١٦(اجي، والسَّ
    في الضعفاء.) ١٨(وابن الجوزي  ،)١٧(وذكره العقیلي  ".منكر الحدیث"

   ".متروك الحدیث": )٢١(الجنید وابن ،)٢٠(، والنسائي)١٩(میرابن نُ وقال 
  

                                                           
 ). ٣٣/ رقم ٦٣) سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ( (١
 ). ١٣٦/ رقم ٢٧/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٣
 ). ٥٧٤٧/ رقم ٦٩/ ١١) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٤
 ). ١٨٠٩/ رقم ٨١/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٥
 ). ١٢٨/ رقم ١٠٤) الضعفاء ألبي نعیم ( (٦
 ). ٣٢٨/ ٧) االستذكار البن عبد البر ( (٧
 ). ٢٠٧٣/ رقم ١٤٦/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٨
 ). ٣٣/ رقم ٣٤) سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ((٩

 ). ٢٣٥١/ رقم١٨٢/ ٣) السنن للدارقطني ( (١٠
 ). ٢٣٩/ رقم ٢٤٥/ ١) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١١
 ). ٢٠٤/ رقم ٩٨/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٢
 ). ٥٧٤٧/ رقم ٧٠/ ١١) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٣
 ). ٦٤١٥/ رقم ٢٧٤٨/ ٥) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٤
 ). ٢١٨٥/ رقم ١٧٠/ ٢وسط للبخاري ( ) التاریخ األ(١٥
 ). ٢٠٤/ رقم ٩٨/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٦
 ). ١٠٢٥/ رقم ٦١/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٧
 ). ١٨٠٩/ رقم ٨١/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٨
 ). ٤٧٣١/ رقم ٥٣١/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (١٩
 ). ٣٨٠/ رقم ٦٩للنسائي (  ) الضعفاء والمتروكون(٢٠
 ). ١٨٠٩/ رقم ٨١/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٢١
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  .)١("لیس بثقة، وال مأمون"موضع آخر:  في النسائي وقال
 ممـن وقال ابن حبان: "كان، )٢(الثقات" علیه یتابعه ال مما ادیثهأح وقال ابن عدي: "عامة

 الصــناعة هــذه فــي المبتــدي ســمعها إذا حتــى الثقــات حــدیث یشــبه مــاال األثبــات عــن یــروي
   .)٣(معمولة" أنها علم

وقــال ابــن  ،)٦(، وقــال أیضــا: "واه")٥(، وزاد فــي موضــع آخــر: "جــدًا")٤(قــال الــذهبي: "ضــعفوه"و
  .)٧(معین" ابن ذبهك حجر: "متروك،

 .ضـعفة وشـدة توهینـه علـى النُّقَّـاد اْلُمَلقِّـن ابـن وافـق .كذبه الـبعض، : واهٍ خالصة القول فیه
  وأعلم. واهللا أعلى

 . )٨(السابعة من ،َشْیَبانَ  َبِني َمْوَلى اْلُكوِفيّ  َأْعَیَن، ْبنُ  اَألْعَلى ( ق ) َعْبدُ  .٤٦

  . )٩("واه" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:
، ووهــن أبــو )١٢(، والهیثمــي)١١(، والــدارقطني)١٠(ضــعفه أبــو زرعــة الــرازيالنُّقَّــاد فیــه:  أقــوال

  . )١٤("لیس بثقة": الدارقطني في موضع آخروقال ، )١٣(زرعة أمره في موضع آخر

   .)١٥("محفوظ شيءجاء بأحادیث منكرة لیس منها ": العقیلي وقال

                                                           
 ). ٣٦٩١/ رقم ٣٦٩/ ١٦) تهذیب الكمال للمزي ( (١
 ). ١٤٦٥/ رقم ٥٤٨/ ٦) الكامل البن عدي ( (٢
 ). ٧٧٦/ رقم ١٥٧/ ٢) المجروحون البن حبان ( (٣
 ). ٤٧٣١/ رقم ٥٣١/ ٢یزان االعتدال له ( )، م ٣٠٨١/ رقم ٦١١/ ١) الكاشف للذهبي ( (٤
 ). ٣٤٤٩/ رقم ٣٦٥/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٥
 ). قالها في ترجمة خیثمة أبو الحسن بن سلیمان. ٢٣٠/ رقم ٤١٦/ ١٥) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٦
 ).    ٣٧٣٧/ رقم ٣٣٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ).  ٣٧٢٩رقم  /٣٣١) المصدر السابق ( (٨
 ). ٤٨٩/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ١٠/ رقم ٧٥) سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ( (١٠
 ). ٣٥٣٩/ رقم ١٩١/ ١٤) العلل للدارقطني ( (١١
 ).   ١٧٦٦٨/ رقم ٣٨٤/ ١٠) مجمع الزوائد للهیثمي ((١٢
 ). ٤٦٧/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (١٣
 ). ٣٤٤١/ رقم ٣٦٤/ ١ء للذهبي ( ) المغني في الضعفا(١٤
 ). ١٠٢٤/ رقم ٦٠/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٥
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 بـن اهللا عبیـد عنـه روى المنـاكیر ثیرك أبي بن یحیى عن "روى األصبهاني:م یْ عَ وقال أبو نُ 
   .)١(شيء" ال موسى

 بـه االحتجـاج یجـوز ال حدیثه من لیس ما كثیر أبي بن یحیى عن وقال ابن حبان: "یروي
     .  )٣(الموضوعات" كثیر أبي بن یحیى َعن ، وقال الحاكم: "روى)٢(بحال"

   . )٦(ال ابن حجر: "ضعیف"وق ،)٥(وقال الذهبي: "واه"، )٤( الضعفاء وذكره ابن الجوزي في

جرحـه.  مرتبـة فـي اختلفـوا وٕان تجریحـه، علـى النُّقَّـاد اْلُمَلقِّـن ابـن وافق .واهخالصة القول فیه: 
  وأعلم. واهللا أعلى

 مكــة، نزیــل الَبْصــِرّي،، ُأَمیَّــَة الُمَعلِّـم الُمَخــاِرق، َأُبــو َأِبـي بــن الَكــِرْیم ق) َعْبـد س ت ل م (خ .٤٧
 .  )٧(طارق وقیل قیس، أبیه واسم

  .)٩(الضعفاء" "أحد ، وقال في موضع آخر:)٨("واه"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

ــــه:   ،)١٢(وأبــــو حــــاتم الــــرازي، )١١(وابــــن معــــین ،)١٠(ضــــعفه أحمــــد بــــن حنبــــلأقــــوال النُّقَّــــاد فی
ـــــــــي ـــــــــي)١٣(والخلیل ـــــــــن )١٤(، والبیهق ـــــــــیْ قَ الْ ، واب ـــــــــال  ،)١٧(، والهیثمـــــــــي)١٦(، والبغـــــــــوي)١٥(يانِ رَ َس وق

فـــــي موضـــــع آخـــــر: "لـــــیس هـــــو بشـــــيء، وقـــــد ضـــــربت علـــــى حدیثـــــه وهـــــو أحمـــــد بـــــن حنبـــــل 
                                                           

 ). ١٤٣/ رقم ١٠٩) الضعفاء ألبي نعیم ( (١
 ). ٧٧٣/ رقم ١٥٦/ ٢) المجروحون البن حبان ( (٢
 ). ١٤١/ رقم ١٧٦) المدخل إلى الصحیح للحاكم ( (٣
 ). ١٨٠٥قم / ر ٨١/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٤
 ). ٣٠٧٥/ رقم ٦١٠/ ١) الكاشف للذهبي ( (٥
 ).  ٣٧٢٩/ رقم ٣٣١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
 ). ٤١٥٦/ رقم ٣٦١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ١٥/ ٩) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ١٨٧/ ٢) البدر المنیر البن الملقن ( (٩

 ). ٨٧٣/ رقم ٤١٢/ ١بد اهللا ( ) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه ع(١٠
 ). ١٤٩٦/ رقم ٣٩/ ٧) الكامل البن عدي ( (١١
 ). ٣١١/ رقم٦٠/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
 ). ٢١٤/ ١) اإلرشاد للخلیلي ( (١٣
 ). ٤٩٣/ رقم ١٦٥/ ١) السنن الكبرى للبیهقي ( (١٤
 ). ٧٨٢/ رقم ٥١٢/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٥
 ). ٣١١/ رقم ٣١٨/ ١معجم الصحابة للبغوي (  )(١٦
 ).  ٢٦٣٨/ رقم ٢٨٢/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٧
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 لــــــه هــــــو ضــــــعیف؟ فقیــــــل یستضــــــعفه، عیینــــــة ابــــــن "كــــــان ، وقــــــال أیضــــــًا:)١(شــــــبه متــــــروك"
ــــــال: ــــــال ابــــــن معــــــین فــــــي موضــــــع آخــــــر:)٢(نعــــــم" فق ــــــیس ، وق ، وقــــــال )٣(بشــــــيء" حدیثــــــه "ل

 عبـــــد إال ثقـــــة فهـــــو أنـــــس بـــــن مالـــــك عنـــــه روى مـــــن "كـــــل ، وقـــــال:)٤(بشـــــيء" أیضـــــًا: "لـــــیس
ــــــو البصــــــري الكــــــریم ــــــة" أب ــــــي موضــــــع آخــــــر:  ، وزاد الهیثمــــــي: "لســــــوء)٥(أمی حفظــــــه"، وزاد ف
  .)٦(الحدیث" "متروك

 أهـل عنـد "ضـعیف ، وقـال الترمـذي:)٧(األحكـام" فـي بحجـة ولـیس ضـعف "فیـه: اجيالسَّـ وقال
 مـا كـل علـى َبـیِّن "والضـعف: عـدى ابن ، وقال)٨(فیه" وتكلم السختیاني أیوب ضعفه الحدیث،

 منهم أن إال ضعفه في بالحدیث العلم أهل یختلف ال ، وقال ابن عبد البر: "ضعیف)٩(یه"یرو 
، وقــال فــي موضــع آخـــر: )١٠(حــال" علــى بــه یحــتج وال خاصــة، األحكــام غیــر فــي یقبلــه مــن

  .)١١(وتركه" ضعفه على "مجتمع

 االحتجــــاج بطـــل منـــه ذلــــك كثـــر فلمـــا الخطـــأ، فــــاحش الـــوهم، كثیـــر "كــــان: حبـــان ابـــن وقـــال
   .)١٢(خباره"بأ

، وقــال أبــو أحمــد )١٤(منــه" أوثــق "غیــره الحربــي: إســحاق أبــو ، وقــال)١٣("َلــیِّن": زرعــة أبــو وقــال
  .عندهم" بالقوي : "لیس)١٦(ابن منده، و )١٥(الحاكم

                                                           
 ). ١٩٧٩/ رقم ١١٤/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١
 ). ٨٢٠/ رقم٤٠١/ ١) انظر: العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٢
 ). ٢٥٢/ رقم ٨٣لرجال ( ) من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في ا(٣
 ).   ٦٨١/ رقم ١٨٦) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (٤
 ). ١٤٩٦/ رقم ٣٨/ ٧) الكامل البن عدي ( (٥
 ). ١٦١/ ١) التمهید البن عبد البر ( (٦
 ). ٣٣١٩/ رقم ٢٩٤/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٧
 ). ١٢/ رقم ١٨/ ١) السنن للترمذي ( (٨
 ). ١٤٩٦/ رقم ٤١/ ٧مل البن عدي ( ) الكا(٩

 ). ٦٥/ ٢٠) التمهید البن عبد البر ( (١٠
 ). ٦٠/ ١) المصدر السابق ( (١١
 ). ٧٥٢/ رقم ١٤٤/ ٢) المجروحون البن حبان ( (١٢
 ). ٣١١/ رقم٦٠/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ).  ٧١٩/ رقم ٣٧٨/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ٢٥٩/ رقم ٣٤٠/ ١ي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( ) األسام(١٥
 ).  ٤٣٠/ رقم ٧٢) فتح الباب في الكنى واأللقاب البن منده ( (١٦
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 ،)٣("متروك"، وقال النسائي في موضع آخر: "كان غیر ثقـة": )٢(والدارقطني ،)١(النسائي وقال
، وقال الدارقطني في موضع آخر: )٥(ضعیف" بثقة ال: "لیس، وق)٤(بشيء" "لیس وقال أیضًا:

  .)٦("یترك"

 غـاص مالكـاً  اهللا "رحـم ثقة"، وزاد الُجْوَزَجاِني: "غیر :)٨(، والُجْوَزَجاِنيّ )٧(وقال أیوب السِّْخِتَیاِنيّ 
  بكسائه". اغتر منكسرة، أظنه خزفة على فوقع هناك

مـا  یسـتخرج لـیس فقـال: وغضـب یوماً  أمیة باأ الكریم عبد "سمعت :_ ابن عیینة_سفیان وقال
 أسـمع، لـم أقـول وال أدري، ال أقـول فـال شـئت عمـا سـلني إلنسـان: فقـال أغضـب، حتـى عندي

  .)٩(لي" علم ال أقول وال

  في الضعفاء.   )١١(، وابن الجوزي)١٠(وذكره العقیلي

  .)١٢(یكذب" ال شریف رجل فإنه عنه "اكتبوا: شعبة أبو ِبْسَطام وقال

   رجل "حكى: داود لكن هذا القول ُیْنَسب لشعبه في أبي أمیة بن یعلى؛ فقد قیل ألبيقلت: و 

 ال شــریف یعلــى فإنــه بــن أمیــة أبــي عــن اكتبــوا: شــعبة یقــول ســمع أنــه )١٣(شــیبان األُُبلَّــيّ  عــن
  . )١٤(یكذب"

  أمیة.  أبي الكریم عبد ترجمة في فأورده اإلكمال صاحب على التبس قلت: فقد  

                                                           
 ). ١٩٧٩/ رقم ٢/١١٤) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ((١
 ). ١٠/ رقم١٦٣/ ١) السنن للدارقطني ( (٢
 ).  ٧١٩/ رقم ٣٧٨/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٣٢٩/ رقم ٢٠٩/ ١سنن الكبرى للنسائي ( ) ال(٤
 ). ٣٣١٩/ رقم ٢٩٣/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٥
 ).  ٣٠٦/ رقم ٤٥) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (٦
 ). ١٠/ ١٠) العلل للدارقطني ((٧
 ).   ١٤٤/ رقم ١٦١) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٨
 ). ١٤٩٦/ رقم ٣٩/ ٧) الكامل البن عدي ( (٩

 ). ١٠٢٧/ رقم ٦٢/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٠
 ). ١٩٧٩/ رقم ١١٤/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١١
 ).  ٣٣١٩/ رقم ٢٩٤/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٢
/ ١/٩٨ي ( ) نسبة إلى األبّلة بلدة قدیمة على أربعة فراسخ من البصرة وهي أقـدم مـن البصـرة. األنسـاب للسـمعان(١٣

 ).٤١رقم
 ). ٦٠٤/ رقم ٣٦٧) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (١٤
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صـاحب  علینـا تـرد ال اللهـم: )١(العالیـة أبـو یقول سافر إذا الكریم عبد "كان: ذَّاءالحَ  خالد وقال
 عــن یحــدثان ال ســعید بــن ویحیــى مهــدى، بــن الــرحمن عبــد "كــان: الفــالس ، وقــال)٢("اْألَْكِســَیة

  .)٣(المعلم" الكریم عبد

ل وقـــــا منـــــه"، أضـــــعف عـــــن مالـــــك روى "مـــــا: واحـــــد وغیـــــر ،)٥(والخلیلـــــي ،)٤(داود أبـــــو وقـــــال
  .)٦(المخارق" أبي بن الكریم عبد غیر حدیثه یترك أحد عن روى مالكاً  نعلم الدارقطني: "وال

: أمـره، وقـال َتَبـیَّن لمـا اعتـذر قلت: وسبب روایة مالك عنه اغتراره بسمته؛ قال الذهبي: "وقـد  
 َغـرَّ  السـمت حسـن "كـان ، وقـال ابـن عبـد البـر:)٧(هـذا" نحـو أو المسـجد في بكائه بكثرة غرني
 أبـي بـنا الكـریم عبـد عـن مالـك یخـرج ... ولـم فیعرفـه بلده أهل من یكن ولم سمته، منه مالكاً 

  . )٨(وفضًال" ترغیباً  عنه فیه ذكر وٕانما موطئه، في حكماً  المخارق

 ، وقــال أیضــًا:)١٠(، وقــال فــي موضــع آخــر: "لــین")٩(بعضــهم" تركــه "ضــعیف: الــذهبي وقــال  
 یقـول أنـه إال العلمـاء الفقهـاء أحـد ، وقال: "كان)١١(مرجًئا" افقیهً  ... وكان الحدیث بقوي "لیس

، اإلرجـاء یـرى ... وكـان مـؤدب، الحـدیث ، وقـال: "ضـعیف)١٢(ضـعف" حدیثـه وفـي باإلرجاء،
 عنــد ، وقــال فــي موضــع آخــر: "متــروك)١٤("ضــعیف: "حجــر ابــن قــالو ،)١٣(وخشــوع" تعبــد مــع
  . )١٥(الحدیث" أئمة

                                                           
ــاِحّي، الَبْصــِرّي، ثقــة كثیــر اإلرســال، مــات ســنة تســعین، وقیــل بعــد ذلــك. تقریــب (١ َی ) ُرَفْیــُع بــن ِمْهــَران َأُبــو الَعاِلَیــة الرِّ

 ).   ١٩٥٣/ رقم ٢١٠التهذیب البن حجر ( 
 ). ٣٥٠٦/ رقم ٢٦٣/ ١٨ ) تهذیب الكمال للمزي ((٢
 ) المصدر السابق.(٣
 ). ٧١٩/ رقم ٣٧٨/ ٦) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٢١٤/ ١) اإلرشاد للخلیلي ( (٥
 ). ٥٢٣/ رقم ٢٨٧) سؤاالت الحاكم للدارقطني ( (٦
 ). ٥١٧٢/ رقم ٦٤٧/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (٧
 ). ٦٥/ ٢٠) التمهید البن عبد البر ( (٨
 ). ٣٧٨٤/ رقم ٤٠٢/ ٢المغني في الضعفاء للذهبي (  )(٩

 ).  ٤٩١/ رقم ٩٤/ ١) المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( (١٠
 ). ١٠٦/ ١) تذكرة الحفاظ  للذهبي ( (١١
 ). ٢١١/ رقم ٤٥٥/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٢
 ). ٨٥٠/ رقم ٢٤٤/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٣
 ). ٤١٥٦/ رقم ٣٦١حجر (  ) تقریب التهذیب البن(١٤
 ). ٤٢١/ ١) فتح الباري البن حجر ( (١٥
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 اختلفـوا وٕان وضعفه، توهینه على النُّقَّاد اْلُمَلقِّن ابن وافق .الحدیث متروكخالصة القول فیه: 
  جرحه. واهللا تعالى أعلم. مرتبة في

اك اَألْنَصاِرّي،  َأِبي َجِبیَرة بنابن َمْحُمود،  بن َجِبیَرة  بن ق) َزْید (ت .٤٨ حَّ َجِبیَرة اْلَمَدِنّي  أبوالضَّ
   . )١(من السابعة

  .)٣(جدًا" منكر وحدیثه وقال في موضع آخر: "تركوه، ،)٢("واهي"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 
 منكــر": ، وزاد الفســوي)٦(يانِ رَ َســیْ قَ الْ وابـن ، )٥(، والــدارقطني)٤(ضـعفه الفســويأقــوال النُّقَّــاد فیــه: 

ـــى تـــابعیُ  : "اليانِ رَ َســـیْ قَ الْ "، وزاد ابـــن لحـــدیثا ـــه" عل ـــال فـــي موضـــع آخـــر:)٧(روایات  "منكـــر ، وق
عامـة مـا یرویـه عـن "بـن عـدى: ا وقـال، )٩(الروایـة" فـي قـوي "غیـر یهقـي:وقال الب، )٨(الحدیث"

 ،)١١("أجمعـوا علـى أنـه ضـعیف"قـال ابـن عبـد البـر: ، و )١٠("من روى عنهم ال یتابعه علیه أحد
  .)١٢(ضعفه" على متفق جدًا، وقال ابن رجب: "ضعیف

، )١٧(دارقطني، والـــــ)١٦(العـــــرب ، وأبـــــو)١٥(، والعقیلـــــي)١٤(الجـــــارود ، وابـــــن)١٣(وذكـــــره أبـــــو زرعـــــة
  الضعفاء. في )١٩(، وابن الجوزي)١٨(قاشوالنَّ 

                                                           
 ). ٢١٢٢/ رقم ٢٢٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٤٢/ ١١) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٤٤١/ ٣) البدر المنیر البن الملقن ( (٣
 ).١٣٨/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٤
 ). ١٧٦٣/ رقم ١٤٠/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٥
 ). ٤٤٤/ رقم ١٨٧) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (٦
 ). ٥٠٠٩/ رقم ٢١٥٧/ ٤) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٧
 ). ١٨٤٠/ رقم ٩٠٣/ ٢) المصدر السابق ( (٨
 ). ١٥٠٠/ رقم ١٦٢/ ٣) شعب اإلیمان للبیهقي ( (٩

 ). ٧٠٠/ رقم ١٥٧/ ٤) الكامل البن عدي ( (١٠
 ). ٧٣٧/ رقم ٤٠١/ ٣هذیب التهذیب البن حجر ( ) ت(١١
 ).  ٤٥٠/ ٢) فتح الباري البن رجب ( (١٢
 ). ١١٠/ رقم ٦١٧/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (١٣
 ). ١٧٦٣/ رقم ١٤٠/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٤
 ). ٥١٥/ رقم ٧١/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٥
 ).  ١٧٦٣/ رقم ١٤٠/ ٥لطاي ( ) إكمال تهذیب الكمال لمغ(١٦
 ). ٢٣٠/ رقم ١٥٣/ ٢) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١٧
 ). ١٧٦٣/ رقم ١٤٠/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٨
 ). ١٣١٥/ رقم ٣٠٤/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٩



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٣٥٧ 

"، وزاد البخاري في منكر الحدیث": )٤(، وأبو نعیم)٣(، والهروي)٢(ابن حبان، و )١(البخاريوقال 
، وزاد ابـــن حبـــان: )٦("متـــروك الحـــدیث": أیضـــاً  وقـــال، )٥(هـــو" مـــا التـــرك موضـــع آخـــر: "إلـــى

وقـال "، وزاد أبو نعـیم: "متـروك"، تنكب عن روایتهیروى المناكیر عن المشاهیر، فاستحق ال"
 ، _ فقال ابن حجر_: "یعنـي)٨("بحدیث منكر جداً  )٧(حدث عن داود بن الحصین": الساجي
 بــن وداود أبیــه، عــن "روى: الحــاكم ، وقــال)٩(مــواطن" ســبعة فــي الصــالة عــن النهــي حــدیث

  .)١٠(المناكیر" وغیرهما الحصین،
متـــروك ، ضـــعیف الحـــدیث، وقـــال أبـــو حـــاتم: "منكـــر جـــدًا، )١٢(، والهیثمـــي)١١(تركـــه األزديو 

: النسائي وقال شيء"،ال ": )١٥(، وابن حزم)١٤(بن معینا قالو  .)١٣("الحدیث، ال یكتب حدیثه
  .)١٧(بالقائم" لیس وقال أبو أحمد الحاكم: "حدیثه ،)١٦(بثقة" "لیس

                                                           
 ). ١٨٠٧/ رقم ٦٣/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (١
 ). ٣٧٠/ رقم ٣١٠/ ١بن حبان ( ) المجروحون ال(٢
 ). ٢٢٦/ رقم ١٤٠) مشتبه أسامي المحدثین للهروي ( (٣
 ).  ٧٧/ رقم ٨٤) الضعفاء ألبي نعیم ( (٤
 ). ٩٥٤/ رقم ٣٨٦/ ٣) علل الحدیث البن أبي حاتم ( (٥
 ). ٧٠٠/ رقم ١٥٣/ ٤) الكامل البن عدي ( (٦
َأبو ُسَلْیَمان الَمَدِنّي، ثقة إال في عكرمة، ورمي برأي الخوارج، مات سنة خمس ) َداُود بن الُحَصْین اُألَمِوّي َمْوَالُهم، (٧

 ). ١٧٧٩/ رقم ١٩٨وثالثین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٧٣٧/ رقم ٤٠١/ ٣) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
 عنــه: أن رســول اهللا ). الحــدیث: عــن ابــن عمــر رضــي اهللا ٧٣٧/ رقــم ٤٠١/ ٣) تهــذیب التهــذیب البــن حجــر ( (٩

صلى اهللا علیه وسلم نهى أن یصلى في سبعة مواطن: فـي المزبلـة، والمجـزرة، والمقبـرة، وقارعـة الطریـق، وفـي 
الحمام، وفي معاطن اإلبل، وفوق ظهر بیت اهللا "، الحدیث: أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصالة، باب ما 

)، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، بـاب  ٣٤٦رقم / ١٧٧/  ٢جاء في كراهیة ما یصلى إلیه وفیه (
). كالهمـــا مــن طریـــق زیـــد بــن جبیـــرة عـــن داود بـــن  ٧٤٦/ رقـــم ٢٤٦/ ١المواضــع التـــي تكـــره فیهــا الصـــالة ( 

الحصین عن نافع عنه به. قال الترمذي: إسناده لیس بذاك القوي، وقد ُتُكِلم في زید بن جبیرة من قبـل حفظـه". 
 سناده ضعیف.قلت: الحدیث إ

 ). ٦٣/ رقم ١٣٩) المدخل إلى الصحیح للحاكم ( (١٠
 ). ١٧٦٣/ رقم ١٤٠/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١١
 ). ١٣٥٠٤/ رقم ٢٩١/ ٨) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٢
 ). ٢٥٢٨/ رقم ٥٥٩/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ). ٢٧ / رقم٢٧٩) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (١٤
 ). ٤٠١/ ٢) المحلى البن حزم ( (١٥
 ). ١٥٦/ رقم ٨٩/ ٩) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٦
 ). ١١٥٩/ رقم ١١٧/ ٣) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (١٧
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، )٣(قـال أیضـًا: "تركـوه"، و )٢(، وقال فـي موضـع آخـر: "متـروك الحـدیث")١("ُتِرك": وقال الذهبي
   .)٥("متروك"ابن حجر: ، وقال )٤(وقال: "واٍه"

وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن النُّقَّـاد علـى القـول بتوهینـه وتركـه، وأمـا  .متروك الحدیث خالصة القول فیه:
له فهذا مردود؛ وذلك ألن المعروف عن ابـن  )٦(ما نقله صاحب اإلكمال من توثیق ابن معین

. واهللا )٧(ینـه؛ ولعلـه التـبس علیـه بزیـد بـن ُجَبْیـر الـذي قـال فیـه ابـن معـین ثقــةمعـین القـول بتوه
  تعالى أعلم.

اْلَمـــَدِنّي، مـــات ســـنة ثالثـــین  ،اَألْنَصـــاِريّ  )٨(اْلَبَیاِضــيّ  َجـــاِبر َأُبـــو الـــرَّْحَمن، َعْبـــد بـــن ُمَحمَّــد .٤٩
    .)٩(ومائة

  .)١٠(: "واه"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

  .)١١(الحدیث" قال البزار: "صالح أقوال النُّقَّاد فیه:

 ، وقــال ابــن ســعد: "كــان)١٤(، وابــن عــدي)١٣(، وأبــو زرعــة الــرازي)١٢(وضــعفه یحیــي بــن القطــان
  .)١٦(عندهم" بالقوي ، وقال أبو أحمد الحاكم: "لیس)١٥(حدیثه" یتقون الحدیث، ورأیتهم قلیل

  
                                                           

 ). ١٧٢٧/ رقم ٤١٥/ ١) الكاشف للذهبي ( (١
 ). ٢٢٦٤/ رقم ٢٤٥/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٢
 ).  ١٥٢٣/ رقم ١٥٠ي ( ) دیوان الضعفاء للذهب(٣
 ). ٢١٧) تلخیص كتاب الموضوعات للذهبي ( ص (٤
 ). ٢١٢٢/ رقم٢٢٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ١٧٦٣/ رقم ١٣٩/ ٥) انظر: إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٦
 ). ٣٣٦/ رقم ١١٢/ ١) انظر: التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٧
 ).   ٦٤٤/ رقم ٣٨٣/ ٢إلى بیاضة بطن من األنصار. األنساب للسمعاني ( ) بالفتح والتخفیف نسبة (٨
)،  ١٧٥١/ رقــم ٣٢٤/ ٧)، الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم (  ٣٣٠/ رقــم١٠٣) الضــعفاء الصــغیر للبخــاري (  (٩

 ). ١٦٦٢/ رقم ٣٨٨/ ٧الكامل البن عدي ( 
 ). ٥٠٥/ ٣٠) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ).  ٧٨٣٦/ رقم ٢٥٤/ ١٤ ) المسند للبزار ((١١
 ).   ٢١١/ رقم ١٣٩) الضعفاء ألبي نعیم ( (١٢
 ). ١٧٥١/ رقم ٣٢٥/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ).  ١٦٦٢/ رقم ٣٩٠/ ٧) الكامل البن عدي ( (١٤
 ). ١١٨٥/ رقم ٤٠٧/ ٥) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١٥
 ). ١١٧١/ رقم ١٣١/ ٣) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (١٦
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  في الضعفاء. )٣(، وأبو نعیم)٢(، والعقیلي)١(وذكره البخاري
فــي  ، وقــال)٦(شــیئًا" عنــه تأخــذن "فــال بثقــة"، وزاد مالــك: "لــیس :)٥(، وابــن معــین)٤(لــكوقــال ما

 ، وقــال ابــن معــین فــي)٨(بالكــذب" نتهمــه ، وقــال أیضــًا: "كنــا)٧(برضــا" یكــن "لــم موضــع آخــر:
، وقــال )١١(مثلــه" األرض مــلء ومــن منــه خیــر) ١٠(َســْعد بــن وُشــَرْحِبیل ،)٩(وضــع آخــر: "كــذابم

   .)١٢(البیاضي" جابر أبو إال ثقة ذئب أبي ابن عنه روى من أیضًا: "كل
الحـــدیث، وزاد أحمـــد:  : "منكــر)١٥(، والسَّـــاِجي)١٤(علــي بـــن ، وعمــرو)١٣(حنبـــل بــن أحمـــد وقــال

  .)١٦(األثبات" حدیث یشبه ماال الثقات عن یروي ممن "كان "جدًا"، وقال ابن حبان:
، وابـــن )٢١(، والبیهقـــي)٢٠(البـــر ، وابـــن عبـــد)١٩(، والـــدارقطني)١٨(، والنســـائي)١٧(وقـــال أبـــو حـــاتم

   .: "متروك الحدیث")٢٢(القیسراني
                                                           

 ). ٣٤٦/ رقم ١٢٢) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (١
 ). ١٦٥٧/ رقم ١٠٢/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٢
 ). ٢١١/ رقم ١٣٩) الضعفاء ألبي نعیم ( (٣
 ). ١٧٥١/ رقم ٣٢٥/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ١٦٦٢/ رقم ٣٨٩/ ٧) الكامل البن عدي ( (٥
 ، نفس الجزء والصفحة.السابق ) المصدر(٦
 ). ٤٨٣/ رقم ١٦٣/ ١) التاریخ الكبیر للبخاري ( (٧
 ). ١٧٥١/ رقم ٣٢٥/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٨
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٩

مائـة، وقـد ) شرحبیل بن سعد أبو سعد المدني، مولى األنصار، صدوق اختلط بأخرة، مات سنة ثالث وعشرین و (١٠
 ). ٢٧٦٤/ رقم ٢٦٥قارب المائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٨٥٠/ رقم١٩٠/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١١
 ). ١٦٦٢/ رقم ٣٨٩/ ٧) الكامل البن عدي ( (١٢
 ). ١٧٥١/ رقم ٣٢٥/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ). ١٦٦٢/ رقم ٣٩٠/ ٧) الكامل البن عدي ( (١٤
 ). ٢٧٦/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (١٥
 ). ٩٣٥/ رقم ٢٥٨/ ٢) المجروحون البن حبان ((١٦
 ). ١٧٥١/ رقم ٣٢٥/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٧
 ). ٥٢٣/ رقم ٩١) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (١٨
 ).  ٩/ رقم ٣٦٤/ ١) السنن للدارقطني ( (١٩
 ). ٢٤٢/ ٥( ) االستذكار البن عبد البر (٢٠
 ). ٤٨٧٥/ رقم ٣٥٠/ ٣) معرفة السنن للبیهقي ( (٢١
 ). ٣٢٩٨/ رقم ١٤٩٣/ ٣) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٢٢
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، وقــال النســائي فــي موضــع )١(ابــن اْلَبْیَلَمــاِنّي" مــن أقربــه مــا الحــدیث وزاد أبــو حــاتم: "ضــعیف
  . )٢(بثقة" "لیس آخر:

: "ساقط"، وقال الحاكم في موضع آخـر: )٤(، وأبو عبد اهللا الحاكم)٣(وقال أبو ُنَعْیم األصبهاني
  .)٦(، وقال العیني: "واه")٥(بالمناكیر" "حدث

، وقال في موضع آخـر: )٧(عنه" یروى من عین اهللا البیاضي بیض جابر الشافعي: "أبو وقال
 بــذلك "أراد ابــن أبــي حــاتم مفســرًا ذلــك بقولــه: ،  فقــال)٨(عینیــه" اهللا بــیض البیاضــي جــابر و"أبــ

  .)٩(وسلم" علیه اهللا صلى اهللا رسول على یكذب من على تغلیظاً 

 بقولــه فــأراد عنــه یــروون: المدینــة أهــل مــن لــه قــال لمــن جواًبــا الشــافعي قــال ابــن حجــر: "قــالو 
       .)١٠(حكمًا" بحدیثه یوجب أو حجة یراه من: هذا

     .)١١(الحدیث" متروك ضعیف أنه على "أجمعوا: رالبَّ  عبد ابن وقال

  . )١٣(الضعفاء" د، وقال في موضع آخر: "أح)١٢(تركوه" "هالك وقال الذهبي:
الـرَّاوي.  علـى حكمهـم فـي النُّقَّـاد ُجـلّ  اْلُمَلقِّن ابن وافق .متروك الحدیث واه خالصة القول فیه:
  واهللا أعلى وأعلم. 

  

  
                                                           

  ) َعْبد الرَّْحَمن بن اْلَبْیَلَماِنّي، َمْوَلى ُعَمَر َمَدِنّي َنَزل َحرَّان، ضعیف، من الثالثة. تقریب التهذیب البن حجر (١
 ).  ٣٨١٩/ رقم ٣٣٧( 
  ). ٢٧٦/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (٢
 ).   ٢١١/ رقم ١٣٩) الضعفاء ألبي نعیم ( (٣
 ). ١٧٢/ رقم ١٩٦) المدخل إلى الصحیح للحاكم ( (٤
 ). ٢٧٧/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (٥
 ). ٢٤٣/ ٢٣) عمدة القاري للعیني ( (٦
 ). ١٧٥١/ رقم٣٢٥/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ). ٤٨٨١/ رقم ٣٥١/ ٣)، معرفة السنن واآلثار للبیهقي (  ٩٣٥/ رقم ٢٥٨/ ٢) المجروحون البن حبان ( (٨
 ). ١٧٥١/ رقم٣٢٥/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ٢٧٧/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (١٠
 ) المصدر السابق.(١١
 ). ٥٧٢٤/ رقم ٦٠٣/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٢
 ).  ٢٩٨/ رقم ٤٩٥/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٣
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  ".من قال فیه: "ضعیف واهٍ المصطلح الثامن: 

ِبْیع بن ق) َقْیس ت (د  .٥٠     . )١(ین ومائةوست بضع سنة الُكْوِفّي، مات ُمَحمَّد اَألَسِدّي، َأُبو الرَّ

، وزاد )٣(به" یحتج وال "صدوق، ، وقال في البدر المنیر:)٢(": "ضعیف واهٍ قول ابن اْلُمَلقِّن فیه
  . )٤(بالقضاء" الشتغاله بآخرة حفظه ساء في موضع آخر: "قد

، )٨(الطیالیســي ، وأبــو الولیــد)٧(، وعفــان بــن مســلم)٦(، والثــوري)٥(وثقــه شــعبة أقــوال النُّقَّــاد فیــه:
 شــیًخا أتینــا "مــا: ، وقــال أیًضــا)٩(یمــوت" أن قبــل قیًســا "أْدِرُكــوا :قــال شــعبة فــي موضــع آخــرو 

 "من: ، وقال)١١(الجوال" قیساً  یسمى وكان ،)١٠(إلیه سبقنا قد الربیع بن قیس وجدنا إال بالكوفة
، )١٢(الربیع" بن قیس یرضى ال القطان، سعید بن یحیى یعنى األحول، هذا یحیى من یعذرني

ـــال ینتقصـــه، ن یحیـــى"وكـــا ـــه فق ـــا شـــعبة، ل ـــك عـــن فزجـــره!  األســـدي؟ قیســـاً  تـــذكر أحـــول ی  ذل
 "ذاكرني: ، وقال)١٥("الربیع بن قیس على یثنى )١٤(َحِصْین أبا "سمعت ، وقال أیًضا:)١٣(ونهاه"
 مـا لكثـرة نمـوت حتـى وعلیـه علـيَّ  سـقط البیـت أن فلـوددت َحِصـْین أبي حدیث الربیع بن قیس
 كأنمـا الضـحك علـيَّ  یقـع فجعـل الحـدیث الربیـع بن قیس ، وقال: "ذاكرني)١٦("ُیْغِرب َعليَّ  كان

                                                           
 ).   ٥٥٧٣/ رقم ٤٥٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ١٦٦/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٣٠٠/ ٩) البدر المنیر البن الملقن ( (٣
 ). ١٤١٧/ رقم ٣٥٩/ ٢) تحفة المحتاج البن الملقن ( (٤
 ). ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٤/ ١٢ ) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ((٥
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٦
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر نفسه(٧
 ). ٤٩٠٣/ رقم ٣٠/ ٢٤) تهذیب الكمال للمزي ( (٨
 ). ٥٥٣/ رقم ٩٧/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ١٥٨٦/ رقم ١٥٨/ ٧) الكامل البن عدي ( (١٠
 ). ٥٥٣/ رقم ٩٧/ ٧بن أبي حاتم ( ) الجرح والتعدیل ال(١١
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٢
 ). ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٣/ ١٢) انظر: تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٣
ــو َحِصــْین، ثقــة ثبــت، ُســنِّّي وربمــا دلــس، مــات ســنة ســبع (١٤ ــْوِفّي، َأُب ) ُعْثَمــان بــن َعاِصــم بــن َحِصــْین اَألَســِدّي، الُك

ة، ویقــال بعــدها، وكــان یقــول إن َعاِصــم بــن َبْهَدَلــة أكبــر منــه بســنة واحــدة. تقریــب التهــذیب البــن وعشــرین ومائــ
 ). ٤٤٨٤/ رقم ٣٨٤حجر ( 

 ). ٥٥٣/ رقم ٩٦/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٥
 ). ٦٣/ رقم ١٥٠/ ١) المصدر السابق ( (١٦
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ســعید  بــن عــن ســفیان )٢(ثابــت بــن "أخبــر الحســن: ُنَعــْیم ، وقــال أبــو)١(أصــحابي" مــن أســمعها
 فقــال محمــد؟ أبــو األســدي، قــیس: ســفیان فقــال: قــال قــیس،: فقــال ذكــره؟ مــن: فقــال بحــدیث،

 سـفیان مـن سـمعت "هـل: سـعید بـن ، وقیـل لیحیـى)٣(ذكـره" عند رأسه ویلوي نعم، نعم،: سفیان
 قــال ال،: قــال بكــذب؟ أفتتهمــه: لیحیــى ال، قلــت: قــال بشــيء؟ فیــه یــتكلم أو بغلطــة، فیــه یقــول
 فقیـل فیـه، ویـتكلم قـیس عن یروي عفان "كان: حاتم أبو ، وقال)٤("!بحجة فیه جاء فما: عفان

ــْیَباِنيّ  حــدثنا: فقــال علیــه قــدمت: فقــال فیــه؟ تــتكلم: لــه : رجــل لــه فیقــول ،)٦(الشــعبي عــن ،)٥(الشَّ
   .)٨"(!حصین وأبو: فقال حصین؟ وأبو: له فقال ومغیرة،: فیقول ؟)٧(ومغیرة

 سـتة الربیـع بـن قـیس عـن "كتبـت: فـي موضـع آخـر ، وقال)٩(الحدیث" وزاد الطیالیسي: "حسن
 قــیس؟ عــن "تحــدث داود: ، وقیــل ألبــى)١٠(دینــار" آالف ســتة مــن إلــيَّ  أحــب هــي حــدیث آالف
 ، وقـــال الفـــالس ألبـــى)١١(أكثـــر" كانـــت أنهـــا وددت نعــم،: فقـــال وجهـــه؟ أحمـــر وقـــد رأســـه فرفــع
، وقال )١٢(اهللا" یخاف ممن كان واهللا إنه: قال قیس؟ في منك رأًیا أحسن أحداً  رأیت "ما: الولید

  .)١٣(نفسه" في ثقة ابن كثیر: "كان

                                                           
 ). ٥٥٣/ رقم ٩٧/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
/ ١٥٩) اْلَحَسـن ْبــن ثَاِبــت الثْغَلبِـّي، َأُبــو علــي اْلُكـوِفّي، صــدوق یغــرب، مـن التاســعة. تقریــب التهـذیب البــن حجــر ( (٢

 ). ١٢١٨رقم 
 ).   ٢٣٠١/ رقم ٢٩٢/ ٢) انظر: العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٣
 ).  ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٤/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٤
ــوِفّي، ثقــة، مــات فــي حــدود األربعــین ومائــة. تقریــ(٥ ــْیَباِنّي اْلُك ــو ِإْســَحاق الشَّ ــُرْوَز، َأُب ــَلْیَمان، َفْی ب ) ُســَلْیَمان بــن َأِبــي ُس

 ). ٢٥٦٨/ رقم ٢٥٢التهذیب البن حجر ( 
ل ما رأیـت أفقـه منـه مـات ) َعاِمر بن َشَراِحْیل الشَّْعِبّي، َأُبو َعْمرو، ثقة مشهور فقیه فاضل، من الثالثة، قال مكحو (٦

 ).     ٣٠٩٢/ رقم ٢٨٧بعد المائة وله نحو من ثمانین. تقریب التهذیب البن حجر ( 
ة، ) الُمِغْیَرة بن ُشْعَبة بن َمْسُعْود بن ُمَعتِّب الثََّقِفّي، صَحاِبي َمْشُهْور، أسلم قبل الحدیبیة وولي إمرة البصرة ثم الكوفـ(٧

 ).     ٦٨٤٠/ رقم ٥٤٣حیح. تقریب التهذیب البن حجر ( مات سنة خمسین ومائة على الص
 ). ٥٥٣/ رقم ٩٨/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٨
 ).   ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٤/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٩

 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٠
 ). ٥٥٣/ رقم ٩٧/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ٤٩٠٣/ رقم ٣٠/ ٢٤تهذیب الكمال للمزي ( ) (١٢
 ). ٢٤٨/ ٣) البدایة والنهایة البن كثیر ( (١٣
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، وقـال )٢(علیـه" ، وكان یثنى)١(منه حدیثًا أجود ةبالكوف رجالً  رأیت "ما: عیینة بن وقال سفیان
، وقال فـي موضـع )٤("إلیه سبقنا قد الربیع بن قیس وجدنا إال بالكوفة شیًخا أتینا "ما: )٣(شریك

، )٦(، وكــان یعظمــه")٥(الربیــع" بــن قــیس مــن للحــدیث أطلــب كــان ناشــئ بالكوفــة نشــأ آخــر: "مــا
 "أعـــرف أهـــل الكوفـــة :الُعـــْذِريّ  َیْحیـــى بـــن رَّْحمنالـــ ، وقـــال عبـــد)٧(مثلـــه" بعـــده تـــرك وقـــال: "مـــا

  . )٨(الربیع" بن قیس بالحدیث

 أن تبـالي مـا الربیـع بـن قـیس لقیت حیث: عثمان بن اهللا عبد لي : "قال)٩(معاذ العنبري وقال 
، وقیـل )١١("قـیس علـى الثنـاء یحسن معاذ بن معاذ سمعت: "الفالس ، وقال)١٠(سفیان" تلقى ال

  . )١٢(ال": قال ؟ شيء الربیع بن قیس من نفسك "في: نعیم ألبى

 قــد وهــو الكبــار، مــن وغیــره شــعبة عنــه حــدث وقــد مســتقیمة، روایاتــه "وعامــة وقــال ابــن عــدي:
 فیـه والقـول حـدیث، صـاحب أنـه علـى ذلـك ویـدل وغیرهمـا، عیینـة ابن وعن شعبة، عن حدث

  .)١٣(به" بأس ال وٕانه شعبة قاله ما

 جــداً  الحفــظ رديء وهــو صــالح، كتابــه صــدوق، أصــحابنا یــعجم "عنــد: شــیبة بــن یعقــوب وقــال
 صـدوًقا، "كـان: شـیبة أبـى بـن عثمـان ، وقـال)١٤(روایتـه" فـي ضـعیف الخطـأ، كثیـر مضطربة،

                                                           
 ). ٤٩٠٣/ رقم ٣٠/ ٢٤) انظر: تهذیب الكمال للمزي ( (١
 ). ٥٥٣/ رقم ٩٧/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
، ثـم الُكْوفَـة َأُبـو َعْبـد اهللا، صـدوق یخطـئ كثیـًرا تغیـر حفظـه ) َشِرْیك بن َعْبد اهللا  النََّخِعـّي الُكـْوِفّي، الَقاِضـي ِبَواِسـطَ (٣

منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادًال فاضـًال عابـًدا شـدیًدا علـى أهـل البـدع، مـات سـنة سـبع أو ثمـان وسـبعین 
 ). ٢٧٨٧/ رقم ٢٦٦ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ١٥٨٦/ رقم ١٥٨/ ٧) الكامل البن عدي ( (٤
 ). ٨٨٧/ رقم ٢١٧/ ٢لمجروحون البن حبان ( ) ا(٥
 ). ١٥٨٦/ رقم ١٥٨/ ٧) الكامل البن عدي ( (٦
 ).  ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٤/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٧
 ). ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٣/ ١٢) انظر: تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
، الَقاِضـي، ثقـة مـتقن، مـات سـنة سـت وتسـعین ) ُمَعاُذ بُن ُمَعاِذ بِن َنْصـِر بـِن َحسَّـاٍن الَعْنَبـرِ (٩ ، َأُبـو الُمثَنَّـى الَبْصـِريُّ يُّ

 ).     ٦٧٤٠/ رقم ٥٣٦ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٣/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٠
 ). ٥٥٣/ رقم ٩٧/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ٤٩٠٣/ رقم ٣٠/ ٢٤ي ( ) تهذیب الكمال للمز (١٢
 ).   ١٥٨٦/ رقم ١٧١/ ٧) الكامل البن عدي ( (١٣
 ). ٤٩٠٣/ رقم ٣٥/ ٢٤) تهذیب الكمال للمزي ( (١٤
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: العجلـى ، وقـال)٢(فیـه" تكلمـوا "صـدوق وقـال العالئـي: ،)١(حدیثه" بعض علیه اضطرب ولكن
 بــآخره، كتبــه علیــه أفســد ابنــه إن: لویقــا صــدوقًا، بالحــدیث، معروفــاً  وكــان یضــعفونه، "النــاس
  . )٣(حدیثه" الناس فترك

، وقـال فـي )٤(بلـى": قـال شـعبة؟ عـن روى قـد ألـیس عنـه: فلینـه، فقیـل: حنبـل بـن ل أحمدئِ "وسُ 
، )٦(خطــأ" حدیثــه "فــي عنــه فقــال: المبــارك ابــن ، وســئل)٥(بشــيء" حدیثــه موضــع آخــر: "لــیس

 یحـتج ، وقـال فـي موضـع آخـر: "ال)٨(قوي" : "غیر، وقال البیهقي)٧(لین" "فیه: زرعة وقال أبو
  .)٩(به"

 ومحلــه أحلــى، فــأراه اآلن وأمــا عنــه، الروایــة فــي النــاس ینشــط وال بــه "عهــدي: وقــال أبــو حــاتم
 الـرحمن عبـد بـن محمـد مـن إلـيَّ  أحـب وهو به، یحتج وال حدیثه، یكتب بقوى، ولیس الصدق،

  .)١٠(بحدیثهما" یحتج وال لیلى أبى بنا

، )١٥(يانِ رَ َســـیْ قَ الْ ، وابـــن )١٤(، والـــدارقطني)١٣(، وابـــن المـــدیني)١٢(، وابـــن معـــین)١١(كیـــعوضـــعفه و 
، وقـال فـي موضـع )١٧(المسـتعان" واهللا الربیـع بـن قیس ، وكان وكیع یقول: "حدثنا)١٦(والهیثمي

، وزاد ابـن معـین فـي )١٨(غیـره" عنـد نجـده ال شـیًئا إال الربیـع بـن قـیس مـن نسـمع ال آخر: "كنا
                                                           

 ). ٧٠٠/ رقم ٣٩٥/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٣٤) النقد الصحیح للعالئي ( ص (٢
 ). ١٥٣٠/ رقم ٢٢٠/ ٢) الثقات للعجلي ( (٣
 ). ٢٠١/ رقم ٩٠نبل روایة المروذي وغیره ( ) العلل ألحمد بن ح(٤
 ).  ٨٥٥/ رقم ١٣١) بحر الدم البن المبرد ( (٥
 ).  ١٥٨٦/ رقم ١٥٧/ ٧) الكامل البن عدي ( (٦
 ). ٥٥٣/ رقم ٩٨/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ). ١٤٦٠٤/ رقم ٤٥٠/ ٧) السنن الكبرى للبیهقي ( (٨
 ). ١١٩٤٦/ رقم ٢٩٠/ ٨) معرفة السنن للبیهقي ( (٩

 ). ٥٥٣/ رقم ٩٨/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
 ). ٧٠٤/ رقم ١٥٦/ ٧) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١١
 ). ١٥٨٦/ رقم ١٥٧/ ٧) الكامل البن عدي ( (١٢
 ). ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٥/ ١٢) انظر: تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٣
 ). ٢٠/ ٤) العلل للدارقطني ( (١٤
 ). ١٠٨٣/ رقم  ٦٣١/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٥
 ). ٨٩٤٧/ رقم ٣٣٧/ ٥) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٦
 ). ٥٦١٩/ رقم ٣٦٨/ ٣) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٧
 ). ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٦/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٨
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 بالحــدیث یحــدث كــان حدیثــه، یكتــب "ال: ، وزاد فــي موضــع آخــر)١(شــیًئا" یســاوى موضــع: "ال
 وهمـا ضـعف فیهمـا )٤(ومنـدل ،)٣("حبـان ، وقـال أیًضـا:)٢(منصـور" عـن عنده وهو عبیدة، عن

 حدیثـــه ، وقـــال: "لـــیس)٧(شـــيء" ، وقـــال: "ال)٦(بشـــيء" ، وقـــال: "لـــیس)٥(قـــیس" مـــن إلـــيَّ  أحـــب
، )٩(بشـيء" فـي موضـع آخـر: "لـیس يانِ رَ َسـیْ قَ الْ دًا"، وقـال ابـن ، وزاد ابن المـدیني: "جـ)٨(بشيء"

 لــه یقــال وكــان فیـه، ضــعیفاً  الحــدیث كثیـر "كــان: ســعد ابــن ، وقـال)١٠(وثــق" وزاد الهیثمـي: "قــد
القطــــان  ابــــن ، وقــــال)١٢(الحــــدیث" فــــي "یضــــعف ، وقــــال الترمــــذي:)١١(ســــماعه" لكثــــرة الجــــوال
 ولــي لمــا الحفــظ ســوء مــن وشــریك، اعتــراه ،)١٣(لیلــى أبــي كــابن عنــدهم ضــعیف "هــو: الفاســي
  .)١٤(اعتراهما" ما القضاء

  في الضعفاء. )١٧(، وابن الجوزي)١٦(، والعقیلي)١٥(الرازي وذكره أبو زرعة 

                                                           
 ). ١٣٧٨/ رقم ٢٩٠/ ٣(  ) التاریخ البن معین روایة الدوري(١
ـَلِمّي، َأُبـو َعتَّـاب الُكـْوِفّي، ثقـة  ٢١٨٤/ رقم ٤٤٥/ ٣) المصدر السابق ( (٢ ). َمْنُصـْور بـن الُمْعَتِمـر بـن َعْبـد اهللا السُّ

/ ٥٤٧ثبت وكان ال یدلس من طبقة األعمش، مـات سـنة اثنتـین وثالثـین ومائـة. تقریـب التهـذیب البـن حجـر ( 
 ).  ٦٩٠٨رقم 

بَّــان ْبــن َعِلــّي اْلَعَنــِزّي، أبــو علــي الُكــْوِفّي، ضــعیف، وكــان لــه فقــه وفضــل، مــات ســنة إحــدى أو اثنتــین وســبعین ) حَ (٣
 ). ١٠٧٦/ رقم ١٤٩ومائة، تقریب التهذیب البن حجر ( 

سـنة ثـالث ومائـة،  ) ِمْنـَدل بـن َعِلـّي اْلَعَنـِزّي، َأُبـو َعْبـد اللَّـه اْلُكـوِفّي، یقـال اسـمه عمـرو، ومنـدل لقـب، ضـعیف، ولـد(٤
 ). ٦٨٨٣/ رقم ٥٤٥ومات سنة سبع أو ثمان وستین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٣٠٥٧/ رقم ٤٤/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٥
 ). ٧٠٧/ رقم ١٩٢) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (٦
 ). ٢٦٣/ رقم ٣٣٧) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (٧
 ). ٣٦٠/ رقم ١١٢من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال (  )(٨
 ). ٧٤٦/ رقم ٤٩٧/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٩

 ). ١٤٩٦٨/ رقم ٩/٢٦١) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٠
 ). ٢٦٥٣/ رقم ٣٥٥/ ٦) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١١
 ). ١٨٤٦/ رقم ٢٨٢/ ٤) السنن للترمذي ( (١٢
، َحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن اْبن َأِبي َلْیَلى اَألْنَصاِرّي، الُكْوِفّي، الَقاِضي َأُبو َعْبد الرَّْحَمن، صدوق سـيء الحفـظ جـًدا) مُ (١٣

 ).    ٦٠٨١/ رقم ٤٩٣مات سنة ثمان وأربعین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ١٥١/ ٤)  بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١٤
 ). ٢٧٢/ رقم ٦٥٠/ ٢عفاء ألبي زرعة الرازي ( ) الض(١٥
 ). ١٥٢٧/ رقم ٤٦٩/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٦
 ). ٢٧٧٤/ رقم ١٩/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٧
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 هـي المغیـرة عـن وأحادیـث عبیـدة، أحادیـث هـي منصـور عـن بأحادیـث "حـدث: داود وقال أبو
  .  )١(فراس" أحادیث

 الـرحمن عبـد وكـان الربیـع، بـن قـیس عـن یحـدثان ال نالرحم وعبد یحیى، "كان: وقال الفالس
 ، وقـال)٣(عنـه" أروي وال حدیثـه، أكتـب ال "أنا: ، وقال البخاري)٢(تركه" ثم ذلك قبل عنه حدثنا

    .)٤(بالقائم" حدیثه "لیس: الحاكم أحمد أبو

 "متــروك: آخــر موضـع فــي وقـال ،)٦(بثقــة" "لــیس: النسـائي ، وقــال)٥(ى: "سـاقط"انِ َجــوزَ جُ الْ  وقـال
 ســـمعت: المثنــى بــن محمــد قــال فقــد یتــرك، أن ینبغــي "ال: ، فتعقبــه الــذهبي وقــال)٧(الحــدیث"

 الحـد، رجـل علـى فأقـام ولـي، لكنـه سـفیان، بـدون عنـدنا قـیس یكـن لم: یقول )٨(عبید بن محمد
  .)٩(أمره" فطفئ فمات

 ضـعف علـى األعـالم "أحـد ، وقـال فـي موضـع آخـر:)١٠(الحفـظ" سـيء وقال الذهبي: "صـدوق
 المكثـر... الحـافظ، ، وقال أیضًا: "اإلمام،)١٢(روایته" في لین ، وزاد في موضع: "على)١١(فیه"
 فـي العلـم، صـدوق أوعیـة ، وقـال: "أحـد)١٣(حفظـه" قبـل مـن فیـه ضـعف علـى العلـم أوعیة أحد

 وأرى العلـم أوعیـة "كـان مـن: ، وقـال)١٥(بـه" یحـتج ال "صـدوق،: ، وقال)١٤(الحفظ" سیئ نفسه،

                                                           
اْلُكــوِفّي،  ). ِفـَراس ْبــن َیْحَیـى اْلَهْمــَداِنّي الخـارفّي َأُبــو َیْحَیـى ٥٤/ رقــم١١٩) سـؤاالت أبــي عبیـد اآلجــري ألبـي داود ((١

 ).   ٥٣٨١/ رقم٤٤٤المكتِّب، صدوق ربما وهم، مات سنة تسع وعشرین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر( 
 ). ٢١٩٠/ رقم ١٧٢/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (٢
 ).   ٧٠٦/ رقم ٣٧٩) انظر: العلل الكبیر للترمذي ( (٣
 ). ٦٩٨/ ٣٩٥/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٧٣/ رقم ٩٦وال الرجال للجوزجاني ( ) أح(٥
 ). ٤٩٠٣/ رقم ٣٥/ ٢٤) تهذیب الكمال للمزي ( (٦
 ). ٤٩٩/ رقم ٨٨) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٧
 ) ُمَحمَّد بن ُعَبْید بن َأِبي ُأَمیَّـة الطََّناِفِسـّي، الُكـْوِفّي، اَألْحـَدب، ثقـة یحفـظ، مـات سـنة أربـع ومـائتین. تقریـب التهـذیب(٨

 ). ٦١١٤/ رقم ٤٩٥البن حجر ( 
 ). ١١٧٧/ رقم ١٤٦/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٩

 ).  ٥٠٦٢/ رقم ٥٢٦/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ).  ٢١١/ رقم ١٦٦/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (١١
 ). ٣٢٩/ رقم ٤٨٢/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٢
 ). ١١٧٧/ رقم ١٤٦/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٣
 ).  ٦٩١١/ رقم ٣٩٣/ ٣) میزان االعتدال للذهبي ( (١٤
 ). ٣٤٥٧/ رقم ٣٢٨) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٥
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 لیس ما ابنه علیه وأدخل كبر لما تغیر صدوق" ، وقال ابن حجر:)١(لظلمه" فیه تكلموا األئمة
  .  )٤(، وقال: "ضعیف")٣(ضعف" "فیه وقال في موضع آخر: ،)٢(به" فحدث حدیثه من

  ولقد ذكر النُّقَّاد أسبابًا جعلتهم یتكلمون فیه:   
 فلـــم الربیـــع بـــن قـــیس "ولـــي حنبـــل: بـــن كـــان ذلـــك بعـــد تولیـــه القضـــاء؛ فقـــد قـــال أحمـــد األول:
، قـال )٦(رجـالً  فقتـل استقضـى، حتـى مسـتقیماً  أمـره زال "مـا: عبیـد بـن ، فقد قال محمد)٥(یحمد"

 ولـي ولكنه بالحدیث، "كان عالماً : عمار ، وقال ابن)٧(فمات" الحد علیه أقام یعنى :ابن حجر
 رمـي مـا قطان الفاسـي: "غایـة، وقال ابن ال)٨(منه" الناس فنفر بلغني فیما رجاالً  فعلق المدائن

  .)٩(لیلى" أبي وابن كشریك، القضاء، ولي حین الحفظ سوء من اعتراه ما حدیثه، به
: عفـان ، وقـال)١٠(حدیثـه" مـن أشـیاء علیـه َقلَـبَ  لـه ابـن أهلكـه قـال ابـن المـدیني: "إنمـا الثاني:
 إلیــه، فجلســنا اهأتینــ الكوفــة قــدمت فلمــا علتــه، مــا أدر فلــم قیًســا، یــذكرون النــاس أســمع "كنــت
 وســفیان ،)١٢(مســعر حــدیث یأخــذ ابــن لــه "كــان: حنبــل بــن أحمــد ، وقــال)١١(یلقنــه" ابنــه فجعــل

 آفتـه، هـو ابـن لـه "كـان: نمیـر ، وقـال ابـن)١٣(یعلم" ال وهو أبیه حدیث في فیدخلها والمتقدمین
 حـاتم:، وقـال أبـو )١٤(غیرها" قد ابنه أن وظنوا حدیثه فأنكروا كتبه، في الحدیث أصحاب نظر
   ، وقــال)١٥(حدیثــه" فأفســد یعلــم، ال وهــو حدیثــه مــن لــیس مــا علیــه أدخــل لــه بــابن ابتلــي "فإنــه

                                                           
 ). ٢١١/ رقم ١٦٦/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (١
 ).   ٥٥٧٣/ رقم ٤٥٧) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٥٨٣/ رقم ٩٩/ ٢) التلخیص الحبیر البن حجر ( (٣
 ). ١٥٣٣/ رقم ٣٧٥/ ٣المصدر السابق (  )(٤
 ).  ١١٨) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( ص (٥
 ). ١٥١/ ٤) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (٦
 ). ٦٩٨/ رقم ٣٩٤/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٧
 ). ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٥/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
  ). ٢٠٦/ ٣یهام البن القطان ( ) بیان الوهم واإل(٩

 ). ٦٩٣٨/ رقم ٤٥٥/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٠
 ).   ٦٩١١/ رقم ٣٩٤/ ٣) میزان االعتدال للذهبي ( (١١
) ِمْســَعر بــُن ِكــَدام بــن ُظَهْیــر الِهَالِلــّي، َأُبــو َســَلَمة الُكــْوِفّي، ثقــة ثبــت فاضــل، مــات ســنة ثــالث أو خمــس وخمســین (١٢

 ).   ٦٦٠٥/ رقم ٥٢٨قریب التهذیب البن حجر ( ومائة. ت
 ).   ٦٩١١/ رقم ٣٩٦/ ٣) میزان االعتدال للذهبي ( (١٣
 ). ٤٩٠٣/ رقم ٣٤/ ٢٤) تهذیب الكمال للمزي ( (١٤
 ). ١٣١/ ١) علل الحدیث البن أبي حاتم ( (١٥
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 كتـاب فـرج فـي فیـدخلها النـاس حـدیث یأخـذ ابنـه كـان ابنـه، قبـل مـن قـیس أتى "إنما: داود أبو
  . )١(ذلك" الشیخ یعرف وال قیس

 یتشـیع كـان: حدیثـه؟ قـال سالنـا تـرك لـم قیس حنبل بن بسبب تشیعه؛ فقد قیل ألحمدالثالث: 
  .)٢(الحدیث" في الخطأ كثیر وكان

: قـال ضـعفه؟ شيء أي الربیع بن "قیس: حنبل بن ألحمد قیل بسبب نكارة حدیثه؛ فقد الرابع:
  .)٣(منكرة" أحادیث روى

ولقــد بــین ابــن حبــان الخــالف وســببه فــي قــیس بــن الربیــع، وموقــف العلمــاء منــه بــأوجز عبــارة، 
 كبـر فلمـا شـاباً  كـان حیـث مأموناً  صدوقاً  فرأیته أخباره سبرت أئمتنا... ولقد فیه فقال: "اختلف

 غلـب فلمـا بابنـه منـه ثقـة فیـه فیجیـب الحـدیث علیه یدخل فكان سوء بابن حفظه وامتحن ساء
 مـن مدحـه مـن االحتجـاج، فكـل عنـد مجانبتـه اسـتحق یتمیـز ولـم حدیثه صحیح على المناكیر

 عـــن بهـــا حـــدث التـــي المســـتقیمة األشـــیاء إلـــى نظـــروا لمـــا ممـــنه ذلـــك كـــان علیـــه وحـــث أئمتنـــا
 أدخــل التــي المنــاكیر مــن حدیثــه فــي ممــا علمــوا لمــا ذلــك فكــان مــنهم وهــاه مــن وكــل ســماعه،

  .)٤(وغیره" ابنه علیه

 سـوء؛ بـابن وامـتحن حفظـه سـاء كبر فلما شابًا، كان حیث مأموناً  : صدوقاً خالصة القول فیه
 حدیثـه صـحیح علـى المنـاكیر غلـب فلمـا بابنـه، منـه ثقة فیه یبفیج الحدیث علیه یدخل فكان
 ذلــك كــان علیــه وحــث أئمتنــا مــن مدحــه مــن فكــل االحتجــاج، عنــد مجانبتــه اســتحق یتمیــز ولــم

 فكـان مـنهم وهاه من وكل سماعه، عن بها حدث التي المستقیمة األشیاء إلى نظروا لما منهم
 .وغیـره، كمـا قـال ابـن حبـان ابنـه علیـه أدخـل يالتـ المناكیر من حدیثه في مما علموا لما ذلك
 وتلقـین القضـاء، تولیـه بعـد حفظـه جهـة مـن بضـعفه القـول علـى النُّقَّـاد أغلـب اْلُمَلقِّن ابن وافق
  واهللا أعلى وأعلم.  .له ابنه

  

  

                                                           
 ). ٣١٦/ رقم ١١٥) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (١
 ). ١٥٨٦م / رق١٥٧/ ٧) الكامل البن عدي ( (٢
 ).    ٥٥٣/ رقم ٩٨/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ٨٨٧/ رقم ٢١٧/ ٢) انظر: المجروحون البن حبان ( (٤



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٣٦٩ 

  ".ضعیف والروایة عنه حراممن قال فیه: "المصطلح التاسع: 

، )١(الَسـَلِميّ  َكْعـب اَألْنَصـاِريّ ْبـن النَّْضـر ْبـن َعْبـد ْبـن  حرام ْبـن ُعْثَمـان ْبـن َعْمـرو ْبـن َیْحَیـى .٥١
 . )٣(، أو بالمدینة، سنة ست وثالثین ومائة، وقیل بعد ذلك)٢(مات باألنبار

  . )٥(وقال في البدر: "واه"، )٤(ضعیف، والروایة عنه حرام"قول ابن اْلُمَلقِّن: "

 حـرام حـدثني منـه؛ أعلـم رجـل یحدثني أال أبالي ما رجل ر: "حدثنيمَ عْ قال مَ أقوال النُّقَّاد فیه: 
 ما مناكیر لكثرة حدیثه عن بالنقل العلم أهل سكت الحدیث، ، وقال البزار: "لین)٦(عثمان" بنا

  .)٧(روى"

، )١٢(، والــــدارقطني)١١(، والنســـائي)١٠(، وأبـــو زرعـــة)٩(، وأحمـــد بــــن حنبـــل)٨(وضـــعفه ابـــن ســـعد
، وزاد ابن سعد: "كثیر الحدیث"، )١٦(، والبوصیري)١٥(ر، وابن كثی)١٤(، وابن ماكوال)١٣(والبیهقي

 حــدیث فتــرك كتبــه ســعید بــن یحیــى أحمــد: "جــًدا"، وقــال أحمــد فــي موضــع آخــر: "صــنف وزاد

                                                           
/ ٧/١٨٤) بفتح السین المهملة، وفتح الالم، هـذه النسـبة إلـى بنـى سـلمة حـّي مـن األنصـار. األنسـاب للسـمعاني ( (١

 ).٢١٣٠رقم
بینهــا وبــین بغــداد ثالثــة عشــر فرســخًا، وهــي مدینــة صــغیرة متحضــرة لهــا ســوق وفیهــا ) بفــتح الهمــزة، فــي العــراق (٢

قلعة... واألنبار حد بابل، وسمیت بهذا تشبیهًا لها ببیـت التـاجر الـذي ینضـد فیـه متاعـه وهـي األنبـار. الـروض 
 ). ٣٦المعطار للحمیري ( ص

)، تــاریخ بغــداد ألبــي  ٥٥٧/ رقــم ٣٧٩/ ٣( )، الكامــل البــن عــدي  ٩٨/ رقــم ٥٤) الضــعفاء الصــغیر للبخــاري ( (٣
 ). ٤٣٧٦/ رقم ٢٧١/ ٨بكر الخطیب ( 

 ). ٤٦١/ رقم ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ). ٢٥٠/ ٩) البدر المنیر البن الملقن ( (٥
 ). ٣١٤٨/ رقم ٣٢٣/ ٢) التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة ( (٦
 ). ١٢٨٩/ رقم ١١٧/ ٤) المسند للبزار ( (٧
 ). ١٣٤١/ رقم ٤٥٥/ ٥بقات الكبرى البن سعد ( ) الط(٨
 ). ٤٣٧٦/ رقم ٢٧٢/ ٨) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٩

 ). ١٢٦١/ رقم ٢٨٣/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
 ). ١٢٠/ ١) شرح النووي على مسلم ( (١١
 ). ٥٧٣/ ٢) المؤتلف والمختلف للدارقطني ( (١٢
 ). ١٥٦٨/ رقم ٤٨٩/ ١( ) السنن الكبرى للبیهقي (١٣
 ). ٤١٢/ ٢) اإلكمال البن ماكوال ( (١٤
 ). ٦٠٨٤/ رقم ٧٤/ ٥) جامع المسانید البن كثیر ( (١٥
 ). ٤٦٦/ رقم ٢٨٧/ ١) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (١٦
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، وقـال )٣(، وقـال: "ال ُیـروى عنـه")٢(، وقال أیًضا: "شیخ ترك النـاس حدیثـه")١(عثمان" بن حرام
   .)٤(أبو زرعة في موضع آخر: "واه جًدا"

، وزاد )٥(علینـا" یقـرأه ولـم علیه اضربوا: حدیث، فقال على "أتى أبو زرعةبي حاتم: أن وقال اب
   الحجة". به تقوم البیهقي: "ال

  . )٦(العظیم" بالمحل الضعف من وقال أبو نعیم: "هو

  في الضعفاء. )٩(، وابن الجوزي)٨(، والدارقطني)٧(وذكره العقیلي  

بشــيء"، وقــال ابــن معــین فــي موضــع آخــر: "لــیس : "لــیس )١١(، وأبــو داود)١٠(وقــال ابــن معــین
 عنــه تأخــذن "ال: ، وقــال مالــك فــي موضــع آخــر)١٤(، والنســائي)١٣(، وكــذلك قــال مالــك)١٢(بثقــة"
  ، وزاد النسائي: "وال مأمون". )١٥(شیًئا"

ــــاكیر" ــــه من ــــن عــــدي: "عامــــة حدیث ــــان: "كــــان)١٦(وقــــال اب ــــن حب ــــا ، وقــــال اب ــــي غالًی   التشــــیع ف
   . )١٧(المراسیل" ویرفع األسانید یقلب یرویه فیما الحدیث منكر 

                                                           
 ).  ٤٣٧٦/ رقم ٢٧٢/ ٨) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١
 ). ٥٦٩قم / ر ٣٦٢) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (٢
 ). ١٢٦١/ رقم ٢٨٣/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ٧٧/ رقم ٦١٠/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٤
 ). ١٢٦١/ رقم ٢٨٣/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ). ٦/ ٢) حلیة األولیاء ألبي نعیم ( (٦
 ). ٣٩٦/ رقم ٣٢٠/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٧
 ). ١٧٥/ رقم ١٤٩/ ٢) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (٨
 ). ٧٨٣/ رقم ١٩٤/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٩

 ). ٢٧٥/ رقم ٣٣٩) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (١٠
 ). ٤٣٧٦/ رقم ٢٧٤/ ٨) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١١
 ). ٥٥٧/ رقم ٣٨٠/ ٣) الكامل البن عدي ( (١٢
 ).   ١٢٦١/ رقم ٢٨٣/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ). ٥٥٧/ رقم ٣٨١/ ٣) الكامل البن عدي ( (١٤
 ).  ٤٣٧٦/ رقم ٢٧٢/ ٨) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٥
 ). ٥٥٧/ رقم ٣٨٥/ ٣) الكامل البن عدي ( (١٦
 ).  ٢٧٧/ رقم ٢٦٩/ ١) المجروحون البن حبان ( (١٧
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  ، )٥(الفســــويو  ،)٤(، وأبـــو حـــاتم الـــرازي)٣(، وابــــن الجنیـــد)٢(، والفـــالس)١(وقـــال أحمـــد بـــن صـــالح
: "متروك"، وزاد أبو حاتم: "منكر الحدیث"، وكذلك )٨(، والهیثمي)٧(، والعراقي)٦(يانِ رَ سَ یْ قَ الْ وابن 

  . )٩(قال البخاري

، وتبعــــه النُّقَّـــاد بـــنفس عبارتــــه فیـــه، مـــنهم ابــــن )١٠(عــــن حـــرام حـــرام"وقـــال الشـــافعي: "الروایـــة 
، وزاد الجوزجاني: "ألنـه لـم یقتصـد"، وزاد صـالح )١٣(، وصالح جزرة)١٢(، والجوزجاني)١١(معین

  منكر".  حدیثه جزرة: "عامة

 یكـذب عمـن فالتحـدیث بصـدوق، لـیس أنه: "یعني وقد فسر ابن أبي حاتم قول الشافعي فقال:
  . )١٤("حرام وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول على

 ،)١٦(جـابر بـن ومحمـد ،)١٥(جابر بن الرحمن عبد: عثمان بن لحرام "قلت: القطان یحیى وقال
 لیحیــي _حــاتم أبــي ابـن أي -قلــت  ،)١٧(عشــرة" جعلـتهم شــئت إن: فقــال واحـد؟ َعِتیــق هــم وأبـو

  .)١٨(یبالي" ال كأنه: قال هذا؟ یرید شيء أي سعید: بنا
                                                           

 ). ٤٣٧٦/ رقم ٢٧٣/ ٨بي بكر الخطیب ( ) تاریخ بغداد أل(١
 ). ٥٥٧/ رقم ٣٨١/ ٣) الكامل البن عدي ( (٢
 ). ٧٨٣/ رقم ١٩٤/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٣
 ). ١٢٦١/ رقم ٢٨٣/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ١٣٨/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٥
 ). ١١٣/ رقم ٢٤٠/ ١اني ( ) ذخیرة الحفاظ البن القیسر (٦
 ). ٦٦/ ٢) طرح التثریب للعراقي ( (٧
 ). ٤٤٠٤/ رقم ٢٢٣/ ٣) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٨
 ). ٩٨/ رقم ٥٤)، الضعفاء الصغیر له (  ٣٥٢/ رقم ١٠١/ ٣) التاریخ الكبیر للبخاري ( (٩

 ). ١٢٦١/ رقم ٢٨٢/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
 ). ٤٣٧٦/ رقم ٢٧٣/ ٨داد ألبي بكر الخطیب ( ) تاریخ بغ(١١
 ). ٢٠٩/ رقم ٢١٥) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٢
 ). ٤٣٧٦/ رقم ٢٧٤/ ٨) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٣
 ).١٦٧) آداب الشافعي البن أبي حاتم ( ص(١٤
ِنّي، ثقــة لــم یصــب ابــن ســعد فــي تضــعیفه مــن ) َعْبــد الــرَّْحَمن بــن جــابر بــن َعْبــد اللَّــه اَألْنَصــاِرّي، أبــو عتیــق اْلَمــدَ (١٥

 )   ٣٨٢٥/ رقم ٣٣٧الثالثة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
/ ٤٧١) ُمَحمَّد بن َجابر بن َعْبد اللَّـه اَألْنَصـاِرّي، اْلَمـَدِنّي، صـدوق، مـن الخامسـة. تقریـب التهـذیب البـن حجـر ( (١٦

 ).٥٧٧٨رقم 
 ). ١٢٦١/ رقم ٢٨٣/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٧
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر السابق(١٨
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، وقـال ابـن )١(بن عیاض: "كان عندي عـن حـرام بـن عثمـان شـيء كثیـر فطرحتـه" وقال أنس 
، )٣(الســقوط" غایــة ، وقــال فــي موضــع آخــر: "فــي)٢(عنــه" الروایــة تحــل ال مطــرح "ســاقط حــزم:

  .)٤(حدیثه" ونكارة لضعفه طرحه على مجتمع الحدیث وقال ابن عبد البر: "متروك

، )٧(، وقـال أیًضـا: "هالـك")٦(موضـع آخـر: "باتفـاق" ، وزاد فـي)٥(مبتـدع" وقال الذهبي: "متـروك
  .  )٩("متروك" ، وقال في موضع آخر:)٨(جًدا" "ضعیف حجر: ابن وقال

ــه:  بتجریحــه، القــول علــى النُّقَّــاد اْلُمَلقِّــن ابــن وافــق .بتــدعمتــروك الحــدیث مُ  خالصــة القــول فی
  .واهللا أعلى وأعلم .عبارته بنفس تبعه ممن وغیره الشافعي ووافق

  

  : "ضعیف كثیر الوهم منكر الحدیث". فیهمن قال  المصطلح العاشر:
فَّار .٥٢   .)١١(من الثامنة ،َأُبو َسْهل ،، الَبْصِريّ )١٠((فق) ُیْوُسف بن َعِطیَّة بن ثَاِبت الصَّ

  .)١٢("ضعیف كثیر الوهم منكر الحدیث" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، وقال في موضع آخر: "لم یكن بالقوي، وٕانمـا )١٣(ث"لین الحدی"قال البزار: أقوال النُّقَّاد فیه: 
  .)١٥(حدیثه" ، وقال أیًضا: "قد احتمل الناس)١٤(یكتب من حدیثه ما ال یحفظ عن غیره"

  
                                                           

 ). ١٢٦١/ رقم ٢٨٣/ ٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( ) (١
 ). ٣٠٧/ ٦) المحلى البن حزم ( (٢
 ). ٩٢/ ٩) المصدر السابق ( (٣
 ). ٨٣/ ١٦)، انظر: التمهید له (  ٣٤١/ ١) االستذكار البن عبد البر ( (٤
 ). ١٣٤٢/ رقم ١٥٢/ ١عفاء للذهبي ( ) المغني في الض(٥
 ).  ٨٥٩/ رقم ٧٥) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٦
 ). ٥٠٢١/ رقم ٢٥٧/ ٣) المستدرك للحاكم ( (٧
 ). ٤١٣/ رقم ٢٢٣/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٢٤٥/ ١) التلخیص الحبیر البن حجر ( (٩

لـــراء المهملــة، یقـــال لمــن یبیـــع األوانــي الصـــفریة: الصـــفار. ) بفــتح الصـــاد المهملــة، وتشـــدید الفــاء، وفـــي آخرهــا ا(١٠
 ). ٢٤٨٤/ رقم ٣١٥/ ٨األنساب للسمعاني ( 

 ).   ٧٨٧٣/ رقم ٦١١) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٥٢٨/ ١٦) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ). ٦٩٤٩/ رقم ٣٣٣/ ١٣) المسند للبزار ( (١٣
 ). ٧٢٧٩/ رقم ٤٧٨/ ١٣) المصدر السابق ( (١٤
 ). ٥٢٢/ ١٣) المصدر نفسه ( (١٥
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  . )١(بالحافظ" هو وقال: "لیس
 ،)٦(الـرازي أبو حاتمو  ،)٥(يوالعجل ،)٤(الرازي وأبو زرعة ،)٣(يابن المدینو  ،)٢(وضعفه ابن معین

ــــــــو ، )٧(والفســــــــوي  ،)١٢(والزركشــــــــي ،)١١(، والســــــــخاوي)١٠(والبیهقــــــــي، )٩(والــــــــدارقطني ،)٨(اجيالسَّ
   .)١٤(والبوصیري ،)١٣(والهیثمي

، )١٦(، وقــال أیضــًا: "لــیس حدیثــه بشــيء")١٥("لــیس بشــيء" وقــال ابــن معــین فــي موضــع آخــر:
وقــال الفســوي فــي موضــع آخــر: "لــین ، )١٧("منكــر الحــدیثأبــو حــاتم فــي موضــع آخــر: " وقــال

عـن الشـیوخ فیجعلهـا )١٨(الساجي: "وكان صدوقًا یهـم، كـان یغیـر أحادیـث ثابـتاد ز و  الحدیث"،
   .)١٩(في موضع آخر: "متروك" يوقال الدارقطن"، عن أنس

   .)٢٠(وقال البیهقي: "وروایته عن ثابت أكثرها مناكیر ال یتابع علیه"

                                                           
 ). ٢٣٩/ ١٦) المسند للبزار ( (١
 ). ٨١٥/ رقم ٤١٩/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٢٤٠/ رقم ١٦٦) سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ( (٣
 ). ٩٥١/ رقم ٢٢٧/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ٢٠٦٠/ رقم ٣٧٥/ ٢) الثقات للعجلي ( (٥
) قلت: قد نسب الذهبي هذا القول ألبي حاتم وتبعـه علـى  ٩٥١/ رقم ٢٢٧/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦

 ذلك ابن حجر فقد وجدت إن القول فیه ألبي وزرعة الرازي ولیس ألبي حاتم. 
 ). ٢/١٢١) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٧
 ). ٨١٥ / رقم٤١٩/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٧١٤٥/ رقم ٤٤٦/ ٣٢) تهذیب الكمال للمزي ( (٩

 ). ٥٥٩٣/ رقم ١٢٩/ ٨) شعب اإلیمان للبیهقي ( (١٠
 ). ٢١٦/ رقم ١٨٧) المقاصد الحسنة للسخاوي ( (١١
 ). ١٣٧) التذكرة في األحادیث المشتهرة للزركشي ( ص(١٢
 ). ٣٨٩٢/ رقم ٥٩/ ٣) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٣
 ). ٣٧١/ رقم ٢٤٧/ ١رة المهرة للبوصیري ( ) إتحاف الخی(١٤
 ).  ٣٩٩٤/ رقم ٢٠٩/ ٤)، وفي روایة الدوري (  ٦٠/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (١٥
 ). ١٢٣٤/ رقم ١٣٤/ ٣) المجروحون البن حبان ( (١٦
 ). ٩٥١/ رقم ٢٢٧/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٧
 ).٩٤) سبق ترجمته (ص(١٨
 ). ٥٦٩/ رقم ٧٣) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (١٩
 ). ٦٥٤٤/ رقم ٢١٠/ ٩) شعب اإلیمان للبیهقي ( (٢٠
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فـي موضـع ، وقـال الهیثمـي )١(وزاد الزركشي: "ال یحتج به"، وقـال فـي موضـع آخـر: "متـروك"
     .)٣(، وقال أیضًا: "نسب إلى الكذب")٢(آخر: "متروك الحدیث"

، وقــال )٥(، وقــال الحــاكم: "روى عــن ثابــت أحادیــث منــاكیر")٤(وقــال البخــاري: "منكــر الحــدیث"
   .)٦(أبو نعیم: "في حدیثه نكارة"

ـــــو زرعـــــة ـــــي ،)٧(وذكـــــره أب ـــــن شـــــاهین)٨(والعقیل ـــــدارقطني ،)٩(، واب ـــــو نُ  ،)١٠(وال ـــــوأب ـــــن  ،)١١(میْ َع واب
  في الضعفاء.  )١٢(الجوزي

: "متــروك الحــدیث"، وزاد النســائي: "لــیس )١٥(يانِ رَ َســیْ قَ الْ ، وابــن )١٤(، والــدوالبي)١٣(يوقــال النســائ
وقـــال  ،)١٧(فـــي موضـــع آخـــر: "هـــذا لـــیس بشـــيء فـــي الحـــدیث" يانِ رَ َســـیْ قَ الْ ، وقـــال ابـــن )١٦(بثقـــة"

وقـال ، )١٩(تـابع علیـه" حدیثه مما ال یُ : "عامة ي، وقال ابن عد)١٨(الجوزجانى: "ال یحمد حدیثه"
  .)٢٠("بشيءأبو داود: "لیس 

                                                           
 ). ١٩٥) التذكرة في األحادیث المشتهرة للزركشي ( ص (١
 ). ٥٠٦/ رقم ٣٣١/ ١) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٢
 ). ١٣٧١/ رقم ٥٨١/ ١) المصدر السابق ( (٣
 ). ٢٣٨٣/ رقم ٢٢٣/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (٤
 ). ٨١٦/ رقم ٤١٩/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ٣٣٢/ ٢) حلیة األولیاء ألبي نعیم ( (٦
 ). ٣٧٣/ رقم ٦٧٢/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٧
 ). ٢٠٨٥/ رقم ٤٥٥/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٨
 ). ٧٠٦/ رقم ١٩٨الضعفاء البن شاهین (  ) تاریخ أسماء(٩

 ). ٥٩٩/ رقم ١٣٧/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١٠
 ). ٢٨١/ رقم ١٦٥) الضعفاء ألبي نعیم ( (١١
 ). ٣٨٥٤/ رقم ٢٢١/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٢
 ). ٦١٧/ رقم ١٠٦) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (١٣
 ). ٧١٤٥/ رقم ٤٤٥/ ٣٢لمزي ( ) تهذیب الكمال ل(١٤
 ). ١٦٨/ رقم ٨٠) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٥
 ). ٨١٥/ رقم ٤١٩/ ١١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٦
 ).   ١٠٤٨/ رقم ٤٠٥) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٧
 ). ١٩٣/ رقم ٢٠٠) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٨
 ). ٢٠٦٣م / رق٤٨٢/ ٨) الكامل البن عدي ( (١٩
 ). ٣٥٠/ رقم ٢٥٩) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٢٠
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كثیر الوهم والخطـأ... وكـان یهـم، ومـا ": الفالسوقد فسر بعض النُّقَّاد سبب تجریحهم له؛ فقال 
كــان ممــن یقلــب األســانید ویلــزق المتــون ابــن حبــان: "وقــال  ،)١(علمتــه یكــذب، وقــد كتبــت عنــه"
  .)٢(ویحدث بها ال یجوز االحتجاج به بحال" الموضوعة باألسانید الصحیحة

"مجمــــع علــــى ضــــعفه"، وقــــال الــــذهبي فــــي موضــــع آخــــر:  :)٤(وابــــن حجــــر ،)٣(وقــــال الــــذهبي 
، وقــال )٧(ضــعیف جــًدا""، وقــال ابــن حجــر فــي موضــع آخــر: )٦(، وقــال أیضــًا: "هالــك")٥("ُمــتَّهم"

  .  )٨(أیضًا: "متروك"
ــه:  القــول علــى النُّقَّــاد اْلُمَلقِّــن ابــن وافــق .الحــدیثضــعیف كثیــر الــوهم منكــر  خالصــة القــول فی

  أعلم. تعالى . واهللابتجریحه
  

  تابع على حدیثه".من قال فیه: "ال یُ المصطلح الحادي عشر: 

 .)٩(زَاِئَدةَ  ْبنُ  َمْعَمرُ  .٥٣

  .)١٠(تابع على حدیثه"ال یُ قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "

  في الضعفاء. )١٢(، وذكره الذهبي)١١(حدیثه" على عتابیُ  قال العقیلي: "الأقوال النُّقَّاد فیه: 

 .معمـر فـي عبارتـه بـنفس العقیلـي اْلُمَلقِّـن ابـن وافـق .تابع على حدیثـهال یُ  خالصة القول فیه:
  واهللا تعالى أعلم.

  

                                                           
 ).  ٧١٤٥/ رقم ٤٤٥/ ٣٢) تهذیب الكمال للمزي ( (١
 ). ١٢٣٤/ رقم ١٣٤/ ٣) المجروحون البن حبان ( (٢
 ).  ٧٢٤٤/ رقم ٧٦٣/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٣
 .) ٥٣٤٢/ رقم ٤٤٧/ ٧) لسان المیزان البن حجر ( (٤
 ).  ٣٨٥/ رقم ١٧٢) تلخیص كتاب الموضوعات للذهبي ( (٥
 ).   ٧٣٤٤/ رقم ١٩٥/ ٤) المستدرك للحاكم ( (٦
 ). ٩٧٧/ رقم ٧٠٠/ ٥) المطالب العالیة البن حجر ( (٧
 ).   ٧٨٧٣/ رقم ٦١١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٢٥٦/ رقم ٦٦/ ٦البن حجر ( )، لسان المیزان  ٨٦٨٣/ رقم ١٥٤/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (٩

 ). ٣٢٣/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ).  ١٧٩٠/ رقم ٢٠٦/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١١
 ).   ٤٢٠٣/ رقم ٣٩٤)، دیوان الضعفاء له (  ٦٣٦٦/ رقم ٢/٦٧١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٢
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  من قال فیه: "ال أعلم أحًدا احتج به". المصطلح الثاني عشر:

ــ بــن اللَّــه ق ) َعْبــد ( ت .٥٤ َعِلــّي  َجْعَفــر اْلَمــِدیِنّي، َواِلــد َمــْوَالُهم َأُبــو ْعِدّي،َجْعَفــر بــن َنِجــْیح السَّ
 . )١(وسبعین ومائة ثمان سنة مات الَمِدْیَنة، َبْصِرّي، َأصُله من

  .)٢(: "ال أعلم أحًدا احتج به"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

   .)٤("اهللا شاء إن ابنه من خیًرا "كان :)٣(الِمْقَدام بن أحمد قال أقوال النُّقَّاد فیه:

 وقـال ابــن ،)٥(منـه" أحفــظ المعرفـة أهـل مـن رأیــت قلمـا حافًظـا، "كـان: منصــور بـن سـعید وقـال
 حـدیث ، وقال في موضع آخـر: "وفـي)٦(الدََّراَوْرِدّي" من إلي أحب وهو صدوق، "أبي: المدیني

 غیـــرى، "ســـلوا: فقـــال أبیـــه ، وســـئل عـــن)٧(شـــيء" فیـــه قـــال: أو فیـــه، مـــا _الشـــیخ _ أي أبیـــه 
  . )٨(ضعیف" الدِّین، أبي هو: فقال رأسه، رفع ثم فأطرق ادوافأع

، )١٣(، وابـن عبـد الهـادي)١٢(، وابـن عبـد البَّـر)١١(، والترمـذي)١٠(، والفـالس)٩(وضعفه ابـن معـین
   .)١٤(والهیثمي

  
                                                           

  ). ٣٢٥٥/ رقم ٢٩٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٥٣٧/ ٣٠وضیح البن الملقن ( ) الت(٢
) َأْحَمــد بــن الِمْقــَدام أبــو اَألْشــَعث الِعْجِلــّي َبْصــِرّي، صــدوق صــاحب حــدیث طعــن أبــو داود فــي مروءتــه، مــات ســنة (٣

 ).  ١١٠/ رقم ٨٥ثالث وخمسین ومائتین، وله بضع وتسعون. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٣٢٠٦/ رقم ٣٨٣/ ١٤) تهذیب الكمال للمزي ( (٤
 ). ٢٩٨/ رقم ١٧٥/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٥
ـد الُجَهنِـّي َمـْوَالُهم، الَمـَدِنّي، (٦ ـد بـن ُعَبْیـد الـدََّراَوْرِدّي، َأُبـو ُمَحمَّ صـدوق كـان ) المصدر السـابق. وَعْبـد الَعِزْیـز بـن ُمَحمَّ

ر، مــات ســنة ســت أو ســـبع یحــدث مــن كتــب غیــره فیخطــئ، قــال النســائي: حدیثــه عــن عبیــد اهللا العمــري منكــ
 ).   ٤١١٩/ رقم ٣٥٨وثمانین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ).  ٩٩٧/ رقم ٢٩٠/ ٥) الكامل البن عدي ( (٧
 ). ٥٣٩/ رقم ١٥/ ٢) المجروحون البن حبان ( (٨
 ). ٣٢٧٠/ رقم ٣٨٩/ ٥) السنن للترمذي ( (٩

 ). ١٠٢/ رقم ٢٣/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
 ). ٣٢٧٠/ رقم ٣٨٩/ ٥) السنن للترمذي ( (١١
 ). ٢٤١/ ١٦) التمهید البن عبد البر ( (١٢
 ). ٢٤٥) الصارم المنكي البن عبد الهادي ( ص (١٣
 ).   ٣٦٤٠/ رقم ٥٥٤/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٤
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، وقـال )١(عمـره" آخـر في بلي ولكنه الحدیث، أهل من "كان: معین في موضع آخر ابن وقال
 أن بعـــد شـــیًئا حدیثـــه مـــن أكتــب كنـــت ، وقـــال: "مـــا)٣(وقـــال: "كــذاب" ،)٢(بشـــيء" "لـــیس: أیًضــا
بخبــره"، وقــال الهیثمــي فــي موضــع آخــر:  محــتج وزاد ابــن عبــد الهــادي: "غیــر ،)٤(أمــره" تبینــت

  .)٦(بالوضع" الناس رماه ، وقال أیًضا: "قد)٥("متروك"

 "وعامــة: عــدي ، وقــال ابــن)٧(متــروك" بعضــهم وعنــد ضــعیف، عنــدهم "هــو: َخَلُفــون ابــن وقــال
، وقــال )٨(حدیثــه" یكتــب ممــن ضــعفه مــع وهــو علیــه، أحــد یتابعــه ال حدیثــه عمــن یــروي عــنهم

  . )٩(بكذب" یتهم فلم ضعیًفا كان السیوطي: "وٕان

 مهـدى ابـن وكـان ،)١٠(علیـه" أجـز: قـال حدیثـه علـى أتى إذا وكیع وقال أحمد بن حنبل: "كان
  . )١١(مالك" حدیث إلى نحتج لم اهللا عبد لنا صح لو": یقول وكان فیه، یتكلم

 وال حدیثــه، یكتــب بالمنــاكیر، الثقــات عــن یحــدث جـًدا، الحــدیث "منكــر: حــاتم الــرازي أبــو وقـال
 عنـه، یحـدث ال أبـاه، یعـق علـي: یقولـون قـوم وكـان أبیه، عن یحدثنا ال علي وكان به، یحتج
، )١٣(المنــاكیر" ضبعــ حدیثــه "فــي: الحــاكم أحمــد أبــو ، وقــال)١٢(عنــه" حــدث بــأخرة، كــان فلمــا

  .)١٤(المناكیر" وقال الدارقطني: "كثیر

  . )١٥(الطریق" عن مائال یقولون: فیما كان الحدیث، "واهي: يانِ جَ وزَ جُ وقال الْ 

                                                           
 ). ٢٩٩/ رقم ١٧٦/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٧٩٢/ رقم ٢٣٩/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٢
 ). ٣٤٠٣/ رقم ٣٦٣/ ٢) التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة ( (٣
 ). ٣٢٠٦/ رقم ٣٨٢/ ١٤) تهذیب الكمال للمزي ( (٤
 ).  ١٠٥٦٥/ رقم ٣٩٦/ ٦) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٥
 ).   ٩٤/ رقم ١٨٧/ ١) المصدر السابق ( (٦
 ). ٢٨٥٤/ رقم ٢٨٧/ ٧) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٧
 ).  ٩٩٧/ رقم ٢٩٧/ ٥) الكامل البن عدي ( (٨
 ). ٨٥/ ١) الآللىء المصنوعة للسیوطي ( (٩

 ). ٤٧٠٢/ رقم ١٥٧/ ٣) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٠
 ). ٢٩٨/ رقم ١٧٥/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ١٠٢/ رقم ٢٣/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
 ). ١٠١٤/ رقم ٤٧/ ٣األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم (  )(١٣
 ). ٣١١/ رقم ١٦٠/ ٢) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١٤
 ). ١٧٥/ رقم ١٨٦) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٥
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 ســقط ، وزاد یحیــي بــن أیــوب: "إنمــا)٣(، وابــن القیســراني)٢(، والنســائي)١(أیــوب بــن وتركــه یحیــى
، وقــال )٤(لــذلك" حدیثــه فتــرك ِلْحَیِتــِه"، ِفــي ِمْســكَ ال كــان َیُفــتُّ  إن ُعَمــرَ : "الحــدیث هــذا روى ألنــه

 ، وقـــال ابــــن القیســـراني فــــي موضـــع آخــــر: "لــــیس)٥(بثقــــة" "لـــیس: آخــــر موضـــع فــــي النســـائي
  . )٧(، وزاد في موضع آخر: "ضعیف")٦(بشيء"

 )١١(وســـهیل ،)١٠(دینـــار ابــن عـــن "حــدث: )٩(النقـــاش ، وأبــو ســـعید)٨(وقــال أبـــو عبــد اهللا الحـــاكم
 الحفــظ بســوء علــي ابنــه علیــه شــهد "وٕان عة"، وقــال الحــاكم فــي موضــع آخـر:موضــو  بأحادیـث

  . )١٢(حدیثه" یترك ممن فلیس
 اهللا، رحمـه علـي ابنـه فیـه تكلـم بالمناكیر دینار بن اهللا وعبد سهیل، عن وقال أبو نعیم: "روى

 )١٣(خیثمـة وأبـو أحمد، فیهم الناس علیه واجتمع بغداد دخل لما أنه سعید بن عن قتیبة وحكى
 ســاخط عنــه ابنــه رجــاء _ أي قتیبــة بــن ســعید _ أبــا یــا فقــال: صــبي فقــام اهللا عبــد عــن حــدث
 ُ ا َ  ﴿ :فقال ،)١٥(عنه هارون بن یزید ، وسئل)١٤(عنه" یرضى حتى

َ
ْ َ  ءَ  َ  ْ   َْ  

َ
  ُ  ْ َ  إِنْ  أ

 ْ  ُ   .]١٠١[المائدة: آیة ﴾ َُ  ُْ  ْ   َ
                                                           

ّي، العابــد، ثقــة، ). َیْحَیــى بــُن َأیُّــْوب الَمَقــاِبِرّي، الَبْغــَدادِ  ٣٤٠٤/ رقــم ٣٦٣/ ٢) التــاریخ الكبیــر البــن أبــي خیثمــة ( (١
 ).       ٧٥١٢/ رقم ٥٨٨مات سنة أربع وثالثین ومائتین، وله سبع وسبعون. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٣٣٠/ رقم ٦٢) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٢
 ). ٥٨/ رقم ٣٣) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (٣
  ).  ٣٤٠٤/ رقم ٣٦٣/ ٢) التاریخ البن أبي خیثمة ( (٤
 ).  ٢٩٨/ رقم ١٧٥/ ٥) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٥
 ).   ١٥٢٦/ رقم ٧٩٠/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٦
 ).  ٥١٥٥/ رقم ٢٢١٩/ ٤) المصدر السابق ( (٧
 ). ٨٧/ رقم ١٥٠) المدخل إلي الصحیح للحاكم ( (٨
 ).    ٢٨٥٤/ رقم ٢٨٦/ ٧) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

د اهللا بــن دینــار العــدوي مــوالهم، أبــو عبــد الــرحمن المــدني، مــولى ابــن عمــر، ثقــة، مــات ســنة ســبع وعشــرین ) عبــ(١٠
 ). ٣٣٠٠/ رقم٣٠٢ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

ي ) ُسـَهْیل ابـن َأبِـي َصـاِلح َذْكـَوان السَّـمَّان، َأُبـو َیِزْیـد الَمـَدِنّي، صـدوق تغیـر حفظـه بـأخرة، مـن السادسـة، مـات فـ (١١
 ). ٢٦٧٥/ رقم ٢٥٩خالفة المنصور. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٧٩٩٦/ رقم ٣٨١/ ٤) المستدرك للحاكم ( (١٢
) ُزَهْیر بن َحْرب بن َشدَّاد َأُبو َخْیَثَمة النََّساِئّي، َنَزیل َبْغَداد، ثقة ثبـت، مـات سـنة أربـع وثالثـین ومـائتین، وهـو ابـن (١٣

 ). ٢٠٤٢/ رقم ٢١٧بن حجر ( أربع وسبعین، تقریب التهذیب ال
 ).   ١٠٧/ رقم ٦٩/ ١) المسند المستخرج ألبي نعیم ( (١٤
 ).   ١٠٢/ رقم ٢٣/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٥



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٣٧٩ 

 كأنهـا اآلثـار فـي ویخطـئ مقلوبـة، بهـا یأتي حتى األخبار في یهم ممن "كان: حبان ابن وقال
، وابـن )٣(وذكره البخاري .)٢(ذكرها" یطول لها أصول ال وأكثرها نسخته كتبنا ... وقد)١(معمولة
، وقــال فــي )٧(وقــال الــذهبي: "ضــعفوه" فــي الضــعفاء. )٦(، وابــن الجــوزي)٥(، والعقیلــي)٤(الَبْرِقــيّ 

ـــــاِلف" ، وقـــــال: )١٠(ضـــــعفه" علـــــى ، وقـــــال: "اتفقـــــوا)٩(، وقـــــال أیًضـــــا: "واه")٨(موضـــــع آخـــــر: "َت
. )١٢(الحــدیث" لــین مشــهوًرا، محــدثًا، أبــوه ابنــه: "كــانة وقــال الــذهبي فــي ترجمــ  .)١١("ضــعیف"

  .)١٣(بأخرة" حفظه تغیر قال:یُ  وقال ابن حجر: "ضعیف،

 لــىع النُّقَّــاد ُجــلّ  اْلُمَلقِّــن ابــن وافــق قــال تغیــر بــأخرة.ضــعیف الحــدیث، یُ خالصــة القــول فیــه: 
  واهللا أعلى وأعلم. .بتجریحه القول

  

  المصطلح الثالث عشر: من قال فیه: "منكر الحدیث".

  . )١٥(ومائة الستین بعد اْلَبْصِرّي، مات ُمَحمَّد َأُبو ،)١٤(َنْبَهان اْلَجْرِميّ  بن ق ) اْلَحاِرث ( ت .٥٥
  وقال أیضًا:  ،)١٧(، وقال في موضع آخر: "ضعفوه")١٦(: "منكر الحدیث"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

                                                           
 ). ٥٣٩/ رقم ١٥/ ٢) المجروحون البن حبان ( (١
 ). ٥٣٩/ رقم ١٦/ ٢) المصدر السابق ( (٢
 ). ١٨٧/ رقم ٧٨) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (٣
 ).  ٢٨٥٤/ رقم ٢٨٧/ ٧) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٤
 ). ٧٩٢/ رقم ٢٣٩/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٥
 ). ٢٠٠٢/ رقم ١١٨/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٦
 ). ٢٦٦٨/ رقم ٥٤٣/ ١) الكاشف للذهبي ( (٧
 ).    ٤٠/ رقم ٣١) تلخیص كتاب الموضوعات للذهبي ( (٨
 ).  ٤٩٣٥/ رقم ٢٣١/ ٣المستدرك للحاكم (  )(٩

 ). ٣١٢٧/ رقم ٣٣٤/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ).   ٤٦٣٢/ رقم ١٣٥/ ٣) المستدرك للحاكم ( (١١
 ). ١٨١٧/ رقم ١٠٤/ ٩) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (١٢
 ).   ٣٢٥٥/ رقم ٢٩٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٣
الـراء المهملـة، هـذه النسـبة إلـى جـرم وهـي قبیلـة مـن الـیمن وهـو جـرم بـن ربـان بـن عمـران. ) بفتح الجیم، وسكون (١٤

 ). ٨٧٩/ رقم ٢٥١/ ٣األنساب للسمعاني ( 
 ). ١٠٥١/ رقم ١٤٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٥
 ). ٣٧٥/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (١٦
 ). ١٣٣/ ٤) البدر المنیر البن الملقن ( (١٧
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  . )١(أحمد" قاله كما الحدیث، منكر "متروك
 ، وقال البزار:)٢(حدیثه" یكتب ممن وهو "له أحادیث حسان،: عدى : قال ابنأقوال النُّقَّاد فیه

  .)٥(منه" أوثق "غیره: الحربي ، وقال)٤(بالحافظ" عندهم وقال الترمذي: "لیس ،)٣(حافظ" "غیر

، وأبــــو زرعــــة )٩(شــــیبة بــــن ، ویعقــــوب)٨(، والبخــــاري)٧(دیني، وابــــن المــــ)٦(وضــــعفه ابــــن معــــین
، )١٥(، والهیثمـــــــــي)١٤(، والبیهقـــــــــي)١٣(، وابـــــــــن حـــــــــزم)١٢(، والفســـــــــوي)١١(، والعجلـــــــــى)١٠(الـــــــــرازي

 یكتــب "ال: ، وقـال أیضــاً )١٧(بشــيء" "لـیس: معــین فـي موضــع آخــر ، وقــال ابـن)١٦(والبوصـیري
، وزاد ابـن المـدیني: "ضـعیف"، )٢٠(بشـيء" یكـن ، وقـال: "لـم)١٩(الغلـط" كثیـر ، حدیثه)١٨(حدیثه
 مـا یبـالي ال الحـدیث، "منكـر: ، وقـال أیضـاً )٢١(الحدیث" "منكر: البخاري في موضع آخر وزاد

  .)٢٢(جًدا" وضعفه حدث،

                                                           
 ). ٤٧٥/ ٨ر البن الملقن ( ) البدر المنی(١
 ). ٣٧٤/ رقم ٤٦١/ ٢) الكامل البن عدي ( (٢
 ).   ١١٥٧/ رقم ٣٥٦/ ٣) المسند للبزار ( (٣
 ). ١٧٧٥/ رقم ٢٤٣/ ٤) السنن للترمذي ( (٤
 ). ٢٧٦/ رقم ١٥٩/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ٢٦٦/ رقم ٢١٧/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٦
 ). ٧/ رقم ٥٠ابن أبي شیبة البن المدیني ( ) سؤاالت (٧
 ). ١٤٨/ رقم ٩٠) العلل الكبیر للترمذي ((٨
 ). ١١١٢/ رقم ٣٢١/ ٣) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

 ). ٤٢٦/ رقم ٩٢/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
 ). ٢٤٩/ رقم ٢٧٨/ ١) الثقات للعجلي ( (١١
 ). ١٢٢/ ٢ ) المعرفة والتاریخ للفسوي ((١٢
 ). ١٥٧/ ٦) المحلى البن حزم ( (١٣
 ).   ١٦٢٥٢/ رقم ١٥٥/ ٨) السنن الكبرى للبیهقي ( (١٤
 ).   ٥٩٩٩/ رقم ٢٩/ ٤) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٥
 ). ٣٥/ ٢) مصباح الزجاجة للبوصیري ( (١٦
 ). ٣٤١٢/ رقم ١١١/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٧
 ). ٤٣٨٢/ رقم ٢٨٠/ ٤) المصدر السابق ( (١٨
 ). ١١١٢/ رقم ٣٢١/ ٣) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٩
 ). ٤٣٦٣/ رقم ٢٧٧/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٢٠
 ). ٢٤٨١/ رقم ٢٨٤/ ٢) التاریخ الكبیر للبخاري ( (٢١
 ). ٥٤٠/ رقم ٢٩٢) العلل الكبیر للترمذي ( (٢٢



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٣٨١ 

، )١(بشـيء" قـال: لـیس أنـه معـین بـن یحیـى قول من وتعجب وهن، حدیثه "في :زرعة وزاد أبو
، وقـال "بشـيء حدیثـه لـیس: "الفسـوي اد، وز )٢(وقال أبو زرعـة فـي موضـع آخـر: "لـیس بـالقوي"

، وقـــال )٤(، وقـــال ابـــن حـــزم فـــي موضـــع آخـــر: "هالـــك")٣(الحـــدیث" "منكـــر فـــي موضـــع آخـــر:
 "ُیَضـــعَّف: الجوزجـــاني ، وقـــال)٥(عـــدي" ابـــن وثقـــه وقـــد "متـــروك، الهیثمـــي فـــي موضـــع آخـــر:

 "لــیس: طنيالــدارق ، وقــال)٧(روایتــه" فــي ضــعیف المحــدثین "عنــد: العــرب أبــو ، وقــال)٦(حدیثــه"
  . )٨(بالقوى"

، )٩(الحــدیث" منكــر یحفظــه، وال الحــدیث یعــرف یكــن لــم صــالح، "رجــل: حنبــل بــن وقــال أحمــد  
  . )١٠(مناكیر" "عنده: الساجي وقال

 فـي الضـعفاء، وذكـره )١٤(وابـن الجـوزي ،)١٣(، وأبـو نعـیم)١٢(، وابـن شـاهین)١١(العـرب أبو وذكره
  .   )١٥(روایته تاحتمل ممن الضعف إلى نسب من في طبقة البرقي

حدیثــه"،  یكتــب "وال بشــيء"، وزاد ابــن الجــارود: "لــیس: )١٧(، وابــن الجــارود)١٦(داود وقــال أبــو
  . )١٨(بالمستقیم" لیس "حدیثه: الحاكم أحمد أبو وقال

                                                           
 ). ٤٢٦/ رقم ٩٢/ ٣ ) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ((١
 ). ٤٣٧/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٢
 ). ١٤١/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٣
 ). ٥٤١/ ٨) المحلى البن حزم ( (٤
 ). ٤٣٦٩/ رقم ٢٠٩/ ٣) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٥
 ). ١٩٤/ رقم ٢٠١) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٦
 ). ٣٣رب ( ص) طبقات علماء إفریقیة ألبي الع(٧
 ). ١٥٣/ رقم ١٤٨/ ٢) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (٨
 ). ٤٢٦/ رقم ٩٢/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ١١١٢/ رقم ٣٢٠/ ٣) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٠
 ). ١١١٢/ رقم ٣٢١/ ٣) المصدر السابق ( (١١
 ). ١٠٥ / رقم٧٠) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٢
 ). ٤٣/ رقم ٧٢) الضعفاء ألبي نعیم ( (١٣
 ). ٧٢٦/ رقم ١٨٣/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٤
 ). ١١١٢/ رقم ٣٢١/ ٣) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٥
 ). ١١٩٦/ رقم ١٨٦) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (١٦
 ). ١١١٢/ رقم ٣٢١/ ٣) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٧
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٨
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 عـن وخـرج خطـؤه، فحـش حتـى الـوهم علیهم غلب الذین الصالحین من "كان: حبان ابن وقال
  . )١(به" االحتجاج حد

، )٦(وابــن الكثیــر ،)٥(وابــن القطــان الفاســي ،)٤(، وابــن القیســراني)٣(، والنســائي)٢(اتموتركــه أبــو حــ
   الحدیث". منكر الحدیث، وزاد أبو حاتم: "ضعیف

 "منكــر :)٨(وزاد ابــن القطــان، وقــال ابــن نقطــة ،)٧(بثقــة" "لــیس: آخــر موضــع فــي وقــال النســائي
  الحدیث".

، )١١(، وقـال ابــن حجــر: "متــروك")١٠("بمــرة" ، وزاد فـي موضــع آخــر:)٩(وقـال الــذهبي: "ضــعفوه"
  .)١٢(وقال في موضع آخر: "منكر الحدیث"

وافـق ابـن اْلُمَلقِّـن جـل النُّقَّـاد علـى القـول بتجریحـه  .منكـر الحـدیث متـروك خالصة القول فیه:
إال ما كان من ابن عدي، ووصفه له بأن أحادیثه حسان؛ لعله یقصد بذلك أنها لم تكن منكرة 

العقیلـي بعـد ذكـره  وٕانما فـي أسـانیدها ألن متونهـا رویـت مـن طـرق أخـرى، فقـد قـالفي متونها 
 هــذه بغیــر معروفــة والمتــون منــاكیر أســانیدها علیهــا، یتــابع ال األحادیــث هــذه ألحادیثــه: "كــل

  . واهللا تعالى اعلم.)١٣(األسانید"

                                                           
 ). ١٩٨/ رقم ٢٢٣/ ١) المجروحون البن حبان ( (١
 ). ٤٢٦/ رقم ٩٢/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٣٧٤/ رقم ٤٥٩/ ٢) الكامل البن عدي ( (٣
 ).  ١٦٨٨/ رقم ٨٤٨/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٤
 ). ١٣٩/ ٣اإلیهام البن القطان ( ) بیان الوهم و (٥
 ). ٤٢٦/ ٤) جامع المسانید البن كثیر ( (٦
 ). ١٠٤٦/ رقم ٢٨٩/ ٥) تهذیب الكمال للمزي ( (٧
ـــد بـــن َعْبـــد الَغِنـــّي بـــِن َأِبـــي َبْكـــر  ١١١٢/ رقـــم ٣٢١/ ٣) إكمـــال تهـــذیب الكمـــال لمغلطـــاي ( (٨ )، واْبـــُن ُنْقَطـــَة، ُمَحمَّ

ــاِلُم، الَحــ ــدِّْیِن. انظــر ترجمتــه فــي: وفیــات األعیــان البــن خلكــان ( اِإلَمــاُم، الَع ــْیُن ال ــاُل، ُمِع ــْتِقُن، الرَّحَّ / ٤اِفُظ الُم
 ). ٢١٦/ رقم ٣٤٧/ ٢٢)، سیر أعالم النبالء للذهبي (  ٦٦٠/ رقم ٣٩٢

 ). ٨٧٦/ رقم ٣٠٥/ ١) الكاشف للذهبي ( (٩
 ). ١٢٥٣/ رقم ١٤٣/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ). ١٠٥١/ رقم ١٤٨ریب التهذیب البن حجر ( ) تق(١١
 ). ١٩٥٠/ رقم٦١/ ٤) التلخیص الحبیر البن حجر ( (١٢
 ). ٢٦٦/ رقم ٢١٧/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٣
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 ُیْوُسـف، َأُبو َخاِلد بن ُروهو َعمْ  ویقال التاسعة، من ،)١(اَألْعَشى َحْفص َأُبو َخاِلد بن َعْمُرو .٥٦
 .)٣(تمییز ،)٢(عدي ابن بینهما وفرق ،اَألَسِديّ 

  .)٤(: "منكر الحدیث"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

  في الضعفاء. )٦(، وذكره ابن الجوزي)٥(: ضعفه الهیثميأقوال النُّقَّاد فیه

  .)٨("متروك" ، وقال الدارقطني:)٧(الحدیث" "منكر: عدى ابن وقال 

ــــذهبي: "ضــــعیف"وقــــال ا ــــن حجــــر: "منكــــر)١٠(، وقــــال فــــي موضــــع آخــــر: "واه")٩(ل  ، وقــــال اب
    .)١٢(، وقال في موضع: "متروك")١١(الحدیث"

 الثقـــــات عـــــن وقـــــد فســـــر بعـــــض النُّقَّـــــاد ســـــبب جـــــرحهم لعمـــــرو؛ فقـــــال ابـــــن حبـــــان: "یـــــروي
 عــن "روى: نعــیم أبــو ، وقــال)١٣(االعتبــار" ســبیل علــى إال عنــه الروایــة تحــل ال الموضــوعات

 غیـــر یرویهـــا التـــي باألســـانید ، وقـــال ابـــن عـــدي: "روایاتـــه)١٤(موضـــوعات" عـــروة بـــن شـــامه
  .)١٥(محفوظة"

                                                           
  ) العشــا یكــون ســوء اْلَبَصــر مــن غیــر عمــى، َویكــون الَّــِذي َال یبصــر ِباللَّْیــِل ویبصــر ِبالنََّهــاِر. تهــذیب اللغــة للهــروي (١

 )٣٥ /٣ .( 
) قـال الـذهبي: قـد فصـل ابـن عـدي ترجمـة أبـي حفـص األعشـى مـن ترجمـة أبـي یوسـف األعشـى، واسـمهما عنــدي (٢

 ). ٦٣٥٨/ رقم ٢٥٧/ ٣واحد، لكن زاد في أبي یوسف أنه أسدي. انظر: میزان االعتدال للذهبي ( 
رشـي مـوالهم أبـو خالـد كـوفي ). تمییـز عـن: عمـرو بـن خالـد الق ٥٠٢٢/ رقـم ٤٢١) تقریب التهذیب البن حجـر ( (٣

/ رقـم ٤٢١نزل واسط متروك ورماه وكیع بالكذب من السابعة مات بعد سنة عشرین ومائة. المصدر السـابق ( 
٥٠٢١ .( 

 ). ٩٣/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).  ٣٩٩٨/ رقم ٩٥/ ٣) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٥
 ). ٢٥٥٥م / رق٢٢٥/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٦
 ). ١٢٩٠/ رقم ٢٢٤/ ٦) الكامل البن عدي ( (٧
 ). ٣٧٣/ رقم ٥٣) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (٨
 ). ٦٣٥٨/ رقم ٢٥٦/ ٣) میزان االعتدال للذهبي ( (٩

 ).  ٢٨٩/ رقم ١٣٧/ ٥) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١٠
 ). ٥٠٢٢/ رقم ٤٢١) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ).  ٤٢٥٥/ رقم ٣٢٥/ ٧البن حجر (  ) لسان المیزان(١٢
 ). ٦٣١/ رقم ٧٩/ ٢) المجروحون البن حبان ( (١٣
 ). ١٦٧/ رقم ١١٩) الضعفاء ألبي نعیم ( (١٤
 ). ١٢٩٢/ رقم ٢٢٦/ ٦) الكامل البن عدي ( (١٥
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واهللا  .بتجریحه القول على النُّقَّاد اْلُمَلقِّن ابن وافق .متروك منكر الحدیث خالصة القول فیه:
  تعالى أعلم.

 اْألَْعَور، مـات اْلُكوِفّي، ،)١(الَبقَّال َسْعد اْلَمْرُزَبان اْلَعْبِسّي َمْوَالُهم، أبو ْبنُ  ق ) َسِعید ت ( بخ .٥٧
   .)٢(الخامسة من األربعین بعد

  .)٣(: "منكر الحدیث"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

ــه عــن العقیلــي مــن  )٦(ُمُغْلَطــاي ، فأمــا مــا نقلــه)٥(وأبــو أســامة ،)٤(وكیــع : وثقــهأقــوال النُّقَّــاد فی
 أنـه علـى تـدل ال وكیـع عـن حكیـت التـي كایة"الح: توثیق وكیع له؛ فقد تعقبه ابن حجر، فقال

     .)٧(ثقة" وائل وائل، وأبو أبى عن یروي كان اهللا حمد"أَ : فقال عنه، وكیع ُسِئل ... فقد وثقه

، وقــال أبــو )٩(بــذاك" ، وزاد فــي موضــع آخــر: "لــیس)٨(ضــعف" فیــه "صــدوق،: اجيالسَّــ وقــال
  .عندهم" بقوي "لیس :)١١(، وابن عبد البر)١٠(أحمد الحاكم

 ابــن "یریــد ابــن حبــان مفســًرا ذلــك: فقــال ،)١٢(اإلســناد" قریــب "كــان المبــارك: بــن اهللا وقــال عبــد
 عنــه نكتــب لــم ذاك ولــوال إســناده، بقــرب عنــه كتبنــا أنــا أي اإلســناد قریــب كــان بقولــه المبــارك

  .)١٣(شیًئا"

  
                                                           

قـة مـن الفواكـه ) بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وتشدید القاف، وفي آخرها الالم، هذه الحرفة لمن یبیـع األشـیاء المتفر (١
 ). ٥٥٠/ رقم ٢٨٠/ ٢الیابسة وغیرها. األنساب للسمعاني ( 

 ). ٢٣٨٩/ رقم ٢٤١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٤١٤/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ٢٠٣٤/ رقم ٣٤٦/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٤
ـاد بـن ُأَسـاَمة الُقَرِشـّي َمـْوَالُهم، الُكـْوِفّي، َأُبـو ُأَسـاَمة  ). وأبـو أسـامة: ٨١١/ رقـم ٤٣٢/ ٤) الكامل البن عـدي ( (٥ َحمَّ

َمْشــُهْور ِبُكْنَیِتــه، ثقــة ثبــت ربمــا دلــس وكــان بــأخرة یحــدث مــن كتــب غیــره، مــات ســنة إحــدى ومــائتین وهــو ابــن 
 ). ١٤٨٧/ رقم ١٧٧ثمانین. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٢٠٣٤/ رقم ٣٤٦/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٦
 ). ١٣٨/ رقم ٨٠/ ٤) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٧
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر السابق(٨
 ). ٢٠٣٤/ رقم ٣٤٦/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

 ). ١٠٤/ ٥) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (١٠
 ). ٢٤٣/ ٣) االستذكار البن عبد البر ( (١١
 ). ٣٨٩/ رقم ٣١٧/ ١البن حبان (  ) المجروحون(١٢
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر السابق(١٣
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  . )١(یكذب" ال كان نعم: قال صدوق؟ هو مدلس، قیل له: الحدیث، "لین: زرعة وقال أبو
ــــن عیینــــة ــــن معــــین)٢(وضــــعفه اب ــــي)٥(، والبخــــاري)٤(، والفــــالس)٣(، واب ، )٧(، والفســــوي)٦(، والعجل

عیینــة  ، وقــال ابــن)١٢(، والبوصــیري)١١(، والهیثمــي)١٠(، والعراقــي)٩(يانِ رَ َســیْ قَ الْ ، وابــن )٨(والنســائي
   .)١٤(منه" أحفظ )١٣(الكریم عبد "كان: في موضع آخر

 ،)١٦(حدیثــه یكتــب ال: "موضــع فــي وزاد ، )١٥(بشــيء" یس"لــ وقــال ابــن معــین فــي موضــع آخــر:
ســعد  أیضــًا: "أبــو ، وقــال)١٨(بثقــة" یكــن "لــم ، وقــال مــرًة:)١٧(قــراء النــاس" مــن وكــان أعــور، كــان

 )٢١(، وقــال: "ســعد اِإلْســَكافيّ )٢٠(ضــعیف" ، فقــال ابــن الجنیــد: أي)١٩(اِإلْســَكاف ســعد مثــل الَبقَّــال
   دیث".الح "متروك :، وزاد الفالس)٢٢(منه" شر

                                                           
 ). ٢٦٤/ رقم٦٣/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٢٠٣٤/ رقم ٣٤٦/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٢
 ). ٨١١/ رقم ٤٣٢/ ٤) الكامل البن عدي ( (٣
 ). ٢٦٤/ رقم٦٣/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ٣٨٠/ ٣) التلخیص الحبیر البن حجر ( (٥
 ).  ٦١٤/ رقم ٤٠٤/ ١) الثقات للعجلي ( (٦
 ). ٥٩/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٧
 ). ٢٧٠/ رقم ٥٢) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٨
 ).  ١٠٠٨/ رقم  ٣٩١) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (٩

 ).  ٩٢٣/ رقم ٧٤٤/ ٢علوم الدین للعراقي، والسبكي، والزبیدي ( ) تخریج أحادیث إحیاء (١٠
 ).  ١٠٣٣٧/ رقم ٢٩٥/ ٦) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١١
 ). ٣٢٦٥/ رقم ١١٦/ ٤) إتحاف الخیرة المهرة البوصیري ( (١٢
َرِمّي بالخـاء والضـاد المعجمتـین نسـبة إلـى ) َعْبد الَكِرْیِم بن َماِلك الَجَزِرّي، َأُبو َسِعْید َمْوَلى َبنِـي ُأَمیَّـَة، وهـو الِخْضـ(١٣

 ). ٤١٥٤/ رقم ٣٦١قریة من الیمامة، ثقة متقن، مات سنة سبع وعشرین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر (
 ).   ١٧١٧/ رقم ٥١٥/ ٣) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١٤
 ).   ٣٠٣٨/ رقم ٤٠/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٥
 ). ٨١١/ رقم ٤٣٢/ ٤بن عدي ( ) الكامل ال(١٦
 ). ٢٣.٥/ رقم ٣٤٧/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٧
 ). ٦٢/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (١٨
) َسْعد بن َطِرْیف اِإلْسَكاف، الَحْنَظِلّي، َأُبو الَعـَالء الُكـْوِفّي، متـروك ورمـاه ابـن حبـان بالوضـع، وكـان رافضـًیا مـن (١٩

 ). ٢٢٤١/ رقم ٢٣١تقریب التهذیب البن حجر (  السادسة.
 ). ٣٢٤/ رقم ٣٥١) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (٢٠
ــة، وفــي آخرهــا الفــاء، هــذه النســبة الــى إســكاف وهــي ناحیــة ببغــداد علــى (٢١ ) بكســر األلــف، وســكون الســین المهمل

 ). ١٥٣/ رقم ٢٣٤/ ١صوب النهروان وهي من سواد العراق. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٥٣/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (٢٢
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   .)٢(الحدیث" ، وقال أیضًا: "منكر)١(الحدیث" "مقارب: وقال البخاري في موضع آخر

، )٣(حدیثـه" یكتب وال بثقة النسائي في موضع آخر: "لیس بحدیثه"، وقال ُیْفرح "ال وزاد الفسوي:
   .)٤(الحدیث" في بشيء وقال ابن القیسراني: "لیس

 علــى ، وقــال أیضــًا: "األكثــر)٥(وثــق" موضــع آخــر: "قــدوزاد العراقــي: "جــًدا"، وزاد الهیثمــي فــي 
   .)٧(، وقال: "مدلس")٦(بعضهم" ووثقه تضعیفه،

 أبــي حــدیث مــن واحــًدا حــدیثًا إال علینــا أملــى عیینــة بــن ســفیان رأیــت "مــا وقــال أحمــد بــن حنبــل:
 لوقـا .)٩(ضـعف" "فیـه ، وقـال ابـن رجـب:)٨(عنـده" سعد أبي لضعف: قال لم؟ قلت الَبقَّال، سعد
 ثقــات النــاس، مــن وغیــرهم وهــم )١٢(عیینــة وابــن ،)١١(والثــوري ،)١٠(شــعبة عنــه "حــدث :عــدى ابــن
  . )١٣(یترك" وال حدیثهم یجمع الذین الكوفة ضعفاء جملة في وهو صالح، شيء الحدیث من وله

ــــــــلْ بَ ، والْ )١٥(والبي، والــــــــدُّ )١٤(وذكــــــــره أبــــــــو زرعــــــــة  ــــــــو ،) ١٧(، والعقیلــــــــي)١٦(يِخ   ، )١٨(العــــــــرب وأب
  

                                                           
 ). ٣٩٤/ رقم ٢٢٠) العلل الكبیر للترمذي ( (١
 ). ٨١١/ رقم ٤٣٢/ ٤) الكامل البن عدي ( (٢
 ). ٢٣.٥/ رقم ٣٤٦/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٣
 ). ٤٧١/ رقم ٣٨٦/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٤
 ).    ١٠٧٦٨/ رقم ٤٦٤/ ٦ئد للهیثمي ( ) مجمع الزوا(٥
 ). ١٢٢٩/ رقم ٥٤٦/ ١) المصدر السابق ( (٦
 ).   ١٠٨١٢/ رقم ٢٠/ ٧) المصدر نفسه ( (٧
 ). ٢٦٤/ رقم٦٣/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٨
 ). ١٧٥/ ٨) فتح الباري البن رجب ( (٩

  ).٩٥) سبق ترجمته (ص (١٠
 ).١٦٧) سبق ترجمته (ص(١١
ـد الُكـْوِفّي، ثـّم الَمكِّـّي، ثقـة حـافظ فقیـه إمـام(١٢ حجـة إال  ) ُسْفَیان بن ُعَیْیَنة بن َأِبي ِعْمـَران َمْیُمـْون الِهَالِلـّي، َأُبـو ُمَحمَّ

مرو بن دینار، مات في رجـب أنه تغیر حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في ع
 ). ٢٤٥١/ رقم ٢٤٥سنة ثمان وتسعین ومائة، وله إحدى وتسعون سنة. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٨١٢/ رقم ٤٣٦/ ٤) الكامل البن عدي ( (١٣
 ). ١٢٨/ رقم ٦٢٢/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (١٤
 ). ٢٣.٥/ رقم ٣٤٦/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٥
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٦
 ). ٥٨٨/ رقم ١١٥/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٧
 ).  ٢٣.٥/ رقم ٣٤٦/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٨
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  في الضعفاء.   )٢(، وابن الجوزي)١(وابن شاهین
، وقال البیهقي: )٤(بحدیثه" یحتج ال )٣(َجَناب أبي من الاْلَبقَّ  سعد أبا أقرب "ما وقال أبو حاتم:

موضـــع آخـــر: ، وقـــال فـــي )٦(بحدیثـــه" یحتجـــون ال العلـــم ، وقـــال أیًضـــا: "أهـــل)٥(بـــه" یحـــتج "ال
 ، وقــال ابــن)٨(.. وكــان مــن قــراء النــاس"وقــال أبــو داود: "لــیس بثقــة.  .)٧("یحتــاج إلــى دعامــة"

  .)٩(بشيء" حدیثه "لیس: الجارود

 حدثتـه أنـا اإلسـناد، عـالي أعرفـه أنـا واهللا، إي: قال الَبقَّال؟ سعید أبا "أتعرف: )١٠(وقیل لشریك
 وتـرك َمْعِقـل... فتركنـي بـن اهللا َعْبـد عـن ،)١١(مـریم أبـى بـن زیاد عن الجزري، الكریم عبد عن
 النبـي مسـعود، عـن بـن اهللا عبـد عـن معقـل، بـن اهللا عبـد عـن وحدث زیاًدا، تركو  الكریم، عبد

 بــن حفــص بــن عمــر وقــال .)١٤(والســیوطي ،)١٣(وتركــه الــدارقطني . )١٢(وســلم" علیــه اهللا صــلى
 أروي أن أســتحل ســعید: "ال بــن یحیــى ، وقــال)١٥(البقــال" ســعد أبــي حــدیث أبــي "تــرك: غیــاث

   . )١٦(عنه"

                                                           
 ). ٢٤٣/ رقم ٩٨) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١
 ). ١٤٣٧/ رقم ٣٢٥/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٢
ــاِب، مشــهور بهــا ضــعفوه لكثــرة تدلیســه، مــات ســنة خمســین ومائــة أو قبلهــا.  ) َیحْ (٣ ــة الَكْلِبــّي أبــو َجَن َیــى ابــن َأِبــي َحیَّ

 ). ٧٥٣٧/ رقم ٥٨٩تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٢٦٤/ رقم ٦٣/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ).   ١٦٣٥٠/ رقم ١٧٧/ ٨) السنن الكبرى للبیهقي ( (٥
 ).  ١٦٢٤٢/ رقم ١٤٥/ ١٢عرفة السنن للبیهقي ( ) م(٦
). یحتـاج إلـى دعامـة: "أنـه لـین الحـدیث أو فیـه لـین، فیحتـاج إلــى  ١٨٥٠٩/ رقـم ٣٦٩/ ١٣) المصـدر السـابق ( (٧

 ). ٢٨٣/ ٥من یتابعه ویشهد لحدیثه بالمتانة والثبوت"، لسان المحدثین، لمحمد سالمة ( 
 ). ٩٩/ رقم ١٤١اود ( ) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي د(٨
 ).  ٢٣.٥/ رقم ٣٤٦/ ٥) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٩

) َشـِرْیك بــن َعْبــد اهللا بــن َأِبــي َنِمــر، َأُبــو َعْبــد اهللا الَمــَدِنّي، صــدوق یخطــئ، مــات فــي حــدود أربعــین ومائــة. تقریــب (١٠
 ). ٢٧٨٨/ رقم ٢٦٦التهذیب البن حجر ( 

َجَزِرّي، وثقه العجلي من السادسة، ولـم یثبـت سـماعه مـن أبـي موسـى وجـزم أهـل بلـده بأنـه ) ِزَیاد ابن أبي َمْرَیَم الْ (١١
 ). ٢٠٩٩/ رقم ٢٢١غیر ابن اْلَجرَّاح. تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٢٣٥١/ رقم ٥٣/ ١١) تهذیب الكمال للمزي ( (١٢
 ). ١٧٦/ رقم ٣٢) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (١٣
 ). ٣٧٤/ ٢لسیوطي ( ) الآللىء المصنوعة ل(١٤
 ).  ٢٦٤/ رقم ٦٣/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٥
 ). ٣٥٣/ ٢) التحقیق في مسائل الخالف البن الجوزي ( (١٦
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 كــان ال  إنــه: فیــه قیــل مــا ... وأحســن)١(بالكــذب یــتهم : "هــو ممــنوقــال ابــن القطــان الفاســي
  .)٢(حدیثه" یكتب ممن وأنه یكذب،

  فاحش الخطأ".   الوهم : "كثیر)٤(، والسمعاني)٣(وقال ابن حبان 

 "ضــــعیف ، وقــــال فــــي موضــــع آخــــر:)٥(معــــین" ابــــن ضــــعفه الحــــدیث، وقــــال الــــذهبي: "حســــن
 ، وقـــــال ابـــــن حجـــــر: "ضـــــعیف)٨(بالحجـــــة" "لـــــیس ، وقـــــال:)٧(، وقـــــال أیًضـــــا: "واه")٦(عنـــــدهم"
 والـــدارقطني حـــاتم وأبـــو أحمـــد بـــه وصـــفه بالتـــدلیس مشـــهور ، وقـــال أیًضـــا: "ضـــعیف)٩(مـــدلس"
  .)١٠(وغیرهم"

 اْلُمَلقِّـن بعـض ابن وافق .بالتدلیس مشهور ترك،یُ  وال حدیثه جمعیُ  ضعیف خالصة القول فیه:
  لى وأعلم.واهللا أع .بنكارة حدیثه القول على النُّقَّاد

  

  من قال فیه: "متروك".المصطلح الرابع عشر: 

 ُسـْفیان مـن ْبـن الـرَّْحَمن َعْبـد: وقیل یزید، اسمه الَبْصِرّي، التَّمیمّي، الُمَهزِّم ق ) أبو ت ( د .٥٨
    .)١١(الثالثة

  .)١٤(، وقال أیًضا: "ضعفوه")١٣(وقال في البدر: "واه" ،)١٢(متروك"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: "

   حدیث مئة عنه كتبت: یقول یوهنه شعبة بقوي، "لیس: زرعة الرازي أبو قالالنُّقَّاد فیه: أقوال 

                                                           
 ). ٥٦٤/ ٣) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١
 ). ٢٣٧/ ٣) المصدر السابق ( (٢
 ).  ٣٨٩/ رقم ٣١٧/ ١) المجروحون البن حبان ( (٣
 ). ٥٥٠/ رقم ٢٨٠/ ٢نساب للسمعاني () األ(٤
 ).   ٥٦٥/ رقم ٧٩) ذیل دیوان الضعفاء للذهبي ( (٥
 ).   ٥٠٦/ رقم ١٠٢٠/ ٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٦
 ). ٢٤٥/ ٢) تنقیح التحقیق للذهبي ( (٧
 ).  ٢٤٥٣/ رقم ٢٦٦/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٨
 ).  ٢٣٨٩م / رق٢٤١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

 ).  ١٣٧/ رقم ٥٤) تعریف أهل التقدیس البن حجر ( (١٠
 ). ٨٣٩٧/ رقم ٦٧٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٤١٤/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ). ٤٤/ ٦) البدر المنیر البن الملقن ( (١٣
 ). ٣٣٩/ ٦) المصدر السابق  ( (١٤



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٣٨٩ 

   .)٢(عندهم" بالقوي "لیس: أحمد أبو الحاكم ، وقال)١(بشيء" عنه حدثت ما
، )٧(الــرازي ، وأبــو حــاتم)٦(، وأبــو داود)٥(، وابــن المــدیني)٤(، وابــن معــین)٣(َأَســد بــنُ  وضــعفه َبْهــز

 ، وقال ابن معین)١٢(، والبوصیري)١١(، والهیثمي)١٠(يانِ رَ سَ یْ قَ الْ ، وابن )٩(والدارقطني، )٨(والبغوي
، وقــال الــدارقطني فــي )١٤(بشــيء" حدیثــه ، وقــال أیًضــا: "لــیس)١٣(شــيء" "ال: فــي موضــع آخــر

فـــي موضـــع آخـــر:  يانِ رَ َســـیْ قَ الْ ، وقـــال ابـــن )١٥(یتـــرك" شـــعبة، فیـــه القـــول موضـــع آخـــر: "أســـاء
، وقــال أیضــًا: )١٧(الجمهــور" وقــال الهیثمــي فــي موضــع آخــر: "ضــعفه ،)١٦("متــروك الحــدیث"
  .)١٨("متروك الحدیث"

فـي  )٢٣(، والـذهبي)٢٢(، وابـن الجـوزي)٢١(، والـدارقطني)٢٠(، وأبو زرعة الـرازي)١٩(وذكره البخاري
  الضعفاء. 

                                                           
 ). ١١٢٩رقم  /٢٦٩/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ١١٤٣/ رقم ٢٤٩/ ١٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
 ).   ١٩٩٦/ رقم ٣٨٣/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٣
 ). ١١٢٩/ رقم ٢٦٩/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ).  ٢/ رقم ٤٧) سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ( (٥
 ).  ١٨٥٤/ رقم ١٧١/ ٢) السنن ألبي داود ( (٦
 ). ١١٢٩/ رقم ٢٦٩/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ). ١٥٠١/ رقم ٣٧٧/ ٥) شرح السنة للبغوي ( (٨
 ). ٣٧٨٣/ رقم ٢٠٩/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٩

 ). ١٢١٨/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٠
   ).  ٥٠٤٣/ رقم ٤٠٩/ ٣) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١١
 ). ٢١٣/ ٣) مصباح الزجاجة للبوصیري ( (١٢
 ). ٥٤٥/ رقم ٤٠٢) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (١٣
 ).   ٢١٦٤/ رقم ١٤٨/ ٩) الكامل البن عدي ( (١٤
 ). ٥٥٢/ رقم ٧١) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (١٥
 ).  ٢١٧٣/ رقم ١٠٣٠/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٦
 ).  ١٨٠٦٦/ رقم ٥١٢/ ١٠للهیثمي ( ) مجمع الزوائد (١٧
 ). ٢٦٧/ رقم ٢٥٥/ ١) المصدر السابق ( (١٨
 ). ٤٢٧/ رقم ١٤١) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (١٩
 ). ٣٦٨/ رقم ٦٧١/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٢٠
 ). ٥٨٩/ رقم ١٣٦/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (٢١
 ).  ٣٧٨٣/ رقم ٢٠٩/ ٣( ) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (٢٢
 ). ٧١٠٦/ رقم ٧٥٠/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٢٣
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ـــ ، وقـــال أبـــو عبـــد اهللا )١(الســـنن" فـــي بحجـــة هـــو لـــیس منـــاكیر، أحادیـــث "عنـــده: اجيوقـــال السَّ
   .المناكیر" هریرة أبي عن "روى :)٣(، وأبو ُنَعْیم)٢(مالحاك

 ، وقـال)٤(حدیثـه" علـى تـابعیُ  فیـه"، وقـال العقیلـي: "ال القـول وأسـاء شـعبة وزاد أبو ُنَعـْیم: "تركـه
  .)٥(المتروك" "شبه: الجنید ابن

 تـــروك"م: )١٠(، وابـــن نقطـــة)٩(ر، وابـــن عبـــد البَّـــ)٨(، والبیهقـــي)٧(النســـائي ، وقـــال)٦(شـــعبة وتركـــه
م "كان: وقال شعبة في موضع آخر الحدیث"،  أعطـاه لـو، مطروًحـا ثابت مسجد في أبو الُمَهزِّ

   .)١٢(حدیثًا" سبعین له ، وفي روایة أخرى: "لوضع)١١(حدیثًا" سبعین حدثه فلًسا إنسان

 ، وقال ابن عبد البر في موضع آخر: "مجتمـع)١٣(بثقة" "لیس: وقال النسائي في موضع آخر
  . )١٤(ضعفه" على

 اتهــــام فإنــــه لهــــم، مــــا أشــــنع : "هــــذا-بعــــد ذكــــره لقــــول شــــعبة  -وقــــال ابــــن القطــــان الفاســــي 
 كــذا ، وســئل أحمــد عنــه فقــال: "هــو)١٦(حدیثــه" أقــرب "مــا: حنبــل بــن وقــال أحمــد .)١٥(بالوضــع"

   .وكذا

  
                                                           

 ). ١١٤٣/ رقم ٢٤٩/ ١٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٢٢٢/ رقم ٢٢٧) المدخل إلى الصحیح للحاكم ( (٢
 ). ٢٦٨/ رقم ١٦٠) الضعفاء ألبي نعیم ( (٣
 ).  ١٩٩٦/ رقم ٣٨٣/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٤
 ). ٣٧٨٣/ رقم ٢٠٩/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٥
 ). ٣٢٣٥/ رقم ٣٣٩/ ٨) التاریخ الكبیر للبخاري ( (٦
 ).  ٦٤٨/ رقم ١١٠) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٧
 ).  ١٥٠/ رقم ٣١١/ ١) شعب اإلیمان للبیهقي ( (٨
 ). ١١٤/ ٢١) التمهید البن عبد البر ( (٩

 ). ٧٢٧/ رقم٤٣٥/ ١اإلكمال البن نقطة () إكمال (١٠
ــــدوري ((١١ ــــة ال ــــن معــــین روای ــــاریخ الب ــــم٣/٣٣٩) انظــــر: الت ــــي (  ١٦٤٠/ رق ــــر للعقیل / ٣٨٣/ ٤)، الضــــعفاء الكبی

 ). ١٩٩٦رقم
 ). ٢٢٢/ رقم ٢٢٧) المدخل إلى الصحیح للحاكم ( (١٢
 ). ١١٤٣/ رقم ٢٥٠/ ١٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ). ٤١٧/ ٥عبد البر (  ) االستذكار البن(١٤
 ). ١٦٤/ ٣) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١٥
 ). ١١٢٩/ رقم ٢٦٩/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٦
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 أبـــى عـــن یحــدثنا الـــرحمن وعبــد یحیـــى، ســمعت ، وقـــال الفــالس: "مـــا)١(شــعبة" عنـــه روى وقــد
م     . )٢(یًئا"ش الُمَهزِّ

  .)٤(بشيء" ، وقال في موضع آخر: "لیس)٣(وكذبه ابن الجوزي  

 العلــم یكـن لـم صــالًحا، شـیًخا وقـد فسـر بعـض النُّقَّــاد سـبب جـرحهم لــه؛ فقـال ابـن حبــان: "كـان
 عـن خـرج األثبـات مخالفـة روایتـه فـي كثـر فلمـا یـروي، فیمـا ویخطـئ یهـم ممن كان صناعته،

  .)٦(بمحفوظ" لیس یرویه ما ، وقال ابن عدي: "عامة)٥(شعبة" تركه قد العدالة، حد

، وقـال ابـن )٩(، وقـال أیًضـا: "متـروك")٨(، وقال في موضع آخـر: "ضـعفوه")٧(وقال الذهبي واه"
  .)١١("متروك: "، وقال في موضع آخر)١٠(ضعیف""حجر: 

 .بتركه القول لىع النُّقَّاد اْلُمَلقِّن ابن وافق .متروك الحدیث، اتهمه البعض خالصة القول فیه:
  واهللا أعلى وأعلم.

 .)١٢(من السابعة ،د ت س ) ُسَلْیَماُن ْبُن َأْرَقَم اْلَبْصِرّي، َأُبو ُمَعاذ ( .٥٩

  .)١٣(: "متروك"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

، وقـال ابـن عـدى: "لـه أحادیـث صـالحة وعامـة )١٤(قال البزار: "لین الحدیث"أقوال النُّقَّاد فیه: 
  . )١٥(لیه"ما یرویه ال یتابع ع

                                                           
 ). ٣١٥٤/ رقم ٤٨٠/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١
 ). ١١٢٩/ رقم ٢٦٩/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٢٢٢/ ١عات البن الجوزي ( ) الموضو (٣
 ). ٢٣٦/ رقم ١٥٠/ ١) العلل المتناهیة البن الجوزي ( (٤
 ).  ١١٧٦/ رقم ٩٩/ ٣) المجروحون البن حبان ( (٥
 ). ٢١٦٤/ رقم ١٥٠/ ٩) الكامل البن عدي ( (٦
 ). ٦٠٨٣/ رقم ١٠٢/ ٢) المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( (٧
 ).   ٤٧٢٥/ رقم ٤٤٢)، دیوان الضعفاء له (  ٩٧٠١/ رقم٤٢٦/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (٨
 ). ١٠/ ٢) تنقیح التحقیق للذهبي ( (٩

 ). ١٤٧/ ٤) فتح الباري البن حجر ( (١٠
 ). ٨٣٩٧/ رقم ٦٧٦) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٢٥٣٢/ رقم ٢٤٩) المصدر السابق ( (١٢
 ). ٣٧٨/ ٢٧) التوضیح البن الملقن ( (١٣
 ). ٧٧٩٧/ رقم ٢٣١/ ١٤لبزار ( ) المسند ل(١٤
 ). ٧٣٤/ رقم ٢٣٨/ ٤) الكامل البن عدي ( (١٥
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ــــــن معــــــینو  ــــــرازي)١(ضــــــعفه اب ــــــو زرعــــــة ال ، )٥(، والبیهقــــــي)٤(والترمــــــذي ،)٣(، والنســــــائي)٢(، وأب
وقـــال ابـــن معـــین فـــي  ،)٩(يلِ یْ هَ والُســـ ،)٨(اْلَموِصـــِلي ، وابـــن عمـــار)٧(، وابـــن الجـــزري)٦(والهیثمـــي

 ،)١٢(، وقـال: "لـیس یسـوى فلًســا")١١("، وقـال أیًضـا: "لـیس بشــيء)١٠(موضـع آخـر: "لـیس بــذاك"
   .)١٣("ذاهب الحدیث" :الرازي وزاد أبو زرعة

 زاد، و )١٥(: "متـــــروك"أیًضــــا، وقـــــال )١٤(كتـــــب حدیثــــه"وقــــال النســـــائي فــــي موضـــــع آخــــر: "ال یُ 
   .)١٧("متروك: "آخر موضع في وقال، )١٦(الترمذي: "عند أهل الحدیث"

ا: قـال أیًضـ، و )١٨(وقال البیهقي في موضع آخر: "وهو فیما بین أهـل العلـم بالحـدیث ضـعیف"
ــــروك" ــــي موضــــع آخــــر: )١٩("مت ــــال الهیثمــــي ف ــــى ضــــعفه"، وق ــــر: "مجمــــع عل ــــن األثی ، وزاد اب
  .)٢١(ي: "باإلجماع"لِ یْ هَ السُ  زاد، و )٢٠("متروك"

                                                           
 ). ١٥/ ٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١
 ). ٤٥٠/ رقم ١٠١/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٢
 ). ٢٤٦/ رقم ٤٨) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٣
 ). ٥٣/ رقم ٧٤/ ١) السنن للترمذي ( (٤
 ). ٦٠٧١/ رقم ٤٤٦/ ٨شعب اإلیمان للبیهقي ( ) (٥
 ).  ٢٣٥٥/ رقم ٢١٤/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٦
 ). ١٣٧٢/ رقم ٣١٢/ ١) غایة النهایة البن األثیر ( (٧
 ). ١٥/ ٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
 ). ٢٣٢/ ٧) الروض األنف للسهیلي ( (٩

 ). ١٥ /٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٠
 ). ٤٠١/ رقم ١٢٧) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (١١
 ). ٢٥٧٧/ رقم ٥٢٧/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٢
 ). ٤٥٠/ رقم ١٠١/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ). ٢٩٧/ رقم ١٦٩/ ٤) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ٣٨٣٩/ رقم ٢٧/ ٧) السنن للنسائي ( (١٥
 ). ٥٣/ رقم ٧٤/ ١) السنن للترمذي ( (١٦
 ). ٢٤٩١/ رقم ٣٥٤/ ١١) تهذیب الكمال للمزي ( (١٧
 ).  ١٢٣٢/ رقم ٤٣٢/ ١) معرفة السنن للبیهقي ( (١٨
 ). ١١٨٣/ رقم ٤٢٤/ ١) المصدر السابق ( (١٩
 ).   ٢٦٥٨/ رقم ٢٨٧/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٢٠
 .) ٢٣٢/ ٧) الروض األنف للسهیلي ( (٢١
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، )٦(، والـدارقطني)٥(، وابـن شـاهین)٤(يِخـلْ ، والبَ )٣(كن، وابن السَّـ)٢(، وأبو العرب)١(وذكره العقیلي
، وقال الفالس: "لیس بثقـة، روى )٨(كر الحدیث"في الضعفاء. وقال مسلم: "من )٧(وابن الجوزي

  .   )٩(أحادیث منكرة"

: "كــــانوا ینهونــــا عنــــه ونحــــن شــــباب، وذكــــر عنــــه أمــــًرا األنصــــاريوقــــال محمــــد بــــن عبــــد اهللا 
، وأبــو أحمــد )١٤(وابــن خــراش ،)١٣(، وأبــو حــاتم)١٢(، وأبــو داود)١١(. وتركــه البخــاري)١٠(عظیًمــا"
، )١٩(، وابـــن كثیـــر)١٨(وابـــن القطـــان الفاســـي ،)١٧(يانِ رَ َســـیْ قَ الْ وابـــن  ،)١٦(ي، والـــدارقطن)١٥(الحـــاكم

ـــــي موضـــــع آخـــــر:   وزاد البخـــــاري: "ذاهـــــب الحـــــدیث"،. )٢١(، والفتنـــــي)٢٠(والســـــیوطي وقـــــال ف
  .)٢٣(، وقال البوصیري: "متفق على تركه")٢٢("تركوه"

                                                           
 ). ٥٩٩/ رقم ١٢١/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١
 ). ٢١٥٣/ رقم ٣٧/ ٦) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٢
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر السابق(٣
 ). ٢١٥٣/ رقم ٣٧/ ٦) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٤
 ). ٢٣٥/ رقم ٩٧) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (٥
 ). ١٦/ رقم ١٥٤/ ١)، السنن له (  ٢٤٦/ رقم ١٥٥/ ٢والمتروكون للدارقطني (  ) الضعفاء(٦
 ). ١٥٠٧/ رقم ١٦/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٧
 ). ٣١٦٥/ رقم ٧٧٦/ ٢) الكنى واألسماء لإلمام مسلم ( (٨
 ).    ٤٥٠/ رقم ١٠٠/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 نفس الجزء والصفحة.  ،) المصدر السابق(١٠
 ).   ٤٥١/ رقم ٢٥٠) العلل الكبیر للترمذي ( (١١
 ). ٤٦١٢/ رقم ١٥/ ٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٢
 ). ٤٥٠/ رقم ١٠١/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ).  ٤٦١٢/ رقم ١٦/ ٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٤
 ). ٢١٥٣/ رقم ٣٧/ ٦ي ( ) إكمال تهذیب الكمال لمغلطا(١٥
 ). ١٠٧/ ٩) العلل للدارقطني ( (١٦
  ). ٢٥٢/ رقم ٢٩٨/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٧
 ). ١٣٤٢/ رقم ٥٦٠/ ٣) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١٨
 ). ١٩٩) تحفة الطالب البن كثیر ( ص(١٩
 ). ٢٧٨/ ٢) الآللىء المصنوعة البن الجوزي ( (٢٠
 ). ١١٣الموضوعات للفتني ( ص  ) تذكرة(٢١
 ). ١٤٥/ رقم ٦٩)، الضعفاء الصغیر له (  ٢٢٨٤/ رقم ١٩٦/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (٢٢
 ).  ٦٠٧٢/ رقم ٣٩٠/ ٦) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (٢٣
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 وال ،، وقـال فـي موضـع آخـر: "ال یسـوى شـیًئا)١(وقال أحمد بن حنبـل: "ال یسـوى حدیثـه شـیًئا"
، وقـال ابـن )٤(: "سـاقط"يانِ َجـوزَ ، وقـال الجُ )٣(، وقال أیًضا: "لـیس بشـيء")٢(روى عنه الحدیث"یُ 

  .)٦(، وذكره یعقوب بن سفیان في باب من یرغب عن الروایة عنهم")٥(حزم: "مذكور بالكذب"
وقــد فســر بعــض النُّقَّــاد ســبب جــرحهم لــه؛ فقــال ابــن حبــان: "كــان ممــن یقلــب األخبــار، ویــروى 

  .)٧(ت"الثقات الموضوععن ا
، وقــال )١٠(، وقــال الــذهبي فــي موضــع آخــر: "واهــي الحــدیث")٩(وابــن حجــر  ،)٨(وتركــه الــذهبي

  . )١٣(، وقال ابن حجر في موضع آخر: "ضعیف")١٢(، وقال: "تركوه")١١(أیًضا: "واه"
  أعلم. تعالى . واهللابتركه القول على النُّقَّاد أغلب اْلُمَلقِّن ابن وافق .متروك خالصة القول فیه:

 ِإْبـرَاِهیمَ  َخـال ،اْلَمـَدِنيّ  َأُبو َجْعَفـر ،اَألْسَلِميّ  َأِبیِه ُمَحمَّد اْسمُ : ُصْهَبان، َوُیَقال بن ( ق ) ُعَمر .٦٠
  .)١٤(وخمسین ومائة سبع سنة َیْحَیى، مات َأِبي اْبنِ 

  .)١٥("متروك"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 
 یـــتكلم أحـــًدا رأیـــت مـــا خیـــًرا، إال عملـــت ومـــا "ثقـــة، :صـــالح بـــن أحمـــد قـــال أقـــوال النُّقَّـــاد فیـــه:

  .)١٧(حامدون" له المدینة أهل یومئذ، المدینة أهل أرضى "كان: النسائي ، وقال)١٦(فیه"

                                                           
 ). ٢٧٥٦/ رقم ٣٩٣/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١
 ). ١٥٧٠/ رقم ٦٧/ ٢) المصدر السابق ( (٢
 ).  ٤٥٠/  رقم ١٠٠/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ١٥٨/ رقم ١٧٤) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٤
 ). ٢٤٩/ ٦) المحلى البن حزم ( (٥
 ) ٣٥/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٦
 ). ٤٠٩/ رقم ٣٢٨/ ١) المجروحون البن حبان ( (٧
 ).  ٢٠٦٨/ رقم ٤٥٦ /١) الكاشف للذهبي ( (٨
 ). ٦٥٥/ ١) التلخیص الحبیر البن حجر ( (٩

 ).   ٢٥٦٠/ رقم ٢٧٧/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٠
 ). ٥٨٢٩/ رقم ٨٣/ ٢) المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( (١١
 ).   ١٧٢٨/ رقم ١٧٠) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٢
  ). ٢٥٣٢/ رقم ٢٤٩) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٣
 ).  ٤٩٢٣/ رقم ٤١٤) المصدر السابق ( (١٤
 ). ٧٤/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (١٥
 ). ٧٢٦/ رقم ١٣٧) تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ( (١٦
 ). ٧٧٣/ رقم٤٦٥/ ٧)، تهذیب التهذیب البن حجر (  ٤٠٠٣/ رقم٧٨/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ((١٧
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قلت: لعل ذلك كان في بدایة أمره ثـم بعـد ذلـك تبـین ضـعفه؛ فلـذا ضـعفه النسـائي فـي موضـع 
    ج له في سننه حدیثًا واحًدا.؛ ولهذا لم یخر )٢(الحدیث" ، وقال مرًة: "متروك)١(آخر

  .)٣(حدیثه" واحتملوا العلم أهل من جماعة عنه روى وقد بالقوي، وقال البزار: "لیس

ـــرازي ، وأبـــو زرعـــة)٥(، وابـــن المـــدیني)٤(وضـــعفه ابـــن معـــین ، وأبـــو )٧(، وأبـــو حـــاتم الـــرازي)٦(ال
، )١٣(، والهیثمـي)١٢(لقطان الفاسي، وابن ا)١١(يانِ رَ سَ یْ قَ الْ ، وابن )١٠(، والبیهقي)٩(، والبغوي)٨(ُنعیم

، وقال أیًضا: "ال )١٥(فلًسا" حدیثه یسوى "ال: معین في موضع آخر ابن ، وقال)١٤(البوصیريو 
 "ال ، وزاد ابـن المـدیني:)١٨(بثقـة" ، وقـال: "لـیس)١٧(بـذاك" "لـیس حدیثـه: ، وقـال)١٦(یسوى فلًسـا"

 الحـدیث، "منكـر أبـو حـاتم: بشيء"، وزاد أبو زرعـة: "واهـي الحـدیث"، وزاد ولیس حدیثه یكتب
   الحدیث". متروك

   .)٢٠(، وقال أیًضا: "متروك")١٩(ضعفه" على "اجتمعوا وقال الهیثمي في موضع آخر:

                                                           
 ). ٧٧٣/ رقم ٤٦٤/ ٧) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٤٦٩/ رقم ٨٣) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٢
 ). ٤٩٩٠/ رقم ٢٢٣/ ١١) المسند للبزار ( (٣
  ). ١١٨٨/ رقم ٢٤/ ٦) الكامل البن عدي ( (٤
 ).    ١٩٠/ رقم ١٤٢) سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ( (٥
 ). ٦٢٦/ رقم ١١٦/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٦
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٧
 ). ٣٥٥/ رقم ١٢١) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (٨
 ). ٣٠٦/ ١) معجم الصحابة للبغوي ( (٩

 ). ٩٥٦٣/ رقم ١٣٢/ ٧) معرفة السنن للبیهقي ( (١٠
 ). ١٢١/ رقم ٦٠) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١١
 ). ٣٣٤/ ٢(  ) بیان الوهم واإلیهام البن القطان(١٢
 ).    ٥٣٧٤/ رقم ٥٠٨/ ٣) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٣
 ). ٨٢/ ٢) مصباح الزجاجة للبوصیري ( (١٤
 ). ٧٧٣/ رقم ٤٦٤/ ٧) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٥
 ). ١١٩٦/ رقم ٢٥٤/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٦
 ). ١١٦٥/ رقم ١٧٣/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٧
 ). ٦٠٦/ رقم ٤١٨) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (١٨
 ). ٢٠٦٥/ رقم ١٤٤/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٩
 ). ٥١٤٢/ رقم ٤٣٦/ ٣) المصدر السابق ( (٢٠
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ــ وقــال  یخــالف بأحادیــث )٢(َغِزیَّــة بــن ، وُعَمــاَرة)١(الزبیــر أبــى عــن یحــدث ضــعف "فیــه: اجيالسَّ
  .)٤(شدید" ضعف ، وقال ابن رجب: "فیه)٣(فیها"

، وابــــن )٩(میْ َعــــ، وأبــــو نُ )٨(شــــاهین ، وابــــن)٧(العــــرب ، وأبــــو)٦(، والعقیلــــي)٥(جــــارودال وذكــــره ابــــن
    الضعفاء. في )١٠(الجوزي

 أحادیثــه "عامــة: عــدى الحــدیث"، وقــال ابــن "منكــر: )١٢(، وأبــو أحمــد الحــاكم)١١(البخــاري وقــال
، )١٤(الحـاكم اهللا عبـد أبـو ، وقـال)١٣(المنـاكیر" حدیثـه علـى والغلبـة علیـه، الثقـات یتابعـه ال مما
 عنـــه رواهـــا منـــاكیر أحادیـــث )١٧(أســـلم بـــن وزیـــد ،)١٦(نـــافع عـــن "روى: )١٥(النقـــاش ســـعید وأبـــو

  .الثقات"

                                                           
َبْیــر الَمكِّــّي، صــدوق إال أنــه یــدلس، مــات ســنة ســت وعشــر (١ ــد بــن ُمْســِلم بــن تَــْدُرس اَألَســِدّي، َمــْوَالُهم َأُبــو الزُّ ین ) ُمَحمَّ

َبْیر الُقَرِشّي، َمْوَلى َحِكْیم بن ِحَزام. تقریب التهذیب البن حجر (   ).  ٦٢٩١/ رقم ٥٠٦ومائة َأُبو الزُّ
) ُعَماَرة بن َغِزیَّة بِن الَحاِرث اَألْنَصاِرّي، الَماِزِنّي، الَمَدِنّي، ال بأس به وروایته عن أنس مرسـلة، مـات سـنة أربعـین (٢

 ).   ٤٨٥٨/ رقم ٤٠٩بن حجر ( ومائة. تقریب التهذیب ال
 ). ٧٧٢/ رقم٧/٤٦٥)، تهذیب التهذیب البن حجر ( ٤٠٠٣/ رقم ٧٦/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٣
 ). ٢٢٦/ ٤) فتح الباري البن رجب ( (٤
 )  ٤٠٠٣/ رقم ٧٧/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٥
 ). ١١٦٥/ رقم ١٧٣/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٦
 ). ٤٠٠٣/ رقم ٧٧/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٧
 ). ٣٥٥/ رقم ١٢١) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (٨
 ).  ١٤٧/ رقم ١١١) الضعفاء ألبي نعیم ( (٩

 ). ٢٤٧٥/ رقم ٢١١/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٠
 ). ٢٠٤٤/ رقم ١٢٩/ ٢) التاریخ األوسط للبخاري ( (١١
 ). ١٣٢٧/ رقم ٢٥٦/ ٣) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (١٢
 ). ١١٨٨/ رقم ٢٧/ ٦) الكامل البن عدي ( (١٣
 ). ١٠٩/ رقم ١٦١) المدخل إلى الصحیح للحاكم( (١٤
 ). ٤٠٠٣/ رقم ٧٧/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٥
، ثقــة ثبـت فقیــه مشـهور، مــات سـنة ســبع عشـره ومائــة أو بعـد ذلــك.   ) َنـاِفع َأُبــو َعْبـد اهللا الَمــَدِنّي، َمـْوَلى ابــن ُعَمـر(١٦

 ). ٧٠٨٦/ رقم ٥٥٩تقریب التهذیب البن حجر ( 
) َزْیــد بــن َأْســَلم الَعــَدِوّي َمــْوَلى ُعَمــر، َأُبــو َعْبــد اهللا، وَأُبــو ُأَســاَمة، الَمــَدِنّي، ثقــة عــالم وكــان یرســل، مــات ســنة ســت (١٧

 ). ٢١١٧/ رقم ٢٢٢بن حجر ( وثالثین ومائة. تقریب التهذیب ال
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 ، وقــال)٣(تركــه" علــى الحـدیث"، وقــال النــووي: "متفـق : "متــروك)٢(والــدارقطني ،)١(األزدي وقـال
  .)٤(یى"یح أبي البن قریًبا وكان منه، أسمع فلم أدركته بشيء، یكن "لم: حنبل بن أحمد

 إذا التـي المعضـالت الثقـات عـن یـروي ممن له، فقال: "كان جرحهم سبب وقد فسر ابن حبان
  .)٥(الكتب" في روایته عن التنكب یجب معمولة أنها یشك لم صناعته الحدیث من سمعها

، وقــال ابــن )٨("ســاقط" ، وقــال أیًضـا:)٧(، وقــال فـي موضــع آخــر: "واه")٦("تركــوه" وقـال الــذهبي:
  .)٩(عیف"حجر: "ض

 واهللا. بتركــه القــول علــى النُّقَّــاد أغلــب اْلُمَلقِّــن ابــن وافــق .متــروك الحــدیث خالصــة القــول فیــه:
  .أعلم تعالى

ْنَعاِنّي، وقد ،الَیَماِنيّ  الَحَسِن َأَتَش  بن ( مد ) ُمَحمَّد  .٦١   .  )١٠(الثامنة" من ُینَسُب ِلَجدِّه، الصَّ

  .)١١(: "متروك"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

ـــ ـــهأق  ، وأحمـــد بـــن صـــالح)١٣(، وأبـــو حـــاتم الـــرازي)١٢(: وثقـــه أبـــو زرعـــة الـــرازيوال النُّقَّـــاد فی
  .)١٥(في الثقات حبان ابن ، وذكره)١٤(المصري

                                                           
 ). ٢٤٧٥/ رقم ٢١١/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١
 ).  ٥٧/ ٩) العلل للدارقطني ( (٢
 ). ٥٨/ ١) شرح النووي على مسلم ( (٣
 ). ١١٨٨/ رقم ٢٤/ ٦) الكامل البن عدي ( (٤
 ).     ٦٣٥/ رقم ٨١/ ٢) المجروحون البن حبان ( (٥
 ).  ٤٤٩٥/ رقم ٤٦٩/ ٢ضعفاء للذهبي ( ) المغني في ال(٦
 ).    ١٦٩١/ رقم ١٩٤/ ١) المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( (٧
 ).   ٤٥٣٣/ رقم ٤٧٣/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٨
 ).  ٤٩٢٣/ رقم ٤١٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

 ).  ٥٨١١/ رقم ٤٧٣) المصدر السابق ( (١٠
 ). ٥٠٧/ ٢ ) التوضیح البن الملقن ((١١
 ). ١٢٥٣/ رقم ٢٢٧/ ٧) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
)، قال بشار معروف في تحقیقه لكتاب تهذیب الكمال: "لم أقف  ٥١٤٤/ رقم ٥٧/ ٢٥) تهذیب الكمال للمزي ( (١٣

طبوع على قول أبي حاتم هذا في ترجمته من المطبوع من الجرح والتعدیل... فلعل كالم أبي حاتم سقط من الم
 من الجرح والتعدیل أو تحرف فیه ونسب إلى أبي زرعة واهللا أعلم.

 ). ١٥٦/ رقم ١١٤/ ٩) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ١٥٢٣٠/ رقم ٦٩/ ٩) الثقات البن حبان ( (١٥
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  في الضعفاء. )٢(، وذكره العقیلي)١(بالقوى" "لیس: الدارقطني وقال

ــیْ قَ الْ ، وابــن )٥(، واألزدي)٤(والبي، والــدُّ )٣(وتركــه النســائي النســائي فــي موضــع  ل، وقــا)٦(يانِ رَ َس
 النسائي ، وأما عن قول النسائي بتركه فقد تعقبه ابن حجر، فقال: "كالم)٧(بثقة" "لیس: آخر
 بـن أحمـد قـول مـع مقبول، عن إال یرویان ال المدیني بن وعلي أحمد، ألن مقبول؛ غیر فیه

 عنــه كتــبأ "لــم :، وقــال ابــن معــین)٩(الكبــار" القدریــة مــن "كــان: وقــال أحمــد، )٨(فیــه" صــالح
  . )١٠(شیًئا"

  .)١١("بالقدر رمي ،لین فیه وقال ابن حجر: "صدوق
 القـول علـى النُّقَّـاد بعـض اْلُمَلقِّن ابن وافق .بالقدر رمي ،لین فیه صدوق: خالصة القول فیه

  واهللا أعلى وأعلم. .توثیقه في اآلخر البعض وخالف بتركه،

 . )١٤(اْلَبْصِريّ  ،)١٣(اْلَباِهِليّ  )١٢(َقْیِس الَیْشُكِريّ  بن اْلَیَسعِ  ْبنُ  َمْسَعَدةُ   .٦٢

  . )١٥(: "متروك"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه

  . )١٦(بالصالح" ُیذكر وكان عنه، أكتب ولم ة: "أدركتهبَ یْ تَ قُ  : قالأقوال النُّقَّاد فیه
                                                           

 ). ٢٩٤١/ رقم ٥٠/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١
 ). ١٦٠٨/ رقم ٥٧/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٢
 ). ٥٩٣٤/ رقم ٢٥٥٢/ ٥) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٣
 ). ١٦٥٩/ رقم ٣٧٩/ ٧) الكامل البن عدي ( (٤
 ). ١٥٦/ رقم٩/١١٤)، تهذیب التهذیب البن حجر ( ٢٩٤١/ رقم٥٠/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ((٥
 ). ٦٥٠٤/ رقم ٢٧٨٠/ ٥) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٦
 ).  ٥١٤٤/ رقم ٥٧/ ٢٥هذیب الكمال للمزي ( ) ت(٧
 ). ١٥٦/ رقم ١١٤/ ٩) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ١٦٠٨/ رقم ٥٧/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٩

 ).  ٧١٥/ رقم ٤٤٧) سؤاالت ابن الجنید البن معین ( (١٠
 ).    ٥٨١١/ رقم ٤٧٣) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ).٣٣٨) سبقت نسبته (ص (١٢
) بفـتح البـاء المنقوطـة بواحـدة، وكسـر الهـاء والـالم، هـذه النسـبة الـى باهلـة وهـي باهلـة بـن أعصـر، وكـان العــرب (١٣

 ). ٣٦٦/ رقم٢/٧٠یستنكفون من االنتساب الى باهلة كأنها لیست فیما بینهم من األشراف. األنساب للسمعاني(
/ ٨)، الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم ( ٢٠٢٩رقـــم  /٢٦/ ٨) انظـــر ترجمتـــه فـــي: التـــاریخ الكبیـــر للبخـــاري ( (١٤

 ). وغیرهم. ٨٤٦٧/ رقم ٩٨/ ٤)، میزان االعتدال للذهبي (  ١٦٩٣/ رقم٣٧٠
 ). ٥٣٧/ ٣٠) التوضیح البن الملقن ( (١٥
 ).  ٢٠٢٩/ رقم ٢٦/ ٨) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١٦
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٣٩٩ 

، وزاد )٦(، والبوصـیري)٥(، والهیثمـي)٤(، والبیهقي)٣(، والدارقطني)٢(، وابن عدي)١(وضعفه مسلم
وغیـــره"، وزاد البیهقـــي: "بمـــرة"، وقـــال  المســـند ومـــن المراســـیل مـــن یرویـــه مـــا : "كـــلابـــن عـــدي

  .)٧(الهیثمي في موضع آخر: "كذاب"

  في الضعفاء. )١٠(، وابن الجوزي)٩(، والدارقطني)٨(وذكره العقیلي

 عندي. )١١(ُمَحمَّد بن َجْعَفر على بذِ كْ یَ  به، شتغلیُ  ال الحدیث، منكر "ذاهب، :وقال أبو حاتم
  .)١٣(به" یحدثني فلم لمسعدة حدیث عن یوًما أبى "سألت ، وقال ابن أبي حاتم:)١٢(أعلم" اهللاو 

 فـي المبتـدئ سـمعها إذا حتـى المقلوبات األشیاء الثقات عن یروي ممن وقال ابن حبان: "كان
  . )١٤(لها" أصول ال أنه علم الصناعة

 روى ألنـه: قـال الیسـع؟ بن مسعدة حدیث ترك لم أیوب بن یحیى وقال ابن أبي خیثمة: "سئل
  .)١٥(مختونة" خفَّاًشا "َرَأْیت :قال محمد، بن جعفر حدثنا: مسعدة قال أنكروه؛ حدیثا

الحدیث"، وقال ابن القیسراني في موضع آخر:  "متروك :)١٧(، وابن القیسراني)١٦(األزدي وقال
   .)١٨(انفرد" إذا بخبره االحتجاج یصح ال ... المقلوبات الثقات عن "یروي

                                                           
 ). ٣٧٩٨/ رقم ٢/٩٣١) الكنى واألسماء لمسلم ( (١
 ). ١٨٧٥/ رقم ١٢٨/ ٨البن عدي ( ) الكامل (٢
 ).  ٩٨/ رقم ٩٩/ ٤) السنن للدارقطني ( (٣
 ).   ٥٥٦٤/ رقم ١٠٨/ ٨) شعب اإلیمان للبیهقي ( (٤
 ).    ١٨٧٦٤/ رقم ٧٧٦/ ١٠) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٥
 ).  ٥٠٩٣/ رقم ٤٩٣/ ٥) إتحاف الخیرة المهرة للبوصیري ( (٦
 ). ٦١٩٥/ رقم ٩٢ /٤) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٧
 ). ١٨٣٩/ رقم ٢٤٥/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٨
 ). ٥٠٦/ رقم ١٣٢/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (٩

 ). ٣٣٠٠/ رقم ١١٦/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٠
 ). ١٠٧٩/ رقم ٣٥/ ٣) المجروحون البن حبان ( (١١
 ). ١٦٩٣/ رقم ٣٧١/ ٨ ) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ((١٢
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر السابق(١٣
 ). ١٠٧٩/ رقم ٣٥/ ٣) المجروحون البن حبان ( (١٤
 ). ٨٧٧/ رقم ٢٥٤/ ١) التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة ( (١٥
 ). ٣٣٠٠/ رقم ١١٦/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٦
 ).  ٨٢٩/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٧
 ).  ٣٥٣/ رقم ١٥١) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٨
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  .)١(دهر" منذ حدیثه تركنا أو حدیثه خرقنا بشيء قال أحمد بن حنبل: "لیسو 

، )٤(الضــعفاء" ، وقــال أیًضــا: "أحــد)٣(، وقــال فــي موضــع آخــر: "لــین")٢("هالــك" وقــال الــذهبي:
  .)٦(، وقال: "متروك")٥("ضعفوه" وقال:

واهللا  .بتجریحـه وتركـه ولالقـ علـى النُّقَّـاد اْلُمَلقِّن ابن وافق .متروك الحدیث خالصة القول فیه:
  تعالى أعلم.

  

  ".أحد الهلكىمن قال فیه: "المصطلح الخامس عشر: 

َمْوالُهم، َأُبـو ُمَحمَّـد اْلُكـوِفّي، َقاِضـي َبْغـَداد، مـات سـنة  )٧(( ت ق) اْلَحَسُن بن ُعَماَرَة اْلَبَجِليّ  .٦٣
 . )٨(ثالث وخمسین ومائة

  . )١٠("وقال مرة: "متروك، )٩("أحد الهلكى" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، )١٤(، والــــدارقطني)١٣(، والعجلــــى)١٢(، وابــــن معــــین)١١(ضــــعفه ابــــن ســــعدأقــــوال النُّقَّــــاد فیــــه: 
 أیضـًا: ، وقـال)١٦(، وزاد ابن سعد، وابن معین في موضع آخر: "ال یكتب حدیثـه")١٥(والهیثمي

 غیـره،و  شـعبة ضـعفه الحـدیث، أهل عند ضعیف وقال الترمذي: "هو، )١٧(لیس حدیثه بشيء""
                                                           

 ). ٥١٧٩/ رقم ٢٦٧/ ٣) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١
 ). ٦١٩٦/ رقم ٦٥٤/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٢
 ). ٦٧٩٩/ رقم ١٥٦/ ٢) المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( (٣
 ). ٣٠٣/ رقم ٢٠٧/ ١٣) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٤
 ). ٤٠٩٦/ رقم ٣٨٥) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٥
 ). ٢٥٠٩/ رقم ٦٥٣/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٦
 ).٨٢(ص  ترجمته ) سبق(٧
 ). ١٢٦٤/ رقم ١٦٢) تقریب التهذیب البن حجر( (٨
 ). ٥٣٣/ ٣٠) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ٥٦١/ ٥) البدر المنیر البن الملقن ( (١٠
 ). ٢٦٢٨/ رقم ٣٤٧/ ٦) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١١
 ). ٥٣٢/ رقم ٣٠٦/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٢
 ). ٣٠٢/ رقم ٢٩٩/ ١) الثقات للعجلي ( (١٣
 ). ١٨٥/ ١)، السنن له (  ٥٢/ ٤) العلل للدارقطني ( (١٤
 ). ٧١٤٨/ رقم ٤٠٩/ ٤) مجمع الزوائد للهیثمي ( (١٥
 ). ٥٣٢/ رقم ٣٠٦/ ٢بن حجر ( ) تهذیب التهذیب ال(١٦
 ، نفس الجزء والصفحة. ) المصدر السابق(١٧
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"لــم تركــت أحادیــث الحســن بــن عمــارة ؟ فقــال: المبــارك:  ، وقیــل البــن)١(المبــارك" ابــن وتركــه
  .)٢(حه عندي سفیان الثوري، وشعبة بن الحجاج، فبقولهما تركت حدیثه"رَّ جَ 

ــ)٣(كتــب حدیثــه"وقــال صــالح جــزرة: "ال یُ  اس عــن ، وقــال البــزار: "لــین الحــدیث، وقــد ســكت النَّ
، )٦(، وذكــره البخــاري)٥(حــتج بحدیثــه إذ تفــرد بحــدیث"موضــع آخــر: "ال یُ  ، وقــال فــي)٤(حدیثــه"

  في الضعفاء.  )٧(وابن الجوزي

: إنه كثیر الوهم والخطـأ... علـى يوقال ابن عدى: "ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن عل
، وعــن غیــره، غیــر محفوظــات، وهــو إلــى الضــعف أقــرب منــه )٨(أن بعــض روایاتــه عــن الحكــم

  .   )٩(ق"إلى الصد

 ، وأبـــــو حـــــاتم)١٣(، ویعقـــــوب بـــــن شـــــیبة)١٢(، ومســـــلم)١١(والفـــــالس ،)١٠(وقـــــال أحمـــــد بـــــن حنبـــــل

ــــرازي ــــنَ وابــــن الجُ  ،)١٤(ال ــــ)١٦(، والنســــائي)١٥(دْی ــــدارقطني، )١٧(اجي، والسَّ  ،)١٩(وابــــن حــــزم ،)١٨(وال

                                                           
 ).   ٦٣٨/ رقم ٢١/ ٣) السنن للترمذي ( (١
 ). ١١٥٥/ رقم ١١/ ٢) الضعفاء للعقیلي ( (٢
 ). ١٢٥٢/ رقم ٢٧٢/  ٦) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
 ). ١٠٢٣/ رقم ٢٣٤/ ٣) المسند للبزار ( (٤
 ). ٤٨٦٨/ رقم ١٣٨/ ١١) المصدر السابق ( (٥
 ). ٦٧/ رقم ٤١) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (٦
 ). ٨٤٨/ رقم ٢٠٧/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٧
ـد الِكْنـِدّي، الُكـْوِفّي، ثقـة ثبـت فقیـه إال أنـه ربمـا دلـس، مـات سـنة ثـالث عشـرة أو بعـدها (٨ ) الَحَكم بـن ُعَتْیَبـة َأُبـو ُمَحمَّ

 ).     ١٤٥٣/ رقم ١٧٥تهذیب البن حجر ( ومائة. تقریب ال
 ). ٤٥٥/ رقم ١١٥/ ٣) الكامل البن عدي ( (٩

 ). ١٦٥/ رقم ٨٠) العلل ألحمد بن حنبل روایة المروذي وغیره ( (١٠
 ).   ٣٨٧٠/ رقم ٣٦١/ ٧) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١١
 ). ٢٩٥٤/ رقم ٧٣٢/ ٢) الكنى لمسلم ( (١٢
 ).  ٣٨٧٠/ رقم ٣٦١/ ٧كر الخطیب ( ) تاریخ بغداد ألبي ب(١٣
 ). ١١٦/ رقم٢٨/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٤
 ).   ٨٤٨/ رقم ٢٠٧/ ١) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٥
 ).   ٣٨٧٠/ رقم ٣٦٢/ ٧) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٦
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٧
 ). ٩٩/ رقم ٢٥٨/ ٢(  ) السنن للدارقطني(١٨
 ). ٢٠٨/ ٩) المحلى البن حزم ( (١٩
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: "متروك الحدیث"، وزاد أحمد بن حنبل: "كان منكر الحدیث، وأحادیثه موضوعة، )١(والبیهقي
 ، وقــــال أیضــــًا: "لــــیس بشــــيء، إنمــــا یحــــدث عــــن الحكــــم، عــــن یحیــــى بــــن)٢(كتــــب حدیثــــه"ال یُ 

، وزاد الفـــالس: "رجـــل صـــالح، صـــدوق، كثیـــر الخطـــأ والـــوهم"، وقـــال النســـائي فـــي )٣("اْلَجـــّزار
   .)٤(موضع آخر: "لیس بثقة، وال یكتب حدیثه"

ــ وزاد ابــن حــزم: ، )٥("اجي: "ضــعیف الحــدیث، أجمــع أهــل الحــدیث علــى تــرك حدیثــهوزاد السَّ
وقـال: ، )٧(، وقـال أیضـًا: "تـالف")٦(بإجمـاع" مطـروح "سـاقط ، وقال فـي موضـع آخـر:"هالك"

  .)٨(بروایته" االحتجاج یجوز "ال
ض، )٩(جـزاري"یقـول: ُعَمـاَرة وكان سفیان الثوري إذا جاءه شيء عن الحسـن بـن   ِبالَحسـن ُیَعـرِّ

یحـدث عـن الزهـري  ُعَماَرةَ  سمعت الحسن بن: "كنت إذا في موضع آخر وقال، )١٠("ُعَماَرةَ بن 
   .)١١(جعلت أصبعي في أذني"

: "أكــان الحســن بــن عمــارة یحفــظ؟ قلــت: وهــذا فــي الظــاهر أنــه یتعــارض مــع قولــه عنــدما ُســئل
ولعله ترك غمزه؛ ألنـه ُذكـر لـه فـي إحـدى مجالسـه  ،)١٢(قال: كان له فضل، وغیره أحفظ منه"
إال ویـذكره بخیـر، فلـذا تـرك غمـزه؛ ویـدلل علـى ذلـك، مـا  بعد أن غمـزه فیـه، أنـه مـا ُذكـر عنـده

: لـه فقلـت فغمـزه، عمـارة بـن الحسـن فـذكر الثـوري، سـفیان عنـد "كنت: )١٣(ُسَوْید بن قاله َأیُّْوب
 فیجـري مـرة، غیـر معـه جلسـت: قلـت ذاك؟ وكیـف: قـال! منـك خیـر عنـدي هـو اهللا عبـد أبـا یا

                                                           
 ). ٢٧٦٧/ رقم ٣٦٥/ ٣) السنن الصغیر للبیهقي ( (١
 ). ١٢٥٢/ رقم٢٧٠/ ٦) تهذیب الكمال للمزي ( (٢
ــان، وِقیــلَ  ٢٤٠/ ١) الضــعفاء الكبیــر للعقیلــي ( (٣ ــوِفّي، ِقیــَل اســم َأِبیــِه َزبَّ ــّي اْلُك ــه، هــو  )، واْبــن اْلَجــزَّار اْلُعَرِن بــل َلَقُب

 ). ٧٥١٩/ رقم ٥٨٨صدوق رمي بالغلو في التشیع، من الثالثة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٥٣٢/ رقم٣٠٦/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 ).  ١٨/ رقم٤٦/ ١) السنن للدارقطني ( (٥
 ). ١٦٦/ ٤) المحلى البن حزم ( (٦
 ). ٥٤١/ ٨) المصدر السابق ( (٧
 ). ١٨٤/ ٥نفسه (  ) المصدر(٨
 ) یقصد بذلك روایته عن الحكم بن عتیبة عن یحیي بن الجزار.(٩

 ).  ٢٤٠/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٠
 ).  ١١٦/ رقم٢٨/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١١
 ). ٦٧/ رقم ٤١) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (١٢
ْمِلــّي َأُبــو مَ (١٣ ــْیَباِنّي، صــدوق یخطــئ، مــات ســنة ثــالث وتســعین ومائــة وقیــل ) َأیُّــْوب بــن ُســَوْید الرَّ ْســُعْود الِحْمَیــِرّي السَّ

 ). ٦١٥/ رقم ١١٨سنة اثنتین ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر ( 
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 ذلـك بعـد عمـارة بـن الحسـن ذاكـراً  سـفیان معتسـ فمـا: أیـوب قـال بخیـر، إال یـذكرك فمـا ذكرك
  .)١("فارقته حتى بخیر إال

 فــي یقــع شــعبة : "كــان)٤(قــال محمـد بــن جعفــر"بالكــذب"، و : )٣(ابــن شــاهینو  ،)٢( ووصـفه شــعبه
 عــن النــاس تنهــى لشــعبة : "قلــت)٦(معــاذ بــن ، وقــال معــاذ)٥(عنــه" حــدث ثــم بــن ُعَمــاَرةَ  الحســن
 علـى وقـف إذا وكیـع ، وقـال أحمـد بـن حنبـل: "كـان)٧(َمْسُعْوِدّي؟!"بال وتأمرنا بن ُعَماَرة الحسن

  .)٩(علیه" اضرب ، قال العقیلي: "یعني)٨(َأِجز علیه" قال: ُعَماَرة، بن حدیث... الحسن

سـقط یة الحسن التدلیس عن الثقات ما وضع علیهم الضـعفاء... ثـم یُ لِّ قال ابن حبان: "كان بَ و 
  .)١٠(فالتزقت به تلك الموضوعات" لثقات،خه ایأسماءهم، ویرویها عن مشا

، )١٢(: "سـاقط"يانِ َجـزَ وْ جُ ، وقـال الْ )١١(كـان یضـع الحـدیث" ن...یِّ بن المدیني: "أمـره َبـ يوقال عل
وتـرك  ،وقال ابن عبد البـر: "مجتمـع علـى ضـعفه ،)١٤(اإلجماع على ضعفه )١٣(السُّهیليونقل 

  .)١٥(االحتجاج بحدیثه"
                                                           

 ). ٣٨٧٠/ رقم٣٥٩/ ٧) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١
 ). ٣٨٧٠/ رقم٣٥٨/ ٧) المصدر السابق ( (٢
 ). ١١٠/ رقم ٧٠البن شاهین ( ) تاریخ أسماء الضعفاء (٣
ــَدر، مقبــول، مــات ســنة ثــالث أو أربــع وتســعین ومائــة. تقریــب (٤ ــُرْوف ُغْن ــر الهُــَذِلّي، الَبْصــِرّي الَمْع ــد بــن َجْعَف ) ُمَحمَّ

 ). ٥٧٨٧/ رقم ٤٧٢التهذیب البن حجر ( 
 ). ٤٥٥/ رقم ٩٩/ ٣) الكامل البن عدي ( (٥
، الَقاِضـي، ثقـة مـتقن، مـات سـنة سـت وتسـعین ) ُمَعاُذ بن ُمَعاذ بِن َنْصـر بـن حَ (٦ سَّـان الَعْنَبـِرّي، َأُبـو الُمثَنَّـى الَبْصـِريُّ

 ).   ٦٧٤٠/ رقم ٥٣٦ومائة، تقریب التهذیب البن حجر ( 
ْبـد )، الَمْسـُعْوِدّي: َعْبـد الـرَّْحَمن بـن َعْبـِد اهللا بـن ُعْتَبـة بـن عَ  ١١٦/ رقـم ٢٧/ ٣) الجرح والتعدیل البن أبي حـاتم ( (٧

اهللا بن َمْسُعْود الُكْوِفّي، صدوق اختلط قبـل موتـه وضـابطه أن مـن سـمع منـه ببغـداد فبعـد االخـتالط، مـات سـنة 
 ). ٣٩١٩/ ٣٤٤ستین وقیل سنة خمس وستین، انظر: تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ).    ٤٧٠٢/ رقم ١٥٧/ ٣) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٨
 ). ١١٦٠/ رقم ١٣/ ٢للعقیلي ( ) الضعفاء (٩

 ). ٢٠٥/ رقم ٢٢٩/ ١) المجروحون البن حبان ( (١٠
 ).  ٣٨٧٠/ رقم٣٦٠/ ٧) انظر: تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١١
 ). ٣٥/ رقم ٦٢) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٢
ــهیلي، األندلســّي مــات ســنة إحــدى وث(١٣ مــانین وخمســمائة. تــاریخ اإلســالم ) َعْبــد الــرَّْحَمن بــن عبــد اللَّــه بــن أحمــد السُّ

 ). ٢٢/ رقم ٧٣١/ ١٢للذهبي ( 
 ). ٥٣٢/ رقم ٣٠٨/ ٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ٥٦/ ٥) االستذكار البن عبد البر ( (١٥
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، وقــال أیضــًا: "متــروك )٢(ل فــي موضــع آخــر: "تركــوا حدیثــه"، وقــا)١(وقــال الــذهبي: "ضــعفوه"
 وأطبقـوا بالكـذب، شعبة وقال في موضع آخر: "رماه، )٤(، وقال ابن حجر: "متروك")٣(عندهم"

 ، وقـــال: "ضـــعفه)٦(حـــدیثهم" فِ عْ : "أحـــد الفقهـــاء المتفـــق علـــى َضـــأیضـــاً  وقـــال، )٥(تركـــه" علـــى
 .)٧(الجمهور"

وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن النُّقَّــاد علــى تجریحــه  .أحــد الهلكــى فیــه ثمتــروك الحــدیخالصــة القــول فیــه: 
  والطعن فیه. واهللا أعلى وأعلم.

، )٨(الّطـائيّ  الـرَّْحَمن َعْبـد أبـو َجـاِبر، ْبـن ُأَسـْید ْبـن زیـد ْبـن الـرَّْحَمن َعْبـد ْبن عديّ  ْبن الَهْیَثم  .٦٤
   .)١١(الُكوفيّ  المؤرخ ، اإلخباري)١٠(الُبْحُتريّ ، )٩(الَمْنبِِجي

  .)١٣(الهلكى" ، وقال في موضع آخر: "أحد)١٢("ُمَتَكلَّم فیه" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:
  ، )١٦(يانَ رَ َســـــیْ قَ ، وابــــن الْ )١٥(، وابــــن عـــــدي جــــداً )١٤(ضــــعفه ابـــــن المــــدینيأقــــوال النُّقَّـــــاد فیــــه: 

  

                                                           
 ). ١٠٥١/ رقم٣٢٨/ ١) الكاشف للذهبي ( (١
 ). ٩٣٧/ رقم ٨٤) دیوان الضعفاء للذهبي ( (٢
 ). ١٤٥٤/ رقم١٦٥/ ١ ) المغني في الضعفاء للذهبي ((٣
 ). ١٢٦٤/ رقم ١٦٢) تقریب التهذیب البن حجر( (٤
 ). ٣٩٧/ ١) فتح الباري البن حجر ( (٥
 ). ٦٣٤/ ٦(  المصدر السابق) (٦
 ). ١٣٤/ رقم٥٣) طبقات المدلسین البن حجر ( (٧
طیِّـئ، واسـمه جلهمـة بـن أدد  ) بفتح الطاء المهملة، وفي آخرها الیاء المنقوطة باثنتین مـن تحتهـا، هـذه النسـبة إلـى(٨

 ). ٢٥٥٨/ رقم ٢١/ ٩بن زید بن یشجب. األنساب للسمعاني ( 
ــبج إحــدى بــالد الشــام. األنســاب (٩ ) بفــتح المــیم وســكون النــون وكســر البــاء المنقوطــة بواحــدة وفــي آخرهــا الجــیم، من

 ). ٣٩٤٧/ رقم ٤٤٠/ ١٢للسمعاني ( 
وضــم التــاء المنقوطـة بنقطتــین مـن فــوق والــراء المهملـة بعــده، هــذه  ) بضـم البــاء المنقوطـة وســكون الحــاء المهملـة(١٠

 ). ٣٨٩/ رقم١٠١/ ٢النسبة الى بحتر وهو بطن من طیِّئ وهو بحتر بن عتود بن عنین. األنساب للسمعاني(
 ). ١٠٠٩٦/ رقم ١١١/ ٧٤)، تاریخ دمشق البن عساكر (  ٣٩٤/ رقم ٢١٢/ ٥) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (١١
 ). ٥٦٥/ ٢٤ح البن الملقن ( ) التوضی(١٢
 ). ٤٢٣/ ١) البدر المنیر البن الملقن ( (١٣
 ). ٧٣٤٤/ رقم ٧٦/ ١٦)، تاریخ بغداد للخطیب (  ١٩٥٩/ رقم ٣٥٢/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٤
 ).  ٢٠٢٠/ رقم ١١٢/ ٣) الكامل البن عدي ( (١٥
 ). ٣٨٣٧/ رقم ١٧٠٤/ ٣) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٦
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 في اهأرض وال ،)٣(الواقدي من عندي "هو أوثق ، وزاد ابن المدیني:)٢(، والهیثمي)١(وابن األثیر
 علـــى یعتمـــد "ال ي:انَ رَ َســـیْ قَ شـــيء"، وزاد ابـــن عـــدي، وابـــن الْ  فـــي وال األنســـاب فـــي وال، الحـــدیث
 المســندات، مــن لــه مــا أقــل "مــا عــنهم"، وقــال ابــن عــدي فــي موضــع آخــر: روى عمــن روایاتــه
آخــر:  موضــع فــي يانَ رَ َســیْ قَ ، وقــال ابــن الْ )٤(وأشــعار" ونســب وأســمار أخبــار صــاحب هــو وٕانمــا

ــــیس الحــــدیث، "متــــروك  ونســــب، وأســــمار، أخبــــار، هــــو وٕانمــــا القلیــــل، إال المســــند مــــن لــــه ول
، وقـــال )٦(الكـــذب"، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "متـــروك" إلـــى ، وزاد الهیثمـــي: "ُنســـب)٥(وأشـــعار"

  . )٧(أیضًا: "كذاب"

 فـي )١٢(، وابـن الجـوزي)١١(، والدارقطني )١٠(شاهین ، وابن)٩(السكن ، ابن)٨(الجارود وذكره ابن
   .فاءالضع

 ، وقــــال)١٣(الثقــــات" عــــن المنــــاكیر حدیثــــه فــــي یوجــــد وجاللتــــه فضــــله "فــــي وقــــال أبــــو نعــــیم:
      منكرة". بأحادیث الثقات عن : "حدث)١٥(، والنقاش)١٤(الحاكم

 ذو لینوه، الحفاظ، عند علیه متفق غیر المحل، كبیر واألیام األنساب وقال الخلیلي: "صاحب
  .)١٦(الشأن" بهذا ومعرفة تصانیف

                                                           
 ).  ٥٢٩/ ٥) الكامل في التاریخ البن األثیر( (١
 ). ٢٨٨٤/ رقم ٣٤٣/ ٢) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٢
 ).١٣٦) سبق ترجمته (ص(٣
 ). ٢٠٢٠/ رقم ٤٠١/ ٨) الكامل البن عدي ( (٤
 ).  ٧٦٩/ رقم ٥٠٨/ ١) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٥
 ). ١٤٣١٠/ رقم ٢٣/ ٩ئد للهیثمي ( ) مجمع الزوا(٦
 ). ١٦٣٠٥/ رقم ٧٢١/ ٩) المصدر السابق ( (٧
 ). ٧٤٠/ رقم ٢٠٩/ ٦) لسان المیزان البن حجر ( (٨
ــَكن: َســِعْید بــن ُعْثَمــان بــن َســِعْید الِمْصــِرّي، مــات ســنة ثــالث وخمســین وثلثمائــة. ســیر (٩ ) المصــدر الســابق. وابــن السَّ

 ). ٨٥/ رقم ١١٧/ ١٦أعالم النبالء للذهبي ( 
 ). ٦٧٠/ رقم ١٩١) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١٠
 ). ٥٦٣/ رقم ١٣٥/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١١
 ). ٣٦٢٢/ رقم ١٧٩/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١٢
 ).   ٢٦٧/ رقم ١٥٩) الضعفاء ألبي نعیم ( (١٣
 ). ٢١٩/ رقم ٢٢٥) المدخل إلى الصحیح للحاكم ( (١٤
 ). ٧٤٠/ رقم ٢١٠/ ٦) لسان المیزان البن حجر ( (١٥
 ). ٨١٢/ رقم ٨٩٥/ ٣) اإلرشاد للخلیلي ( (١٦
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، وزاد أبـو حـاتم: )٥(، والبیهقـي)٤(، واألزدي)٣(والـدوالبي ،)٢(، والنسـائي)١(ه أبو حـاتم الـرازيوترك
   . )٦(الحدیث" "منكر :النسائي في موضع آخر الواقدي"، وقال محل "محله

وقــال أبــو زرعــة فــي موضــع  "ســكتوا عنــه"، :)٨(، ویعقــوب بــن شــیبة)٧(وقــال أبــو زرعــة الــرازي
 النـاس بأمور معرفة له "كانت: شیبة في موضع آخر بن یعقوب ال، وق)٩("بشيء لیس"آخر: 

 فـي علیـه تحمـل النـاس وبعـض معرفـة، بـه لـه كانـت وال بقـوي، الحـدیث في یكن ولم وأخبارهم
  .)١٠(صدقه"

 أخبـــــار صــــاحب "كــــان: أحمــــد بــــن حنبـــــل ، وقـــــال)١١(موثــــوق بــــه" "غیـــــر :یــــونس ابــــن وقــــال
    . )١٣(مسة من مراتب المدلسین، وجعله ابن حجر في المرتبة الخا)١٢(وتدلیس"

، )١٩(، والفســوي)١٨(، والسَّــاِجي)١٧(داود ، وأبــو)١٦(، والعجلــي)١٥(، والبخــاري)١٤(وكذبــه ابــن معــین
، )٢٠(عنــه" بثقــة"، وقــال البخــاري فــي موضــع آخــر: "ســكتوا وابــن معــین: "لــیس  وزاد البخــاري،

                                                           
 ). ٣٥٠/ رقم ٨٥/ ٩) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ).  ٢٠٢٠/ رقم ٤٠١/ ٨) الكامل البن عدي ( (٢
 ). ٣٢١) الصارم المنكي البن عبد الهادي ( ص(٣
 ). ٣٦٢٢/ رقم ١٧٩/ ٣المتروكون البن الجوزي ( ) الضعفاء و (٤
 ). ٨٧٢٦/ رقم ٣٩٤/ ١١) شعب اإلیمان للبیهقي ( (٥
 ).  ٨٣١٢/ رقم ٣٦١/  ٨) لسان المیزان البن حجر ((٦
 ).  ٣٥٣/ رقم ٦٦٨/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٧
 ). ٢٠٢٠/ رقم ٤٠٠/ ٨) الكامل البن عدي ( (٨
 ). ٤٣١/ ٢لرازي ( ) الضعفاء ألبي زرعة ا(٩

 ). ٧٣٤٤/ رقم ٧٦/ ١٦) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٠
 ). ١٣٤٣/ رقم ٤٩٣/ ١) تاریخ ابن یونس المصري ( (١١
 ). ٧٤٠/ رقم ٢١٠/ ٦) لسان المیزان البن حجر ( (١٢
 ). ١٥١/ ٥٧) طبقات المدلسین البن حجر ( (١٣
 ).    ١٧٦٧ / رقم٣٦٣/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٤
 ). ٧٤٠/ رقم ٢٠٩/ ٦) لسان المیزان البن حجر ( (١٥
 ). ١٧٥٧/ رقم ٤٦٢) الثقات للعجلي ( (١٦
 ).  ١٩٦٠/ رقم ٢٩٥) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (١٧
 ).  ٨٣١٢/ رقم ٣٦١/ ٨) لسان المیزان البن حجر ( (١٨
 ).  ٥٦/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (١٩
 ). ٢٥٤٩/ رقم ٢٦٥/ ٢)، التاریخ األوسط له (  ٤١٠/ رقم١٣٨صغیر للبخاري ( ) الضعفاء ال(٢٠
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، قــال عبــاس "یتــهرأ وقــد: "العجلــي ، وزاد)١(وقــال ابــن معــین فــي موضــع آخــر: "لــیس بشــيء"
 عامـة یقـوم مـوالي كـان عـدى: بـن الهیـثم جاریـة یقول: قالت أصحابنا بعض الدوري: "سمعت

  . )٢(یكذب" جلس أصبح فإذا یصلي اللیل

  .)٤(قناعه" كشف قد ، وقال الجوزجاني: "ساقط)٣(الحدیث" "ذاهب: أحمد أبو الحاكم وقال

 وأیــام بالســیر النــاس علمــاء مــن "كــان وقــد فســر بعــض النُّقَّــاد ســبب جرحــه؛ فقــال ابــن حبــان:
 كـان أنه القلب إلى یسبق موضوعة كأنها أشیاء الثقات عن روى أنه إال العرب وأخبار الناس

 ومعرفتــــه بالتــــاریخ علمــــه علــــى حدیثــــه مجانبــــة ووجــــب بــــه، المعضــــالت تلــــك فــــالتزق یدلســـها
  . )٥(بالرجال"

ـــا راویـــة "كـــان وقـــال الصـــفدي:  كـــان كثیـــًرا... ولغاتهـــا وأشـــعارها العـــرب كـــالم مـــن نقـــل إخبارًی
 عــن ونقــل لــذلك، فكــره مســتورة، وكانــت معــایبهم وأورد أخبــارهم، ونقــل النــاس لمثالــب یتعــرض
 صــاهر ألنــه زوًرا، عنــه نقــل ذلــك إن وقیــل: الرشــید، حبســه ســنین، لــذلك فحــبس شــیًئا العبــاس

  .)٦(الخوارج" رأي یرى وكان یقله، لم ما علیه فلبسوا یرضوه فلم قوًما

، وقـال فـي موضـع آخـر: )٧(الَواِقِدّي" هو من َباَبةِ  ... "اإلخباري العالمة المؤرخ وقال الذهبي:
  .  )١١(، وقال: "ساقط")١٠("متروك" ، وقال:)٩("تركوه" :، وقال أیضاً )٨("واه"

وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن النُّقَّــاد علــى  .متــروك الحــدیث، اتهمــه الــبعض بالكــذب خالصــة القــول فیــه:
  ه، وٕان كان لطیفًا في عبارته في أحد قولیه. واهللا تعالى أعلم.تجریح

  

                                                           
 ). ٦٧٠/ رقم ١٩١) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١
 ). ١٧٦٨/ رقم ٣٦٤/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٢
 ). ٣٢١) الصارم المنكي البن عبد الهادي ( ص (٣
 ). ٣٦٨/ رقم ٣٣٩) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٤
 ). ١١٦٢/ رقم ٩٢/ ٣) المجروحون البن حبان ( (٥
 ). ٢٣٧/ ٢٧) الوافي بالوفیات للصفدي ( (٦
)، بابه الواقدي: أي یشبهه. انظر: شرح علل الترمـذي البـن رجـب  ٣٩٤/ رقم ٢١٢/ ٥) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٧

 )٤٧٦/ ١  .( 
 ). ٣٨٢٤قم / ر ٣٦٩/ ١) المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( (٨
 ). ٦٨٠٧/ رقم ٧١٧/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٩

 ).   ٤٦٠٢/ رقم ١٢٦/ ٣) المستدرك للحاكم ( (١٠
 ).  ٤٥٠٥/ رقم ٩٥/ ٣) المصدر السابق ( (١١
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  من قال فیه: أقر على نفسه بالوضع".المصطلح السادس عشر: 

ــد بــن ق ) ِإْســَماِعْیل ت د م (خ .٦٥ ــن اهللا َعْب ــد ْب ــك بــن ُأَوْیــس اهللا بــن َعْب ــي بــنا َماِل ــاِمر  َأِب َع
  . )٢(ومائتین وعشرین ست سنة ْیس اْلَمَدِنّي، ماتُأوَ  َأِبي بنُ ا اهللاِ  َعْبدِ  أبو ،)١(اَألْصَبِحيّ 

  . )٣("أقر على نفسه بالوضع" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

وزاد أحمـد بـن ، )٦(، وأبـو حـاتم الـرازي)٥(، وابـن معـین)٤(وثقه أحمـد بـن حنبـلأقوال النُّقَّاد فیه: 
، وقیل له: )٧("به بأس ال"وقال في موضع آخر: "، محموداً  مقاماً  المحنة، أمر في قام: "حنبل
، وقـال )٨(هـذا" نحـو أو العلم كثیر عالم هو أویس أبي بن إسماعیل: فقال الیوم؟ بالمدینة "من

 ، لــیس)١٠(العقــل ضــعیف "صــدوق: ، وقــال أیضــاً )٩(ابــن معــین فــي موضــع آخــر: "ال بــأس بــه"
 غیــر مــن رأیقـ أو یؤدیــه، أن یعـرف وال الحــدیث، یحســن ال أنـه ، فقــال المـزي: "یعنــى)١١(بـذاك"
 أضـــعف أیضـــًا: "ضـــعیف، ، وقـــال)١٤(ضـــعیفان" وابنـــه ،)١٣(أویـــس ، وقـــال مـــرة: "أبـــو)١٢(كتابـــه"
 یســــرقان وأبــــوه أویــــس أبــــى "ابــــن: ، وقــــال)١٥(بشــــيء" عنــــه یحــــدث أن لمســــلم یحــــل ال النــــاس

ــــال)١٦(الحــــدیث" ــــط،: ، وق ــــیس یكــــذب، "ُمِخلِّ ــــال: "یســــوى)١٧(بشــــيء" ل ــــال)١٨(فلســــین" ، وق    ، وق
                                                           

 ).١٣٦) سبق نسبته (ص (١
 ). ٤٦٠/ رقم ١٠٨) انظر: تقریب التهذیب البن حجر ( (٢
 ). ٧٤/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ٦٧/ رقم ٥٣٥/ ٥) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٤
 ). ٩٣٠/ رقم ٢٣٨) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (٥
 ). ٤٩٩/ رقم ١٨٤/ ٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٦
 ). ٦١٣/ رقم ١٨١/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٧
 ). ١٦٤٥/ رقم ٤٤٢/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٨
 ). ١٥١/ رقم ٥٢٥/ ١) الكامل البن عدي ( (٩

 ). ٣٤٣٠/ رقم ٣٦٨/ ٢) التاریخ البن أبي خیثمة ( (١٠
 ).  ٣٤٣١/ رقم ٣٦٨/ ٢) المصدر السابق ( (١١
 ).  ٤٥٩/ رقم ١٢٧/ ٣) تهذیب الكمال للمزي ( (١٢
أبــو ُأَوْیــس اْلَمــَدِنّي، َقِرْیــب َماِلــك َوِصــْهره،    ) َعْبــد اهللا ْبــن َعْبــد اهللا بــن ُأَوْیــس بــن َماِلــك بــن َأِبــي َعــاِمر اَألْصــَبِحّي، (١٣

 ). ٣٤١٢/ رقم٣٠٩صدوق یهم، مات سنة سبع وستین ومائةـ تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ١٠٠/ رقم ٨٧/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٤
 ). ٦٥/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (١٥
 ). ١٥١م / رق٥٢٥/ ١) الكامل البن عدي ( (١٦
 ). ٧١/ رقم٣٧٠/ ١) التعدیل والتجریح للباجي ( (١٧
 ). ١٠٠/ رقم ٨٧/ ١) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٨
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 حـدیث فـي ثبتاً  ، وقال أیضًا: "كان)١(مغفًال" وكان الصدق، "محلة: آخرحاتم في موضع  أبو
  .)٣(، وذكره ابن حبان في الثقات)٢(مالك" خاله

 موضـع فـي ، وقال النسـائي)٧(، وابن حزم)٦(ر، وابن عبد البَّ )٥(، والدارقطني)٤(وضعفه النسائي
 إذا بروایتـه یحـتج فـال عنـه، ةحكای صنع النسائي، ، وزاد الدارقطني: "رماه)٨(بثقة" "لیس: آخر
 فـي أختـاره "ال: الـدارقطني فـي موضـع آخـر غیـره"، وقـال عـن وال بـالل، سلیمان بن عن انفرد

  .)٩(الصحیح"

 ســمعت :)١٠(َشــِبْیب بــن لــي َســَلَمة "حكــى: قــال فیهــافالحكایــة التــي ذكرهــا النســائي، عــن فأمــا 
 شــيء فــي اختلفــوا إذا لمدینــةا ألهــل الحــدیث أضــع كنــت ربمــا یقــول: أویــس أبــى بــن إســماعیل

  . )١١(بینهم" فیما

 ولعلـه تركـه، إلـى یـؤدى أن إلـى علیـه، الكـالم فـي النسـائي "بـالغ: )١٢(القاسم الّالَلكائيّ  أبو قال
   .)١٣(ضعیف" أنه إلى یؤول كلهم هؤالء كالم ألن لغیره، یبن لم ما له بان

 بأنــه فیــه القــول وأطلــق ه،حدیثــ تجنــب حتــى منــه للنســائي بــان الــذى هــو "هــذا: قــال ابــن حجــر
  .  )١٤(انصلح" ثم شبیبته في إسماعیل من كان هذا ولعل بثقة، لیس

                                                           
 ). ٦١٤/ رقم ١٨١/ ٢) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٣٤٧/ ١) اإلرشاد للخلیلي ( (٢
 ). ١٢٤٢١/ رقم٩٩/ ٨) الثقات البن حبان ( (٣
 ). ٤٢/ رقم ١٧نسائي ( ) الضعفاء والمتروكون لل(٤
 ). ٣٥٤) انظر: اإللزامات والتتبع للدارقطني ( ص(٥
 ). ٣٩/ ٥) التمهید البن عبد البر ( (٦
 ). ٢٥٠/ ٦) المحلى البن حزم ( (٧
 ). ٤٥٩/ رقم ١٢٨/ ٣) تهذیب الكمال للمزي ( (٨
 ). ٨٥٤/ رقم٢٢٢/ ١) میزان االعتدال للذهبي ( (٩

ْسَمِعّي، النَّْیَساُبْوِرّي، َنِزْیُل َمكََّة، ثقة، مات سنة بضع وأربعین ومائتین. تقریب التهـذیب البـن ) َسَلَمة بن َشِبْیب المِ (١٠
 ).  ٢٤٩٤/ رقم ٢٤٧حجر ( 

 ). ٩/ رقم٤٧) سؤاالت البرقاني للدارقطني ( (١١
ــّرازّي الطََّبــرّي، مــات ســنة ثمانیــة عشــر وأربــ(١٢ ــن منصــور، الحــافظ ال ع مائــة، انظــر: تــاریخ ) هبــة اهللا ْبــن الَحَســن ْب

)، والّالَلكـــائّي: هـــذه النســـبة إلـــى بیـــع اللوالـــك، وهـــي التـــي تلـــبس فـــي  ٣٥١/ رقـــم ٣٠٣/ ٩اإلســـالم للـــذهبي ( 
 ). ٥٢٨٨/ رقم ٤٥٩/ ١٣األرجل. األنساب للسمعاني ( 

 ). ٤٥٩/ رقم ١٢٨/ ٣) تهذیب الكمال للمزي ( (١٣
 ).  ٥٦٩/ رقم ٣١٢/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٤
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 بـن سـلیمان وعن علیه، أحد یتابعه ال غرائب، أحادیث مالك خاله عن "روى :عدى وقال ابن
  . )١(أویس" أبى أبیه خیر من ... وهو شیوخه من وغیرهما بالل،

 وال الصحیحین، صاحبا واعتمده البر، ذاك إلى وثب قد "الرجل: فقال الذهبي معلقًا على ذلك
، وقــال فــي )٢(العلـم" أوعیــة مـن فإنــه روى مــا سـعة فــي تنغمـر ومنــاكیر أفــراد صـاحب أنــه ریـب

  .)٣(له" ُیْنَكر ما وتجنب توثیقه على األمر موضع آخر: "استقر

 جانبنـاه: عضـهمب ذكـره، وقـال أكـره مـا إلـى والطـیش الخفـة فـي ینسـب "كـان: اإلسماعیلي وقال
  .)٤(للسنة"

ـــد ـــدِ  بـــن اهللاِ  فأمـــا وصـــفه بـــالطیش والخفـــة؛ فـــذلك لقـــول: "َعْب  َمِعـــي الَهاِشـــِمّي: َخَرجـــتُ  اهللاِ  ُعَبْی
 َطـاِلقٌ  اْمَرَأتِـي: َفقَـالَ  َوْشـٍي، ثَـْوبُ  َوَمَعـهُ  َیْومـاً  ِإلَـيَّ  فَـَدَخلَ  الـَیَمِن، ِإلَـى ُأَوْیـسٍ  َأبِـي بـنِ  ِبِإْسَماِعْیلَ 

 َوإِذا َلـــُه، َلـــُه، َفـــَوَزنَ  ِزنْ : ِلْلُغـــَالمِ  ِدْیَنـــاٍر، َفُقلـــتُ  ِبماَئـــةِ  َثْوَبـــهُ  الرَُّجـــلِ  َهـــَذا ِمـــنْ  َتْشـــَترِ  َلـــمْ  ِإنْ  َثَالثـــاً 
  .)٥(ِدْیَنارًا" ِعْشِرْینَ  ِمْنَها َأْعَطاِني الرَُّجلَ  ِإنَّ : َفَقالَ  َبْعُد، َفَسَأْلُته ِدْیَنارًا، َخْمِسْینَ  ُیَساِوي ِبالثَّوبِ 

: َسَلَمَة الَمـْرَوزيّ  النَّْضر بن وقال .)٦(واضحة" عقل سخافة "هذه: فقال الذهبي معقبًا على ذلك
 یضــع "كــان :)٨(محمــد بــن ســیف ، وقــال)٧(وهــب" ابــن بمســائل مالــك عــن یحــدث كــان "كــذاب،
  . )١١(قبیحًا" كالماً  فیه الناس "تكلم :)١٠(ابن ِدْحَیة ، وقال)٩(الحدیث"

، وقــــال فــــي موضــــع آخــــر:   )١٢(النســــائي" لــــذلك ضــــعفه منــــاكیر، لــــه "صــــدوق :وقــــال الــــذهبي
   .)١٣(غرائب" ذو مشهور "صدوق

                                                           
 ). ١٥١/ رقم٥٢٧/ ١) الكامل البن عدي ( (١
 ). ١٦٤٥/ رقم ٤٤٢/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٢
 ).  ٦٧/ رقم ٥٣٥/ ٥) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٣
 ). ٥٦٩/ رقم ٣١١/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ١٦٤٥/ رقم ٤٤٣/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٥
 ). ١٦٤٥/ رقم ٤٤٣/ ٨ ( المصدر السابق) (٦
 ). ١٥١/ رقم ٥٢٥/ ١) الكامل البن عدي ( (٧
  ) ابـن أخــت ســفیان الثــوري نــزل بغــداد كــذبوه ، مــات فـي حــدود التســعین ومائــة، انظــر: تقریــب التهــذیب البــن حجــر (٨

 ).   ٢٧٢٦/ رقم ٢٦٢( 
 ). ٥٦٩/ رقم ٣١٢/ ١) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٩

 ).١٢٢) سبق ترجمته (ص(١٠
 ). ٤٤٩/ رقم ١٨٥/ ٢) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١١
 ).  ٦٣٨/ رقم ٧٩/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٢
 ).  ٣٣/ رقم ٤٤) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (١٣
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 أهــل عــالم الصــدوق... وكــان الحــافظ ، وقــال: "اإلمــام)١(المدینــة" محــدث أیضــًا: "الحــافظ وقــال
 لزحـزح بـه احتجـا أن الشـیخین ولـوال وٕاتقانه حفظه في نقص على زمانه في ومحدثهم المدینة،
  .)٢(فیه" عندي الذي هذا الحسن درجة إلى الصحیح رجةد عن حدیثه

 بـه آخـر: "احـتج موضـع فـي ، وقـال)٣(حفظه" من أحادیث في أخطأ "صدوق: حجر ابن وقال
 له وأذن وقد أخرج إسماعیل للبخاري أصوله، حدیثه... تخریج من یكثرا لم أنهما إال الشیخان

 مشـعر وهـو سـواه، عمـا ویعـرض بـه، یحـدثل بـه یحـدث مـا علـى لـه ُیَعلِّـم وأن منها، ینتقي أن
 ال هــذا وعلــى أصــوله، مــن كتــب ألنــه حدیثــه؛ صــحیح مــن هــو عنــه البخــاري أخرجــه مــا بــأن

 أن إال وغیــره النســائي فیــه قــدح مــا أجــل مــن الصــحیح فــي مــا غیــر حدیثــه مــن بشــيء یحــتج
   .  )٤(فیه" فیعتبر غیره فیه شاركه

 فیـه هقدحـ مـا أجـل مـن الصـحیح فـي مـا غیـر حدیثـه مـن بشـيء حـتجیُ  ال خالصة القول فیه:
وافــق ابــن اْلُمَلقِّــن بعــض النُّقَّــاد فــي الحكــم  .فیــه رَبــتَ عْ یُ فَ  غیــره فیــه شــاركه نإ إال وغیــره النســائي

  .أعلم تعالى واهللا علیه.
  

  على النحو التالي: كانتو  ،وكان ذلك بألفاظ متنوعة، الجرح للراوي بالكذب والوضعرابًعا: 

  من قال فیه: "آفة حدیث".ل: المصطلح األو

ــُل َمــْرَو،   .٦٦ ( ل) ُمَقاِتــل بــن ُســَلْیَمان بــُن َبِشــْیر اَألْزِدّي، الُخرَاَســاِنّي، َأُبــو الَحَســِن الَبْلِخــّي، َنِزْی
  .  )٦(، مات سنة خمسین ومائة)٥(ویقال له ابن َدَوال ُدوز

  .)٧("آفة حدیث كذا" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:    

                                                           
 ). ٤١٥/ رقم ٣٠٠/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (١
 ).   ١٦٤٥/ رقم ٤٤١/ ٨) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٢
 ). ٤٦٠/ رقم ١٠٨) تقریب التهذیب البن حجر ( (٣
 ). ٣٩١/ ١) انظر: فتح الباري البن حجر ( (٤
 ). ٩٨٣/ ٣) بالفارسي الخراز. تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٥
 ).   ٦٨٦٨/ رقم ٥٤٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٦
َجـاِبِر ْبـِن َعْبـِد اللَّـِه، "َعـِن النَّبِـيِّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم، َقـاَل: ).الحدیث: َعْن  ٢٥٣/ ١٣) التوضیح البن الملقن ( (٧

ًعا ِمْن َتْمٍر ِلْلَمَساِكیِن" َمْن َأْفَطَر َیْوًما ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ِفي اْلَحَضِر َفْلُیْهِد َبَدَنًة، َفِإْن َلْم َیِجْد َفْلُیْطِعْم َثَالِثیَن َصا
)، مــن طریـق مقاتــل  ٢٣٠٩/ رقـم ١٦٨/ ٣ني فــي سـننه، كتـاب الصــیام، بـاب القبلــة للصـائم ( أخرجـه الـدارقط

بن سلیمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به، الحكم على الحدیث: قال ابن الجوزي: هذا حدیث موضوع، 
 )، قلت: وهو كما قال. ١٩٦/ ٢الموضوعات البن الجوزي ( 
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 فـــي ثالثـــة، وذكـــر مـــنهم مقاتـــل ِعَیـــال علـــى كلهـــم "النـــاس: قـــال الشـــافعي اد فیـــه:أقـــوال النُّقَّـــ
 بـن مقاتـل علـى عیـال التفسیر فهو في یتبحر أن أراد من: "آخر موضع في ، وقال)١(التفسیر"
 فعلیــه التفســیر أحــب ، وفــي موضــع آخــر: "مــن)٣(التفســیر" أراد أیضــًا: "مــن وقــال ،)٢("ســلیمان
  .)٤(بمقاتل"

 ســائر فـي األخضــر كـالبحر إال النــاس علـم فــي مقاتـل علــم وجـدت َحیَّـان: "مــا بــن تِـلُمَقا وقـال
 "مــا ِشــْبل: بــن ، وقیــل لیحیــى)٦(بخیــر" إال "مــا ذكــره شــعبه بقیــة بــن الولیــد: ، وقــال)٥(البحــور"
 بكتـاب أعلـم أحـد بقـي فمـا تكرهنه فال: كرهوه، فقیل له بالدنا أهل إن: قال مقاتل؟ من یمنعك

 ، وسئل إبراهیم)٩(أعلمه" فما علماً  به یجيء ما كان "إن :)٨(عمرو ، وقال حماد بن)٧(منه" اهللا
    . )١٠(لمقاتل" منهم حسداً : قال مقاتل؟ في یطعنون للناس الحربي: "ما

ــْرَوِزيّ  مصــعب بــن العبــاس وقــال  وكــان اإلســناد، یضــبط ال وكــان للتفســیر، حافًظــا "كــان :اْلَم
 فوضـع بینهمـا، العصـبیة فوقعـت مقاتـل إلـى فجلـس جهـم، علیـه فقـدم بمرو، الجامع في یقص
 "لــیس: الحــاكم أحمــد أبــو ، وقــال)١١(صــاحبه" علــى یــنقض كتاًبــا اآلخــر علــى منهمــا واحــد كــل

  . )١٢(عندهم" بالقوى

   .)١٦(، والعالئي)١٥(، وابن األثیر)١٤(، وابن القیسراني)١٣(وضعفه الدارقطني

                                                           
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦٣/ ١٣ ) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ((١
 ). ٧١٤٣/ رقم ٣٤٦/ ١٣) المصدر السابق ( (٢
 ). ٦١٦١/ رقم ٤٣٦/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
 ). ٧٦١٢/ رقم ١١٦/ ٦٠) تاریخ دمشق البن عساكر ( (٤
 ). ٦١٦١/ رقم ٤٣٦/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (٥
 ).  ٧١٤٣ / رقم١٦٢/ ١٣) انظر: تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٦
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦٤/ ١٣) انظر: المصدر السابق ( (٧
 ). ٢٢٦٢/ رقم ٥٩٨/ ١) َحمَّاد بن َعْمرو َأُبو ِإْسَماِعیل النَِّصیِبّي. انظر: میزان االعتدال للذهبي ( (٨
 ). ٧٦١٢/ رقم ١١٤/ ٦٠) انظر: تاریخ دمشق البن عساكر ( (٩

 ).   ٧١٤٣/ رقم ١٦٤/ ١٣) انظر: تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٠
 ). ١٩١٤/ رقم ١٨٦/ ٨) الكامل البن عدي ( (١١
 ). ١٣٦٥/ رقم ٢٨٢/ ٣) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (١٢
 ).   ٥٤/ رقم ١٩١/ ٢) السنن للدارقطني ( (١٣
 ).   ٥٠٦١/ رقم ٢١٨٢/ ٤) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٤
 ). ١٦٥/ ٥( ) الكامل في التاریخ البن األثیر (١٥
 ). ٧٩٥/ رقم ٢٨٥) جامع التحصیل للعالئي ( (١٦
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 شـيء ل ابن القیسراني في موضـع آخـر: "ال، وقا)١(وقال الدارقطني في موضع آخر: "یكذب"
  .)٣(منكره" الحدیث، ، وقال أیًضا: "متروك)٢(الحدیث" في

 قــد والمعــروفین الثقــات مــن كثیــًرا أن علــى علیــه، یتــابع ال ممــا حدیثــه "عامــة: عــدى وقــال ابــن
  . )٤(حدیثه" یكتب ضعفه ومع عنه، حدث

 الروایـة عـن یرغب من باب في الفسوي رهفي الضعفاء، وذك) ٦(، وابن الجوزي)٥(وذكره العقیلي
  . )٧(عنهم

، )٨(بـالقرآن" علـم لـه كـان أنه أرى أني إال فیها ینظر كتب له أرى "كنت: وقال أحمد بن حنبل
  . )٩(شیئًا" عنه أروي أن یعجبني وقال في موضع آخر: "ما

 قــالو  ،)١٠(وینكرونــه" حدیثــه یتقــون الحــدیث "صــاحب التفســیر... وأصــحاب: ســعد ابــن وقــال
 ، وقـال)١٢(البتـة" شـيء "ال: آخـر موضـع فـي ، وقـال)١١(عنـه" سـكتوا الحدیث، "منكر: البخاري

، وقـــال أبـــو بكـــر )١٤(والمنـــاكیر" التفســـیر "صـــاحب: حـــاتم أبـــى ابـــن ، وقـــال)١٣("ذاهـــب": أیضـــاً 
  . )١٥(مناكیر" صاحب "كان الخطیب:

   .)١٧(ة"بثق "لیس: آخر موضع وقال في ،)١٦(بشيء" حدیثه "لیس: معین وقال ابن
                                                           

 ). ٥٢٦/ رقم ١٣٣/ ٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١
 ). ١٨٣٢/ رقم ٩٠٠/ ٢) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٢
 ). ٣٤٠٧/ رقم ١٥٣٦/ ٣) المصدر السابق ( (٣
 ). ١٩١٤/ رقم ١٩٠/ ٨) الكامل البن عدي ( (٤
 ). ١٨٣٣/ رقم ٢٣٨/ ٤ء الكبیر للعقیلي ( ) الضعفا(٥
 ). ٣٤٠٣/ رقم ١٣٦/ ٣) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٦
 ). ٣٧/ ٣) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (٧
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦٣/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
 ).  ١٦٣١/ رقم ٣٥٥/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ٣٦٤٧/ رقم ٢٦٣/ ٧ت الكبرى البن سعد ( ) الطبقا(١٠
 ). ١٩١٤/ رقم ١٨٥/ ٨) الكامل البن عدي ( (١١
 ). ٩٧٦/ رقم ١٤/ ٨) التاریخ الكبیر للبخاري ( (١٢
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦٩/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٣
 ).   ٦٠١/ رقم ١١١/ ٢) تهذیب األسماء للنووي ( (١٤
 ). ١٣٦٨/ رقم ١٩٥١/ ٣بكر الخطیب (  ) المتفق والمفترق ألبي(١٥
 ). ١٦٣١/ رقم ٣٥٥/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٦
 ). ٦١٦١/ رقم ٤٤٨/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (١٧
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 . )١(شيء" "ال :عمار ابن وقال

، وابــــــن )٦(، والســــــاجي)٥(حــــــاتم الــــــرازي وأبــــــو  ،)٤(، وأبــــــو داود)٣(، والعجلــــــي)٢(وتركــــــه الفــــــالس
  "كذاب".  ، وزاد الفالس، والساجي:)٧(القیسراني

 المبـارك عــن ابـن ، وسـئل)٩(حدیثـه" النـاس تـرك قاًصـا، "كـان: )٨(الحكـم بـن الـرحمن عبـد وقـال
ـــ مقاتـــل،  كـــان لـــو تفســـیره أحســـن ومقاتـــل مـــا ،)١١("بهمـــا "ارم: فقـــال )١٠(الَواِســـِطيّ  َشـــْیَبةَ  ي وأب

 فــي یــتكلم وكــان القــول، مهجــور الحــدیث متــروك "مــتهم، :)١٣(ســیار بــن أحمــد ، وقــال)١٢(ثقــة"
  . )١٤(عنه" الروایة تحل ال بما الصفات

، وزاد )١٩(عنـه" نكتـب كیـع: "لـم، وزاد و )١٨(ينِ تْ فِ ، والْ )١٧(ياجِ ، والبَّ )١٦(، والنسائي)١٥(وكذبه وكیع
   .)٢٠(بشيء" حدیثه في موضع آخر: "لیس

                                                           
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٧٠/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٢
 ). ١٧٨١رقم /٢٩٥/ ٢) الثقات للعجلي ( (٣
 ). ١٩٥٢/ رقم ٣٠٩/ ٢) سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود ( (٤
 ). ١٦٣١/ رقم ٣٥٥/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٥
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٧٠/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٦
 ). ٣٤٠٧/ رقم ١٥٣٦/ ٣) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٧
 ). ٢٤٠/ رقم ٦١٥/ ٥َحَكم بن بشیر الّرازّي الحافظ. تاریخ اإلسالم للذهبي ( ) عبد الرحمن بن ال(٨
 ). ١٦٣١/ رقم ٣٥٥/ ٨) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

) َعْبد الرَّْحَمن بن ِإْسَحاق الَحاِرث الَواِسِطّي أبو َشـْیَبَة ویقـال: ُكـْوِفّي، ضـعیف مـن السـابعة. تقریـب التهـذیب البـن (١٠
 ).  ٣٧٩٩/ رقم ٣٣٦حجر ( 

 ). ٥٩/ ٢) أي اتركه. انظر: لسان المحدثین لمحمد سالمة ( (١١
 ). ٦١٦١/ رقم ٤٣٧/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (١٢
ن ) َأْحَمُد بُن َسیَّاِر بِن َأیُّْوَب  َأُبو الَحَسِن الَمْرَوِزيُّ الَفِقْیه، ثقة حافظ، مـات سـنة ثمـان وسـتین ومـائتین، ولـه سـبعو (١٣

 ). ٤٥/ رقم ٨٠یب التهذیب البن حجر ( سنة. تقر 
 ).  ٧١٤٣/ رقم ١٦٥/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٤
 ). ٥٠١/ رقم ٢٨٢/ ١٠) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٥
 ). ٦١٦١/ رقم ٤٤٩/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (١٦
 ). ٢٩٥/ ١) التعدیل والتجریح  للباجي ( (١٧
 ). ٧٤ص ) تذكرة الموضوعات للفتني ((١٨
 ). ٥٠١/ رقم ٢٨٢/ ١٠) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٩
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦٩/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٢٠
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 أن أهـًال  كـان منـه ولـو ، وقـال أیًضـا: "سـمعت)١(المسـتعان" فـاهللا منـه، سـمعنا "قـد وقال أیًضـا:
 فیه ودفنه، النظر التفسیر لمقاتل فأمر بعدم كتاب وكیع عن ، وسئل)٢(عنه" لروینا عنه یروى

 اإلســـناد فیقلـــب أیـــام بعـــد نأتیـــه ثـــم فیحـــدثنا نأتیـــه كنـــا یحفـــظ؟ كـــان أنـــه زعمـــوا قـــال ألـــیس ثـــم
 علـــى الحـــدیث بوضـــع المعروفـــون ، وقـــال النســـائي فـــي موضـــع آخـــر: "الكـــذابون)٣(والحـــدیث"

 الكتـاب أهـل یسـأل ، وزاد البـاجي: "كـان)٤(أربعة، وذكره مـنهم" وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول
: )٥(الكلبـي واالخـتالف"، وقـال بالكـذب مشـهور وهـو ن،القرآ بذلك ویفسر والنصارى الیهود من

قیـل  هـو؟ مـن: قـال علیـك، الثنـاء یحسـن رجـًال  بمكـة "إن: للكلبي وقیل ،)٦(علّي" "مقاتل یكذب
 ُخَراَســان "أخرجــت: اْلَحْنَظِلــيّ  إبــراهیم بــن إســحاق ، وقــال)٧(یحمــده" فلــم ســلیمان، بــن مقاتــل: لــه

، وقــال )٨(والكــذب، وذكــر مــنهم مقاتــل" البدعــة فــي عنــىی نظیــر، الــدنیا فــي لهــم یكــن لــم ثالثــة
  .  )٩(جسورًا" دجاالً  "كان: الجوزجاني

، وقــال )١٠(وأسـتعین" بـه أســتدل ولكـن ال،: قـال التفســیر؟ فـي لمقاتـل تــروي"عیینـة:  وقیـل البـن
 ومئـــة خمســـین ســـنة األكبـــر الـــدجال یخـــرج لـــم "إن: یقـــول مقـــاتالً  فـــي موضـــع آخـــر: "ســـمعت

 فقــال ســلیمان، بــن مقاتــل عنــد جلوســاً  ، وقــال أیًضــا: "كنــا)١١(اب. ســكتوا عنــه"كــذ أنــي فــاعلموا
 فقال الباب، وعلیه عليَّ  أغلق ربما بلى مقاتل: فقال الضحاك، من تسمع لم أنك بلغني رجل:

  .)١٣(المقابر" في ، قال إبراهیم الحربي: "وذاك)١٢(المدینة" باب لعله جنبه: إلى رجل له

                                                           
 ). ٦١٦١/ رقم ٤٤٥/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (١
 ). ١٩١٤/ رقم ١٨٦/ ٨) الكامل البن عدي ( (٢
 ). ١٦٣١/ رقم ٣٥٤/ ٨) انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٣
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦٩/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٤
ات سنة ) ُمَحمَّد بن السَّاِئب بِن ِبْشر الَكْلِبّي، َأُبو النَّْضر الُكْوِفّي، النَّسَّاَبة، الُمَفسِّر، متهم بالكذب ورمي بالرفض، م(٥

 ). ٥٩٠١/ رقم ٤٧٩ست وأربعین ومائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ).   ٣٨٠/ رقم ٢٣٢/ ٤) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٦
 ).  ٦١٦١/ رقم ٤٤٢/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (٧
 ).  ٦١٦١/ رقم ٤٤٣/ ٢٨) انظر: تهذیب الكمال للمزي ( (٨
 ). ٣٧٣/ رقم ٣٤٣) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٩

 ). ١٩١٤/ رقم ١٨٦/ ٨) انظر: الكامل البن عدي ( (١٠
 ). ٢٤٣٦/ رقم ٢٣٧/ ٢ط للبخاري ( ) التاریخ األوس(١١
 ).   ٢٩٧٨/ رقم ٤٤٦/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١٢
 ). ٧٦١٢/ رقم ١١٩/ ٦٠) تاریخ دمشق البن عساكر ( (١٣
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 عطـاء، عـن یحـدثنا فجعـل سـلیمان بـن مقاتـل علینـا "قـدم: )١(الوارث عبد بن الصمد وقال عبد
اك عن نفسها األحادیث بتلك حدثنا ثم حَّ  فقلنـا ،)٣(شـعیب بـن عمـرو عـن بها حدثنا ثم ،)٢(الضَّ
 یكـن ولـم: سـمعتها، قـال ممـن أدري مـا واهللا ال،: قـال ثـم كلهم، منهم: قال ؟ سمعتها ممن: له

 واحـد كـل بأحادیـث یحـدثني فكـان أشـیاء، مقاتـل عـن "سـألت: یـدمز  بـن ، وقال الولیـد)٤(بشيء"
  .)٥(شئت" بأیها: قال ؟ آخذ بأیها: فقلت اآلخر، ینقض

 حـدیث عـن فسـألناه غیاث بن وحفص أنا إلیه "جئت: فقال ل عیسى بن یونس عن مقاتلئِ وسُ 
 عطـاء، هبـ أخبرنـي: فقـال الحـدیث ذلـك عـن فسـألته أیاًمـا، فتركتـه الضحاك، به أخبرني: فقال

 یحفــظ قــال عیســى: كــان -فــالن أو -جعفــر أبــو بــه أخبرنــي: فقــال إلیــه جئــت ثــم أیاًمــا فتركتــه
  . )٦(وكذا" كذا الریاح

 مـات وقـد الضـحاك، َعـنِ  یـروي َوَكانَ  لنفسه، فجعلها الناس، تفاسیر وقال ابن الجوزي: "جمع
 وضـعت شئت مقاتل: إن"قال لي : )٨(وقال المهدي .)٧(سنین" بأربع مقاتل مولد قبل الضحاك

  .)٩(فیها" لي حاجة ال: قال العباس، في أحادیث لك

 معطـل، )١٠(جهـم خبیثـان، رأیـان المشـرق مـن "أتانـا: حنیفـة أبـو وقال غیر واحـد ببدعتـه: فقـال
 قــال فــاجرین، فاســقین عنــدنا ومقاتــل جهــم "كــان صــعب: بــن خارجــة ، وقــال)١١(مشــبه" ومقاتــل

                                                           
َمد بن َعْبد الَواِرث بن َسِعْید الَعْنَبِرّي، َمْوَالُهم التَّنُّْوِرّي، َأُبو َسْهل الَبصْ (١ ِرّي، صدوق ثبت فـي شـعبة، مـات ) َعْبد الصَّ

 ).    ٤٠٨٠/ رقم ٣٥٦سنة سبع ومائتین. تقریب التهذیب البن حجر ( 
اك بن ُمَزاِحم الِهَالِلّي َأُبو الَقاِسم، أو َأُبو ُمَحمَّد الُخَراَساِنّي، صدوق كثیر اإلرسـال، مـن الخامسـة مـات بعـد (٢ حَّ ) الضَّ

 ).   ٢٩٧٨قم / ر ٢٨٠المائة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
ـد بـن َعْبـد اهللا بـن َعْمـِرو بـن الَعـاص، صـدوق، مـات سـنة ثمـاني عشـرة ومائـة. تقریـب (٣ ) َعْمُرو بـن ُشـَعْیب بـن ُمَحمَّ

 ). ٥٠٥٠/ رقم ٤٢٣التهذیب البن حجر ( 
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦٨/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٤
 ). ٦١٦١/ رقم ٤٤٨/ ٢٨) تهذیب الكمال للمزي ( (٥
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦٦/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٦
 ). ٨٠٣/ رقم ١٢٦/ ٨) المنتظم البن الجوزي ( (٧
تاریخ اإلسالم ) َأِمیر اْلُمْؤِمِنین، َأُبو َعْبِد اللَّه ُمَحمَّد بن اْلَخِلیَفة َأِبي َجْعَفر اْلَمْنُصور، مات َسَنَة ِتْسع وستین ومائة. (٨

 ).   ٣٦٢/ رقم ٥٠٠/ ٤للذهبي ( 
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦٨/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٩

ــَالَلة، َوَرْأس الجَ (١٠ ، الُمــَتَكلُِّم، ُأسُّ الضَّ ــَمْرَقْنِديُّ ْهِمیَّــة. ســیر أعــالم ) َجْهـم بــن َصــْفَوان َأُبــو ُمْحــِرز الرَّاِســِبّي َمــْوَالُهم، السَّ
  ). ٨/ رقم ٢٦/ ٦النبالء للذهبي ( 

 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦٥/ ١٣تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب (  )(١١
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 یرانـا ال موضـع فـي سـلیمان بـن مقاتـل علـى قدرت ولو يذم وال یهودي دم استحل لم خارجة:
  .)١(لقتلته" أحد فیه

 العلـم أوعیـة مـن كان أنه مع بالتجسیم "ُلِطخ ، وزاد في موضع آخر:)٢(وقال الذهبي: "متروك"
 كذبه ، وقال أیًضا: "هالك،)٤(جسم" حتى الصفات إثبات في ، وقال: "بالغ)٣(التفسیر" في بحًرا
، )٧(، وقـــال: "كـــذاب")٦(علـــى تركـــه" "كبیـــر المفســـرین أجمعـــوا: ، وقـــال)٥(والنســـائي" وكیـــع كذبـــه

 ورمــى وهجـروه ، وقـال ابـن حجـر: "كـذبوه)٨(صـادقین" وال بثقتـین لیسـا ومقاتـل وقـال: "إسـحاق،
  .)١٠(، وقال أیًضا: "متهم")٩(بالتجسیم"

 والنصارى الیهود عن یأخذ "كان :حبان ولقد ذكر النُّقَّاد أسباًبا جعلتهم یتكلمون فیه؛ فقال ابن
 فـي ذلـك مـع یكـذب وكـان بـالمخلوقین، الـرَّب ُیشـبه ِشِبیًها وكان كتبهم، یوافق الذي القرآن علم

  . )١١(الحدیث"

فممــا ســبق تبــین لــي أن النُّقَّــاد اختلفــوا فیــه؛ فمــنهم مــن أثنــى علیــه، ومــنهم مــن جرحــه جرحــًا 
، فمن أثنى علیه كـان فـي علمـه فـي شدیدًا، بل ومعظم النُّقَّاد على ترك حدیثه، وكذبه البعض

التفسیر، ومن تكلم فیه كان ذلك في روایته لألحادیث فهو ال یبالي عمن یروي، یؤید ذلـك مـا 
 أهـــل عنـــد ، وقـــول الخلیلـــي: "محلـــه)١٢(إســـناد" لـــه كـــان لـــو علـــم مـــن "یالـــه :قالـــه ابـــن المبـــارك

 عنـه روى ... وقـد لـرواةا فـي ضـعفوه الحفـاظ لكـن العلـم، واسـع كبیـر، محل والعلماء التفسیر،
 نفسـه فـي آخـر: "مقاتـل موضـع فـي ، وقـال)١٣(علـیهم" فیهـا والحمـل مناكیر، أحادیث الضعفاء

                                                           
 ).  ٥٠١/ رقم ٢٨٢/ ١٠) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١
 ). ٥٦١٣/ رقم ٢٩٠/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٢
 ). ١٦٨/ رقم ١٣١/ ١) تذكرة الحفاظ للذهبي ( (٣
 ). ١٢٠/ ١) تذكرة الحفاظ  للذهبي ( (٤
 ). ٦٤٠٠/ رقم ٦٧٥/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٥
 ). ١٠٨٠/ رقم ٦٠٢/ ٦) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٦
 ). ٦٤١/ رقم ٢٤٥) تلخیص كتاب الموضوعات للذهبي ( (٧
 ). ٧٩٠٢/ رقم ٣٥٦/ ٤) المستدرك للحاكم ( (٨
 ).    ٦٨٦٨/ رقم ٥٤٥) تقریب التهذیب البن حجر ( (٩

 ). ١٦٣/ رقم ٣٣٦/ ١) التلخیص الحبیر البن حجر ( (١٠
 ).  ١٠٤٥/ رقم ١٤/ ٣) المجروحون البن حبان ( (١١
 ). ١٨٣٣/ رقم ٢٣٨/ ٤) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٢
 ). ٩٢٨/ ٣) اإلرشاد للخلیلي ( (١٣
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 معرفـة لـه بكر الخطیب: "كان ي، وقول أب)١(صالح" تفسیره أن إلى أشار والشافعي ضعفوه...
  .)٢(بذاك" الحدیث في یكن ولم القرآن، بتفسیر

 وافــق .جسـیمبالتَّ  مـيورُ  فــي الحـدیث، مـع علمـه بالتفسـیر، وهجـروه كـذبوه خالصـة القـول فیـه:
  واهللا تعالى أعلم. .بتجریحه القول على النُّقَّاد اْلُمَلقِّن ابن

  

  من قال فیه: "كذاب".المصطلح الثاني: 

 وقیل َرْوح، مات سنة سـبع وسـتین، ، قیل اْسُمُه ُسْلَمى ْبُن َعْبِد اللَّهِ )٣((ق) َأُبو َبْكٍر اْلُهَذِليّ  .٦٧
  .    )٤(ومائة

، وقـال أیضـًا: )٦(، وقـال فـي موضـع آخـر: "لـیس بشـيء")٥("ضـعیف"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 
  .)٧("كذاب"

وابــــن  ،)١٠(الفســــويو ، )٩(الــــرازي أبــــو زرعــــة، و )٨(يبــــن المــــدینا ضــــعفه أقــــوال النُّقَّــــاد فیــــه:
 س بشــيء"،لــی"، وفــي آخــر: "جــداً وزاد ابــن المــدیني فــي موضــع: "، )١٢(الهیثمــيو  ،)١١(عمــار

حدیثــه، وكــان مــن علمــاء "ُیَضــعَّف : الُجْوَزَجــاِنيّ  وقــال ، بشــيء"لــیس حدیثــه وزاد الفســوي: "
  .)١٤("أمرهُیَضعِّف  أحمد بن حنبل وكان، )١٣("الناس بأیامهم

                                                           
 ). ٩٦/ رقم ٣٩٧/ ١) اإلرشاد للخلیلي ( (١
 ). ٧١٤٣/ رقم ١٦١/ ١٣) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٢
جمـة، هـذه النسـبة إلـى هـذیل، وهـي قبیلـة، یقـال لهـا هـذیل بـن مدركـة بـن الیـاس بــن ) بضـم الهـاء، وفـتح الـذال المع(٣

 ). ٥٢٣٦/ رقم ٣٩١/ ١٣مضر بن نزار بن معد بن عدنان. األنساب للسمعاني ( 
 ). ٨٠٠٢/ رقم ٦٢٥) انظر: تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٢٧٧/ ٢٥) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ٤/٤٦٩) المصدر السابق ( (٦
  ). ١٣٢/ ٥) المصدر نفسه ( (٧
 ). ٤٨٠٠/ رقم ٢٢٤/ ٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٨
 ). ١٣٦٥/ رقم ٣١٤/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ١٢١/ ٢) المعرفة والتاریخ للفسوي ( (١٠
 ). ٢٥٧/ رقم ١٠٠) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١١
 ). ١٥٣٣/ رقم ٦٢٢/ ١ي ( ) مجمع الزوائد للهیثم(١٢
  ). ٢٠٢/ رقم ٢٠٨) أحوال الرجال للجوزجاني ( (١٣
 ).  ٤٨٠٠/ رقم ٢٢٣/ ٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٤
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لیس ": )٣(ياجوزكریا السَّ  ،)٢(البخاريوقال  ،)١("لیس بالقوى عندهم" وقال أبو أحمد الحاكم:
  .  )٥("لیس بحجة" :)٤(يل أبو إسحاق الحربوقا"، بالحافظ عندهم
 في الضعفاء.  )٨(، وابن الجوزي)٧(، والعقیلي)٦(الرازي وذكره أبو زرعة

النسـائي  وقـال، )١٢(يانِ رَ َسـیْ قَ الْ ابـن ، و )١١(، والـدارقطني)١٠(دْیـنَ بن الجُ  يوعل، )٩(يالنسائتركه و 
، )١٤("منكــر الحــدیثي: "، وزاد الــدارقطن)١٣("حدیثــه یكتــب وال بثقــة لــیس: "فــي موضــع آخــر

  . )١٥("ضعیف" موضع آخر:وقال في 
كـان أبـو بكـر ": آخـر موضـع "، وقـال ُغْنـَدر فـيلـیس بثقـة: ")١٧(، وابن معـین)١٦(ُغْنَدر وقال

   .)١٩(شيء"لیس ": في موضع آخر بن معیناوقال  ،)١٨("وكان یكذب ،إمامنا الهذلي
أخبـار النـاس وأیـامهم، أمـا فـي جانـب فهو إمـام بمعرفتـه بقلت: وال تعارض بین قولي ُغْنَدر، 

قــال الخطیــب البغــدادي: "كــان مــن العلمــاء بأخبــار النــاس وآبــائهم، الحــدیث فهــو یكــذب؛ فقــد 

                                                           
 ). ٥٣٨/ رقم ١٥١/ ٢) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (١
 ). ٢٤٧٨/ رقم١٩٨/ ٤) التاریخ الكبیر للبخاري ((٢
 ). ٤٨٠١/ رقم ٢٢٤/ ٩طیب ( ) تاریخ بغداد ألبي بكر الخ(٣
ــة (٤ ) بفــتح الحــاء وســكون الــراء المهملتــین وفــي آخرهــا البــاء المعجمــة بواحــدة، هــذه النســبة إلــى محلــة الحربیــة، محل

 ). ١١١٥/ رقم ١١١/ ٤معروفة بغربي بغداد. األنساب للسمعاني ( 
 ). ١٨٠/ رقم ٤٦/ ١٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٥
 ). ١٤٤/ رقم ٦٢٤/ ٢ة الرازي ( ) الضعفاء ألبي زرع(٦
 ). ٦٩٨/ رقم ١٧٧/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٧
 ). ١٤٩٢/ رقم ١٢/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٨
 ). ٢٣٣/ رقم٤٦) الضعفاء والمتروكون للنسائي ((٩

 ). ١٨٠/ رقم ٤٦/ ١٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٢٣رقم /٤٨/ ١) السنن للدارقطني ( (١١
 ).  ١٤٦/ رقم ٢٥٥/ ١)، ذخیرة الحفاظ  له (  ١٩٤/ رقم ٩٠) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٢
 ). ٧٢٦٨/ رقم ١٦٠/ ٣٣) تهذیب الكمال للمزي ( (١٣
 ). ١٨٠/ رقم ٤٦/ ١٢) تهذیب التهذیب البن حجر ( (١٤
 ). ١٨/ رقم ٤٦/ ١) السنن للدارقطني ( (١٥
  ).  ٤٨٠١/ رقم ٢٢٢/ ٩الخطیب ( ) تاریخ بغداد ألبي بكر (١٦
 ).  ٤١٤١/ رقم٢٣٨/ ٤) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١٧
 ).  ٧٢٦٨/ رقم ١٦٠/ ٣٣) تهذیب الكمال للمزي  ( (١٨
 ). ٣٧٦/ رقم١٢١) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (١٩
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ــفَّاححكــى عــن أبــي العبــاس  مــا رأیــت أحــدًا أغــزر علمــًا مــن أبــي بكــر "أنــه كــان یقــول:  )١(السَّ
  .)٣(كوا حدیثه"إال أن المحدثین ضعفوه وتر  )٢(حدیثا قط" عد عليَّ الهذلي، لم یُ 

 أهــل ُیثبــت "ال وقــال البــزار:، )٤("لــین الحــدیث، یكتــب حدیثــه وال یحــتج بــه" وقــال أبــو حــاتم:
  .)٥(حدیثه" العلم

 من الثقات عنه حدث قد أنه على علیه ال یتابع یرویه عمن یرویه ما "عامة: ابن عدي وقال
 وال ُیحتمـل، مـاال حدیثـه وفـي یرویـه، مـا وُیحتمـل فیهـا، شـورك قـد بـه یحدث ما وعامة الناس،
  . )٦(علیه" یتابع

یحیى بن سعید، ولم أسمعه وال عبد الـرحمن یحـدثان عنـه  "لم یرضه: يوقال عمرو بن عل
 الهــذليســمعت یزیــد بــن زریــع یقــول: عــدلت عــن أبــى بكــر ": أیضــاً  قــالو  ،)٧("قــط بشــيء
     .)٩(أقئ"ال  يدعن"قال شعبة: ، )٨("عمداً 
 ، وقـال أیضـًا: "تركـوا)١١(، وقـال فـي موضـع آخـر: "واه")١٠(ضـعفه" على "مجمع :الذهبي وقال

، وقـــال: )١٤(الحـــدیث" لـــین عالمـــة، "أخبـــاري ، وقـــال:)١٣(المتـــروكین" ، وقـــال: "أحـــد)١٢(حدیثـــه"
  . )١٦("متروك الحدیث "أخباريقال ابن حجر: ، و )١٥("تركوه"

                                                           
ـــد بـــن َعِلـــّي الَعبَّاِســـّي، مـــات ســـنة ســـت وثالثـــی(١ / ٦/٧٧ن ومائـــة. ســـیر أعـــالم النـــبالء للـــذهبي () َعْبـــد اهللا بـــن ُمَحمَّ

 ).١٨رقم
 ).  ٤٨٠١/ رقم٢٢٢/ ٩) انظر: تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٢
 ). ٨٥٦/ رقم٢٣١/ ٨) المنتظم البن الجوزي ( (٣
 ).  ١٣٦٥/ رقم ٣١٣/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٤
 ). ٤٥٨٩/ رقم ٤٣٥/ ١٠) المسند للبزار ((٥
 ). ٧٧٨/ رقم ٣٤٦/ ٤امل البن عدي ( ) الك(٦
 ).  ٧٢٦٨/ رقم ١٦٠/ ٣٣) انظر: تهذیب الكمال للمزي ( (٧
 ). ١٨٠/ رقم ٤٥/ ١٢)، تهذیب التهذیب البن حجر(  ٢٤٧٨/ رقم ١٩٨/ ٤) التاریخ الكبیر للبخاري ( (٨
 ). ٣٤/ رقم ١٤٣/ ١) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (٩

 ). ٤٨٧٢/ رقم٤٥٣(  ) دیوان الضعفاء للذهبي(١٠
 ). ٦٥٤٩/ رقم ٤١٤/ ٢) الكاشف للذهبي ( (١١
 ).   ٢٥٥٢/ رقم ٢٧٦/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (١٢
 ). ٧٣٣٩/ رقم ٧٧٣/ ٢(  المصدر السابق) (١٣
 ). ١٠٠٠٥/ رقم ٤٩٧/ ٤) میزان االعتدال للذهبي ( (١٤
 ). ١٧٢١/ رقم ١٧٠) دیوان الضعفاء للذهبي ( (١٥
 ). ٨٠٠٢/ رقم ٦٢٥لتهذیب البن حجر ( ) تقریب ا(١٦
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اد على ترك حدیثه وطرحه. وافق ابن اْلُمَلقِّن النُّقَّ  .أخباري متروك الحدیث خالصة القول فیه:
  واهللا تعالى أعلم.

وثالثین ومائتین، وقیل بعد  ثالث الَحَسن الَبْصِرّي، مات سنة َقِرین بن َبْیَهس، َأُبو ْبنُ  َعِليُّ  .٦٨
  .  )١(ذلك

  .)٢("كذاب" قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:

، )٦(، والبغـوي)٥(ُنَعـْیم ، وأبـو)٤(الـدارقطنيو  ،)٣(أبـي الشـیخ األصـبهاني ضـعفهأقوال النُّقَّاد فیه: 
  .)٧(وزاد: "جدًا"، وكذبه في موضع آخر

 ، وزاد یحیـى)١١(، وابـن الجـوزي)١٠(يانِ رَ َسـیْ قَ الْ ، وابن )٩(هارون بن ، وموسى)٨(معین وكذبه ابن
 على اطلعت "كیف: ، وقیل لیحیي بن معین)١٢(شیخ خبیث" نكتب عنه... فإنه "ال معین: بن

 فـي آخـر حـدیثا أصـبت یقـول: رقعـة، فـي بـه غـدا أصبح فإذا یثالحد یذاكرنا كان: قال كذبه؟
 یضـع "كـان وقـال العقیلـي، وابـن قـانع: الحـدیث". ، وزاد ابـن القیسـراني: "یسـرق)١٣(الرقعة" هذه

  .)١٥(حدیثه" یكتب قانع : "ال ابن ، وزاد)١٤(الحدیث"

                                                           
  )، تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ١١٠٦/ رقم ٢٠١/ ٦) انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
)، تـــاریخ اإلســـالم للـــذهبي  ٢٣٩٦/ رقـــم ١٩٨/ ٢)، الضـــعفاء والمتروكـــون البـــن الجـــوزي (  ٦٤٣١/ رقـــم ١٢/٥١( 

 ). وغیرهم. ٦٨٣/ رقم ٢٥١/ ٤لمیزان البن حجر ( )، لسان ا ٢٨٨/ رقم ٢٨٧/ ١٦(
 ). ٢٥٦/ ٢٥) التوضیح البن الملقن ( (٢
). وَأُبو الشَّْیخ عبد اهللا بن ُمَحمَّد بن َجْعَفر بن َحیَّان الحیـاني  ١٣١/ رقم ١٤٩/ ٢) طبقات المحدثین ألبي الشیخ ( (٣

 ).١٤١٨/ رقم ١٩٩/ ٢الشَّْیخ لقب. إكمال اإلكمال البن نقطة ( اْألَْصَبَهاِنّي اْلَحاِفظ كنیته َأُبو ُمَحمَّد َوَأُبو 
 ). ١٨٩٢/ رقم ٤)، المؤتلف والمختلف له (  ٧٨٦/ رقم ١٥٥/ ٥) العلل للدارقطني ( (٤
 ). ٤٢٦/ ١) تاریخ أصبهان ألبي نعیم ( (٥
 ). ٤٤٢/ ٥) معجم الصحابة للبغوي ( (٦
 ). ٢٣٩٦رقم  /١٩٨/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٧
 ).  ١٢٤٨/ رقم ٢٤٩/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٨
 ).   ١٣٦٨/ رقم ٣٦٦/ ٦) الكامل البن عدي ( (٩

 ).  ٣١٦٤/ رقم ١٤٤٢/ ٣) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٠
 ). ٢٣٩٦/ رقم ١٩٨/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (١١
 ).    ١٣٦٨/ رقم ٣٦٦/ ٦) الكامل البن عدي ( (١٢
 ). ٦٤٣١/ رقم ٥١/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٣
 ).  ١٢٤٨/ رقم ٢٤٩/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٤
 ). ٦٤٣١/ رقم٥١/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (١٥
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قـال الخطیـب ، و )١(بشـيء" لیس الحدیث متروك وكان عنه، أكتب ولم وقال أبو حاتم: "أدركته
  .)٢(أمین" وال ثقة "غیر البغدادي:

 "هــذا الحــدیث"، وزاد محمــد بــن المنكــدر: : "یســرق)٤(، وابــن عــدي)٣(المنكــدر بــن محمــد وقــال
 یكتـب أن ینهى معین بن یحیى كان ... "زائغ األزدي: الفتح أبو وقال  .)٥(الثقات" رسمه عن

، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: )٧(حـــاتم" وأبـــ وتركـــه واحـــد، غیـــر وقـــال الـــذهبي: "كذبـــه.   )٦(عنـــه"
  .)٩(متهم" ، وقال: "متروك)٨("كذاب"

 .بتكذیبــه القــول علــى النُّقَّــاد ُجــلّ  اْلُمَلقِّــن ابــن وافــق .: كــذاب یســرق الحــدیثخالصــة القــول فیــه
  واهللا تعالى أعلم. 

زل َواِسـط، مـات بعـد ( ق) َعْمرو بـن َخاِلـد الُقَرِشـّي، الَهاِشـِمّي َمـْوَالُهم، َأُبـو َخاِلـد، ُكـْوِفّي َنـ .٦٩
 .)١٠(سنة عشرین ومائة

   .)١٢(، وقال في موضع آخر: "متروك")١١("كذاب"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

، وأبــو أحمــد )١٦(، والُجْرجــانيّ )١٥(والــدوالبي ،)١٤(، والســاجي)١٣(قــال البخــاري أقــوال النُّقَّــاد فیــه:
  . "منكر الحدیث": )١٧(الحاكم

                                                           
 ). ١١٠٦/ رقم ٢٠١/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١
 ). ٥٤٩/ ١(  ) المتفق والمفترق ألبي بكر الخطیب(٢
 ). ١٣٦٨/ رقم ٣٦٧/ ٦) الكامل البن عدي ( (٣
 ).  ١٣٦٨/ رقم ٣٦٦/ ٦) المصدر السابق ( (٤
 ). ١٣٦٨/ رقم ٣٦٧/ ٦) المصدر نفسه ( (٥
 ). ٦٤٣١/ رقم ٥١/ ١٢) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٦
 ). ٤٣١٩/ رقم ٤٥٣/ ٢) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٧
 ). ٢٩٥٧/ رقم ٢٨٥للذهبي (  ) دیوان الضعفاء(٨
 ). ٢٩٥/ رقم ٢٨٢/ ١٧) تاریخ اإلسالم للذهبي ( (٩

 ). ٥٠٢١/ رقم ٤٢١) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٥٠٣/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١١
 ). ٩٣/ ٣) المصدر السابق ( (١٢
 ). ٢٧١/ رقم ١٠٠) الضعفاء الصغیر للبخاري ( (١٣
 ). ٤٠٨٦/ رقم ١٦١/ ١٠لطاي ( ) إكمال تهذیب الكمال لمغ(١٤
 ). ١٢٨٩/ رقم ٢١٨/ ٦) الكامل البن عدي ( (١٥
  ). ١٩٧٢/ رقم ٢٨٢/ ٤) انظر: األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (١٦
 ). ١٩٧٢/ رقم ٢٨٢/ ٤) األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ( (١٧
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م یْ َعـــوقـــال أبـــو نُ ، )٣("غیـــر ثقـــة"ى: انِ َجـــوزَ وقـــال الجُ ، )٢("دیثـــهكتـــب حال یُ ": )١(داعِ وقــال ابـــن َصـــ
  . )٤(شيء"ال ": األصبهاني

، وابن )٩(والدارقطنى، )٨(وابن عدي ،)٧(، والنسائي)٦(الرازي وأبو حاتم، )٥(وتركه أحمد بن حنبل
یضًا: وقال أ ،)١١(بشيء" لیس حدیثه، یسوى ، وزاد أحمد في موضع آخر: "لیس)١٠(يانِ رَ سَ یْ قَ الْ 

عن زید بن على، عن آبائـه، أحادیـث موضـوعة،  يكذاب، یرو "وقال: ، )١٢(شیًئا" یسوى "لیس
النسـائي  ، وقـال)١٤("ذاهب الحدیث، ال یشتغل به، وزاد أبو حاتم في موضع آخر: ")١٣("یكذب

ــــیس: فــــي موضــــع آخــــر ــــب وال بثقــــة، "ل ــــه مــــا ، وزاد ابــــن عــــدي: "عامــــة)١٥(حدیثــــه" یكت  یروی
وقــال الــدارقطني فــي ترجمــة  ،)١٧("كــذاب" الــدارقطني فــي موضــع آخــر: ، وقــال)١٦(موضــوعات"
، وقــال ابــن القیســراني فــي موضــع آخــر: )١٨(الحــدیث" بوضــع مشــهوًرا كــذاًبا "كــان یزیـد الــداني:

  .  )٢٠(، وقال أیضًا: "یضع")١٩("كذاب"

                                                           
ــ(١ ــِد بــِن َصــاِعِد بــِن َكاِتــب، َأُبـو ُمَحمَّ / ١٤/٥٠١د الَهاِشــِمّي، الَبْغــَداِدّي. ســیر أعــالم النــبالء للــذهبي () َیْحَیـى بــُن ُمَحمَّ

 ).٢٨٣رقم
 ). ٤١/ رقم ٢٧/ ٨) تهذیب التهذیب البن حجر ( (٢
 ).  ٧٨/ رقم ١٠١) أحوال الرجال للجوزجاني ( (٣
 ). ١٦٦/ رقم ١١٩) الضعفاء ألبي نعیم ( (٤
 ). ٣٣٠/ رقم ٢٤٦/ ١) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (٥
 ). ٥٥٦/ ١) علل الحدیث البن أبي حاتم ( (٦
 ). ٤٤٩/ رقم ٨٠) الضعفاء والمتروكون للنسائي ( (٧
 ). ١٢٨٩/ رقم ٢٢١/ ٦) الكامل البن عدي ( (٨
 ). ٣٧٣/ رقم ٥٣)، سؤاالت البرقاني للدارقطني (  ٢٤/ رقم ١٥٦/ ١) السنن للدارقطني ( (٩

 ). ٦٤/ رقم ٢١٩/ ١ني ( ) ذخیرة الحفاظ البن القیسرا(١٠
 ).   ٣٦٣٥/ رقم ٥٥٧/ ٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة ابنه عبد اهللا ( (١١
 ). ١٢٧٧/ رقم ٢٣٠/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٢
 ). ٤٣٥٧/ رقم ٦٠٥/ ٢١) تهذیب الكمال للمزي ( (١٣
 ). ١٢٧٧/ رقم ٦/٢٣٠) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٤
 ). ٤٣٥٧/ رقم ٦٠٦/ ٢١الكمال للمزي ( ) تهذیب (١٥
 ). ١٢٨٩/ رقم ٢٢٤/ ٦) الكامل البن عدي ( (١٦
 ). ٤٠٠/ رقم ١٦٦/ ٢) الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( (١٧
 ). ٣٩٤/ رقم ٢٨٤) تعلیقات الدارقطني على المجروحین البن حبان ( (١٨
 ). ٣٥٩/ رقم ١٥٣) تذكرة الحفاظ البن القیسراني ( (١٩
 ).   ٩٤٦/ رقم ٣٦٩السابق (  ) المصدر(٢٠
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وزاد ، )٦(، والفتنــي)٥(حــزم وابــن ،)٤(الجــارود ، وابــن)٣(، وأبــو داود)٢(، وابــن معــین)١(وكذبــه وكیــع
 ،)٧("واســط جوارنــا یضــع الحــدیث، فلمــا فطــن لــه تحــول إلــى فــيكــان ": وكیـع فــي موضــع آخــر

 بشــيء"، وزاد أیضــًا : "یــروىلــیس " ، وزاد فــي آخــر:)٨(مــأمون" وال ثقــة "غیــربــن معــین: وزاد ا
وقـال فـي موضـع  ،)١٠(بشـيء"لـیس " ، وزاد فـي آخـر:)٩(علـي" عـن أبائـه عن علي بن زید عن

بثقـة"، وقـال الفتنـي فـي موضـع آخـر: "مـتهم  یكن ، وزاد ابن الجارود: "لم)١١(ثقة"آخر: "لیس ب
  .)١٤(بالكذب" البرقى ابن ، ورماه)١٣(الكذابین" أحد "كان: القطان ابن ، وقال)١٢(بالوضع"

 وقال البیهقـي:  "فـي "،كان یضع الحدیث": )١٦(الرازي ، وأبو زرعة)١٥(وقال إسحاق بن راهویه
  . )١٨(الحدیث بوضع ، وقال في موضع آخر: "معروف)١٧(الحدیث" یضع من عداد

  .)١٩(علیه" اضربوا :وقال أبو زرعة ،حدیثه علینا یقرأ وقال ابن أبي حاتم: "ولم

   .الموضوعات" علي بن زید عن "یروي: )٢١(الحاكم اهللا عبد وأبو ،)٢٠(سعید النَّقَّاش أبو وقال

                                                           
 ). ٤٥١/ رقم ١٤٢) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (١
 ). ١٥٠٢/ رقم ٣١٥/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٢
 ).   ٤٣٥٧/ رقم ٦٠٦/ ٢١) تهذیب الكمال للمزي ( (٣
 ). ٤٠٨٦/ رقم ١٦١/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاى ( (٤
 ). ٣١٧/ ١حزم ( ) المحلى البن (٥
 ). ٢٠٥) تذكرة الموضوعات للفتني ( ص (٦
 ). ١٢٨٩/ رقم ٢١٧/ ٦) الكامل البن عدي ( (٧
 ). ١٨٢٥/ رقم ٣٧٥/ ٣) انظر: التاریخ البن معین روایة الدوري ( (٨
 ). ٥٦٨/ رقم ١٦٠) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (٩

  ). ١٢٧٤/ رقم ٢٦٨/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١٠
 ). ٢١٩٩/ رقم ٤٤٨/ ٣) التاریخ البن معین روایة الدوري ( (١١
 ). ٢٢٦) تذكرة الموضوعات للفتني ( ص (١٢
 ). ١٠٧٢/ رقم ٣٢٦/ ٣) بیان الوهم واإلیهام البن القطان ( (١٣
 ). ٤٠٨٦/ رقم ١٦١/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (١٤
 ). ١٢٧٧رقم / ٢٣٠/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٥
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٦
 ). ١١٩٣/ رقم ٤٢٦/ ١) معرفة السنن للبیهقي ( (١٧
 ). ١٠٨٢/ رقم ٣٤٩/ ١) السنن الكبرى للبیهقي ( (١٨
 ). ١٢٧٧/ رقم ٢٣٠/ ٦) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٩
 ). ٤٠٨٦/ رقم ١٦٢/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٢٠
 ). ١٠٣/ رقم ١٥٨المدخل إلى الصحیح للحاكم ( ) (٢١
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 یـــروي ممـــن ؛ فقـــال ابـــن حبـــان: "كـــانوقـــد فســـر بعـــض النُّقَّـــاد ســـبب تـــركهم لحدیثـــه، وتكذیبـــه
  . )١(یدلس" أن غیر من لها المتعمد كان أنه القلب إلى یسبق حتى األثبات عن الموضوعات
  .)٢(بها" ویحدث الصیادلة، من الصحف "كان یشتري: الرَّاِزيّ  َمْنُصْور بنُ  وقال ُمَعلَّى

فــي  )٧(، وابــن الجــوزي)٦(شــاهین، وابــن )٥(، وأبــو العــرب)٤(، والعقیلــي)٣(وذكــره أبــو زرعــة الــرازي
وقـال ابـن حجـر: "متـروك ، )٩(وقال في موضع آخـر: "واٍه" ،)٨(وقال الذهبي: "كذبوه" الضعفاء.

  .)١٠(ورماه وكیع بالكذب"
 القـــول بتكذیبـــه وافـــق ابـــن اْلُمَلقِّـــن النُّقَّـــاد علـــى .متـــروك الحــدیثكـــذاب، : خالصـــة القـــول فیـــه

   وتركه. واهللا تعالى أعلم. 
  

  سبي:لثاني: الرواة المجروحون بمصطلحات الجرح النِّ ا المطلب
وهــــم  ،ســــبيجــــرح اإلمــــام ابــــن اْلُمَلقِّــــن عــــدًدا مــــن الــــرواة باســــتعمال مصــــطلحات الجــــرح النِّ   
  كالتالي:

  المصطلح األول: من قال فیه: "ضعیف في حدیث الزهري".

 الَواِســِطّي، و َأُبـو الَحَسـنأ ،ُمَحمَّـد َأُبـو َحَسـن بـنِ  ُحَسـْین بـن ) ُسـْفَیاند ت س ق  م ( خـت  .٧٠
 .)١١(السابعة من

  .)١٢("ضعیف في حدیث الزهري"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

                                                           
 ).  ٦٢٤/ رقم ٧٦/ ٢) المجروحون البن حبان ( (١
)، والصــیادلة: یقصــد بهــا المحــدثون، انظــر: المفصــل فــي أصــول  ١٢٨٩/ رقــم ٢١٧/ ٦) الكامــل البــن عــدي  ( (٢

وَد. (   ).  ١١٥/ ١التخریح لعلّي الشَّحُّ
 ). ٢٣٣/ رقم ٦٤١/ ٢) الضعفاء ألبي زرعة الرازي ( (٣
 ). ١٢٧٤/ رقم ٢٦٨/ ٣) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (٤
 ). ٤٠٨٦/ رقم ١٦٢/ ١٠) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٥
 ). ٤٥١/ رقم ١٤٢) تاریخ أسماء الضعفاء البن شاهین ( (٦
 ). ٢٥٥٦/ رقم ٢٢٥/ ٢) الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( (٧
 ). ٤١٥٠رقم / ٧٥/ ٢) الكاشف للذهبي ( (٨
 ). ١٩٢٢/ رقم ٢١٢/ ١) المقتنى في سرد  للذهبي ( (٩

 ). ٥٠٢١/ رقم ٤٢١) تقریب التهذیب البن حجر ( (١٠
 ). ٢٤٣٧/ رقم ٢٤٤(  المصدر السابق) (١١
 ). ٣٧٠/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (١٢
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، )٤(، والعجلــي)٣(بــن أبــى شــیبةاوعثمــان ، )٢(، وابــن معــین)١(ثقــه ابــن ســعدو أقــوال النُّقَّــاد فیــه: 
بــن ا زادو ، )٩(ثمــي، والهی)٨(، وابــن دقیــق العیــد)٧(، وابــن الجــوزي)٦(، والبــزار)٥(ویعقــوب بــن شــیبة

، وزاد )١٠(الزهـريغیـر  "فـي: "، وزاد ابـن معـین فـي موضـع آخـراحدیثه كثیرً  في "یخطئ :سعد
، وزاد فـي موضـع )١١("لـیس بـذاك، إنمـا سـمع منـه بالموسـم الزهـريدفع، وحدیثه عـن ال یُ " مرًة:
لـیس بــه بــأس، ولــیس مــن ": أیضــاً  وقــال ،)١٢(الزهــري" عــن الحـدیث ضــعیف أیضــًا: "وهــو آخـر

 مـن إلـيَّ  أحب وهو الزهري، في بالقوي ولیس بالحافظ وقال: "لیس ،)١٣(الزهري كبار أصحاب
   .)١٤(األخضر" أبي بن صالح

یعقــــوب بــــن شــــیبة: زاد و "، الحــــدیث فــــيا ولكنــــه كــــان مضــــطربً " وزاد عثمـــان ابــــن أبــــي شــــیبة:
"، وزاد ابــــن دقیــــق العیــــد: "إال أنــــه قــــد حدیثــــه ضــــعف، وقــــد حمــــل النـــاس عنــــه يوفــــ صـــدوق"

  ضعف". الزهري عن حدیثه "وفي استضعف في حدیث الزهري، وزاد الهیثمي:

   .)١٥(حدیثهم" یجمع الذین الثقات وقال الحاكم أبو عبد اهللا: "من

 هـو ولـیس الزهـري، غیر في به بأس "ال :، وقال النسائي)١٦(توثیقه" على وقال النووي: "اتفقوا
 . )١٧(بالقوي" الزهري في

                                                           
 ). ٣٤١٧/ رقم ٢٢٧/ ٧) الطبقات الكبرى البن سعد ( (١
 ). ٤٨٥٣/ رقم ٣٧٥/ ٤ة الدوري ( ) التاریخ البن معین روای(٢
 ). ٤٧٦٢/ رقم ١٥١/ ٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٣
 ). ٥٧٠/ رقم ١٨٩) الثقات للعجلي ( (٤
 ). ٤٧٦٢/ رقم١٥٢/ ٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٥
 ). ٤٨٩٧/ رقم ١٦٢/ ١١) المسند للبزار ( (٦
 ). ٩٣٠/ رقم ٢٥/ ٢ ) التحقیق في مسائل الخالف البن الجوزي ((٧
 ). ٥٥٩/ ٢) اإللمام البن دقیق العید ( (٨
 ). ٧٤٥٩/ رقم ٥٠٩/ ٤) مجمع الزوائد للهیثمي ( (٩

 ).  ١٧٦/ رقم ٦٨) من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال ( (١٠
 ). ٢٣٩٩/ رقم ١٤١/ ١١) تهذیب الكمال للمزي ( (١١
 ). ١٩رقم  /٤٤) التاریخ البن معین روایة الدارمي ( (١٢
 ). ٩٧٤/ رقم ٢٢٨/ ٤) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
 ). ٨٤٢/ رقم ٤٧٦/ ٤) الكامل البن عدي ( (١٤
 ).  ١٦٠٩/ رقم ٦٠٨/ ١) المستدرك للحاكم ( (١٥
 ). ٣٨٦١/ رقم ١٠٨٤/ ٢) خالصة األحكام للنووي ( (١٦
 ). ٣٣٥٨/ رقم ٣٩٠/ ٣) السنن الكبرى للنسائي ( (١٧
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 ،)١(إسـحاق بـن محمـد بـه، هـو نحـو یحـتج وال حدیثـه، یكتـب حـدیث،ال وقال أبو حاتم: "صـالح
 الحدیث صالح الزهري غیر في "هو: ، وقال ابن عدي)٢(كثیر" بن سلیمان من إليَّ  أحب وهو
 ومــن المتـون بــاب مـن النـاس فیهــا خـالف أشـیاء عنــه یـروي الزهــري وفـي معـین، ابــن قـال كمـا

  .)٤(الحدیث" "لین :خراش ، وقال ابن)٣(األسانید"
 فــي بــذاك هــو ، وزاد فــي موضــع آخــر: "لــیس)٥(وضــعفه" بــذاك : "لــیسأحمــد بــن حنبــل قــالو 

، وقـال )٧("من صالح بن أبـى األخضـر إليَّ هو أحب ": مرةً  وقال، )٦(شيء" الزهري عن حدیثه
 فــي الحــدیث لــین ... بــالقوي ، وقــال ابــن عبــد البــر: "لــیس)٨(الحفــظ" بســوء البغــوي: "معــروف

  .)٩(الزهري"
ا سبق یتبین لي أن كل من وثقـه كـان ذلـك فـي غیـر روایتـه عـن الزهـري، إال مـا كـان مـن فمم

 الزهــري، ومــا فــي ضــعیف حســین بــن قــوم ســفیان توثیــق ابــن حــزم لــه مطلًقــا، فــي قولــه: "قــال
  .)١٠(حجة" فروایته وٕاال فلیبینه؟ خطأ علیه ادعى فمن ثقة، حسین بن وسفیان هذا؟ وجه ندري

اتفق علیه النُّقَّاد من كونه ضعیف فـي روایتـه عـن الزهـري، وذكـر ابـن قلت: وهذا مخالف لما 
 أشـبه غیـره عن روى وٕاذا المقلوبات، الزهري عن حبان سبب ضعفه في الزهري، فقال: "یروي

 التــوهم، علــى بهــا یــأتي فكــان علیــه، اخــتلط الزهــري صــحیفة أن وذاك األثبــات، حــدیث حدیثــه
، وقـال فـي )١١(غیـره" عـن روى بما واالحتجاج لزهري،ا عن روى ما تنكب أمره في فاإلنصاف

 حـدیث غیر في ثقة وهو یجانب، أن یجب تخالیط فیها فإن الزهري عن موضع آخر: "روایته
  .)١٢(المجروحین" كتاب من اسمه ُیمحى أن ویجب الزهري...

                                                           
إسحاق بن یسار أبو بكر المطلبي، مـوالهم المـدني، نزیـل العـراق، إمـام المغـازي، صـدوق یـدلس ورمـي ) محمد بن (١

 ). ٥٧٢٥/ رقم٤٦٧بالتشیع والقدر، مات سنة خمسین ومائة ویقال بعدها. تقریب التهذیب البن حجر (
بصــري، أبــو داود وأبــو ). ســلیمان بــن كثیــر العبــدي، ال ٩٧٤/ رقــم ٢٢٨/ ٤) الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم ( (٢

 ). ٢٦٠٢/رقم٢٥٤محمد، ال بأس به في غیر الزهري، مات سنة ثالث وثالثین. تقریب التهذیب البن حجر (
 ). ٨٤٢/ رقم ٤٧٦/ ٤) الكامل البن عدي ( (٣
 ). ٧٦٣/ رقم ١٥٣/ ٩) تاریخ بغداد ألبي بكر الخطیب ( (٤
 ). ١٧٣رقم / ٨٢) العلل ألحمد بن حنبل روایة المروذي وغیره ( (٥
 ). ٢٦/ رقم ٤١) المصدر السابق ( (٦
 ). ٤٣٨/ رقم ٣٢١) سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( (٧
 ). ٢٣٧/ ٨) شرح السنة للبغوي ( (٨
 ). ٤١٥/ ٢) االستذكار البن عبد البر ( (٩

  ). ٢٢٢/ ١١) المحلى البن حزم ( (١٠
 ). ٤٧٠/ رقم ٣٥٨/ ١) المجروحون البن حبان ( (١١
 ). ٨٣٠١/ رقم٤٠٤/ ٦ت البن حبان ( ) الثقا(١٢
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، وقـــال فـــي موضـــع )١(فیـــه" مضـــطرب الزهـــري عـــن یـــروي مشـــهور... وقـــال الـــذهبي: "صـــدوق
 یضـطرب فإنـه الزهـري، عـن یرویـه مـا سـوى فـي جماعـة وثقـه الصـدوق... قـد افظ،آخر: "الح

   .)٣(الزهري" عن أوهام له وقال مرًة: "صدوق،  ،)٢(ینكر" بما ویأتي فیه،

    .)٤(باتفاقهم" الزهري غیر وقال ابن حجر: "ثقة في
ُینكـر.  مـاب ویأتي فیه، یضطرب فإنه الزهري، عن یرویه ما ثقة في سوىخالصة القول فیه: 

  النُّقَّاد على القول بضعفه في حدیث الزهري. واهللا تعالى أعلم. أغلبولقد وافق ابن اْلُمَلقِّن 

 ثـالث سنة مات السابعة، من محمد، وأبو داود أبو الَبْصِرّي، الَعْبِدّي، َكِثْیر بن (ع) ُسَلْیَمان .٧١
 . )٥(وثالثین

  .)٦("ضعیف في حدیث الزهري"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

، وقـال )٨(به" بأس ال الحدیث، "جائز: العجلى ، وقال)٧(وثقه أحمد بن حنبل أقوال النقاد فیه:
، وزاد )١١(بــأس"، وضــعفه ابــن معــین فــي موضــع آخــر بــه : "لــیس)١٠(، والنســائي)٩(ابــن معــین

  . علیه" یخطئ فإنه الزهري في "إال: النسائي

 عنـدي وأحادیثـه ... صـالحة أحادیـث "لـهعـدي:  ابن ، وقال)١٢(حدیثه" "یكتب: حاتم أبو وقال
  .)١٣(به" بأس ال یرویه ما مقدار

  

                                                           
 ). ٣٣١١/ رقم ١٦٥/ ٢) میزان االعتدال للذهبي ( (١
 ). ١٠٩٦/ رقم ١١/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٢
 ). ١٣٨/ رقم ٢٣٢) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (٣
 ). ٢٤٣٧/ رقم ٢٤٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٢٦٠٢/ رقم ٢٥٤) المصدر السابق ( (٥
 ). ٣٧٠/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ). ٢٣٨٥/ رقم ٢٤٨/ ٢) سؤاالت أحمد بن حنبل روایة ابن هانئ ( (٧
 ). ٦٧٢/ رقم ١/٤٣٠) الثقات للعجلي ( (٨
 ). ٨٤/ ١) التاریخ البن معین روایة ابن محرز ( (٩

 ). ٢٥٥٨/ رقم ٥٨/ ١٢) تهذیب الكمال للمزي ( (١٠
 ). ٦٠٣/ رقم ١٣٨/ ٤بن أبي حاتم ( ) الجرح والتعدیل ال(١١
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(١٢
 ). ٧٥٧/ رقم ٢٩٠/ ٤) الكامل البن عدي ( (١٣
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 في الحدیث عن ابن شهاب ... وهو : "مضطرب)٢(، ومحمد بن یحیي الذهلي)١(وقال العقیلي
  أثبت". الزهري حدیث غیر

 فــال صــحیفته علیــه اخــتلط فقــد الزهــري عــن روایتــه أمــا كثیــًرا، یخطــئ وقــال ابــن حبــان: "كــان
    . )٣(الروایات" في األثبات وافق بما ویعتبر الثقات، عن به ینفرد ءبشي یحتج

، وزاد فــي موضــع آخــر: )٥(مشــهور" ، وقــال فــي موضــع آخــر: "ثقــة)٤("صــویلح": الــذهبي وقــال
، وقـــال أیًضـــأ: )٦(بـــالمكثر" هـــو ولـــیس الصـــحاح، فـــي لـــه مخـــرج الحـــدیث، "الحـــافظ ... حســـن

   .)٧("صدوق"
 فـــي لـــین ، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "هـــو)٨(الزهـــري" غیـــر فـــي بـــه بـــأس "ال: حجـــر ابـــن وقـــال

  . )٩(الزهري"

النُّقَّـاد علــى القــول  أغلــبوافـق ابــن اْلُمَلقِّـن  .الزهــري غیـر فــي بـه بــأس ال خالصـة القــول فیــه:
  بتضعیفه في روایته عن الزهري. واهللا تعالى أعلم.

  .   )١١(و ُعَمَر الدَِّمْشِقّي، من الثامنة، َأبُ )١٠(َعْبد الرَّْحَمن ْبُن َنِمر اْلَیْحُصِبيّ  (خ م د س) .٧٢

  .)١٢("ضعیف في حدیث الزهري"قول ابن اْلُمَلقِّن فیه:  

  ، وقال )١٣(ومتقنیهم" امالشَّ  أهل ثقات "من: الثقات فقال في حبان ذكره ابن أقوال النُّقَّاد فیه:

                                                           
 ).   ٦٢٦/ رقم ١٣٧/ ٢) الضعفاء الكبیر للعقیلي ( (١
 ). ١٠٩٢/ رقم ٥/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٢
 ). ٤١٨/ رقم ٣٣٤/ ١) المجروحون البن حبان ( (٣
 ). ٢١٢٤/ رقم ٤٦٣/ ١) الكاشف للذهبي ( (٤
 ). ٢٦١٤/ رقم ٢٨٢/ ١) المغني في الضعفاء للذهبي ( (٥
 ). ١٠٩٢/ رقم ٥/ ٧) سیر أعالم النبالء للذهبي ( (٦
 ).   ١٤٧/ رقم ٩٤) من تكلم فیه وهو موثق للذهبي ( (٧
 ). ٢٦٠٢/ رقم ٢٥٤) تقریب التهذیب البن حجر ( (٨
 ). ٣٤٢/ ٢البن حجر (  ) التلخیص الحبیر(٩

) بفتح الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها، وسكون الحاء المهملة، وكسر الصاد المهملة، وقیل: بضم الصاد، وهو (١٠
أشــهر وكســر البــاء المنقوطــة بواحــدة، هــذه النســبة إلــى یحصــب، وهــي قبیلــة مــن حمیــر، أكثــرهم نزلــوا حمــص. 

 ). ٥٣٠٨/ رقم ٤٨٣/ ١٣األنساب للسمعاني ( 
 ). ٤٠٣٠/ رقم ٣٥٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (١١
 ). ٣٧٠/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ). ٩١٠٢/ رقم ٨٢/ ٧) الثقات البن حبان ( (١٣



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٤٣٠ 

، )١(یتفقـه" فًظـاحا یحفـظ متیقًظا وكان الدمشقیین وفقهاء الشامیین ثقات في موضع آخر: "من
  كذلك في الثقات. )٢(خلفون ابن وذكره

 ودون إال الزهري عن حدیثًا نمر البن تجد تكاد وزاد الذهلي: "ال ،)٤(، والذهلي)٣(ووثقه البرقي
 علــى بالحــدیث فیــأتي وفــالن فــالن عــن فحــدثني كــذا عــن الزهــري ســألت یقــول: مثلــه، الحــدیث

    الولید". غیر عنه روى أعلم وال وجهه

  . )٦("بأس به "لیس: داود ، وقال أبو)٥(الحدیث" "مستقیم: الحاكم أحمد أبو قالو 

مســتقیمة"،  أحادیــث وهــي نســخة غیــر الزهــري : "لــه عــن)٨(، وابــن القیســراني)٧(وقــال ابــن عــدي
 عـن الحـدیث "صـحیح: ُدَحـْیم ، وقـال)٩(مسـتوي" الزهـري عـن "حدیثـه: الدمشقي زرعة أبو وقال

  . )١٠(الزهري"

 نمر، ابن من إليَّ  أحب حسین بن وسفیان كثیر، بن ... وسلیمان بقوي "لیس: حاتم وقال أبو
  .)١١(الهذیل" أبي بنا مرزوق من إليَّ  أحب نمر وابن

، )١٢(الحــدیث، یحــدث عنــه الولیــد بــن مســلم" ضــعیف الدمشــقیین، مــن "شــیخ: معــین وقــال ابــن
  .)١٣(الزهري" عن روایته في "ضعیف: وقال في موضع آخر

                                                           
 ). ١٤٤٥/ رقم ٢٨٩) مشاهیر علماء األمصار البن حبان ( (١
 ). ٣٢٦٢/ رقم ٢٤٣/ ٨) إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ( (٢
 ). ٥٦٥/ رقم ٢٨٨/ ٦جر ( ) تهذیب التهذیب البن ح(٣
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر السابق(٤
 ، نفس الجزء والصفحة.) المصدر نفسه(٥
 ). ٣٩٨١/ رقم ٤٦١/ ١٧) تهذیب الكمال للمزي ( (٦
 ). ١١١٩/ رقم ٤٧٨/ ٥) الكامل البن عدي ( (٧
 ).  ٦٢١٢/ رقم ٢٦٥٩/ ٥) ذخیرة الحفاظ البن القیسراني ( (٨
 ). ٥٦٥/ رقم ٢٨٨/ ٦ذیب البن حجر ( ) تهذیب الته(٩

 ). ١٣٩٧/ رقم ٢٩٥/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٠
) المصدر السابق. وابن أبي الهذیل هـو: مـرزوق ابـن أبـي الهـذیل الثقفـي، أبـو بكـر الدمشـقي، لـین الحـدیث، مـن (١١

 ).  ٦٥٥٤/ رقم ٥٢٥السابعة. تقریب التهذیب البن حجر ( 
). الولید بن مسلم القرشي موالهم أبو العباس الدمشقي، ثقة  ١٤٠/ رقم ٣٠٧الجنید البن معین ( ) سؤاالت ابن (١٢

لكنه كثیر التدلیس والتسویة، من الثامنة مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعین. تقریب التهـذیب البـن 
 ). ٧٤٥٦/ رقم ٥٨٤حجر ( 

 ). ١٣٩٧/ رقم ٢٩٥/ ٥) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ( (١٣
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 أسـانید فـي أنكر أنه لیس الزهري في ضعیف هو معین ابن عدي مفسًرا لذلك: "قول قال ابنف
 فـي وهـو ،)١(ذلـك" مثـل "والمـرأة قولـه: مـن ذكـرت مـا إال متونهـا فـي أو الزهـري عـن یرویـه، ما

  .)٢(الضعفاء" من حدیثه یكتب من جملة

، وقال في موضع )٤(الولید" غیر عنه یرو لم ، وقال ابن حجر: "ثقة)٣(وقال الذهبي: "صدوق"
  .)٥(عنه" مسلم بن الولید تفرد بسبب عفآخر: "ضُ 

ثقـــة لـــم یـــرو عنـــه إال الولیـــد بـــن مســـلم. خـــالف ابـــن اْلُمَلقِّـــن ُجـــل النُّقَّـــاد  خالصـــة القـــول فیـــه:
  بتضعیف حدیثه عن الزهري. واهللا تعالى أعلم.

  

  المصطلح الثاني: "عن شعبة ال یتابع على حدیثه".

 .)٦(د اللَّه اْألَْنَصاِريّ َمْعَمِر ْبن َعبْ  .٧٣

  .)٧(تابع على حدیثه"ال یُ عن شعبة "قول ابن اْلُمَلقِّن فیه: 

  .)٨(حدیثه" َرْفعِ  على تابعیُ  العن شعبة ": الُعَقیلي قال أقوال النُّقَّاد فیه:

 .فیه عبارته بنفس العقیلي اْلُمَلقِّن ابن وافق عن شعبة. حدیثهفي : ال یتابع خالصة القول فیه
  واهللا أعلى وأعلم.

  

   
                                                           

) أخرجه: ابن عدي من طریق عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري عن عروة عن الزبیر أنـه سـمع مـروان بـن الحكـم (١
یقول أخبرتني بسرة بنت صفوان األسدیة أنها سـمعت رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم یـأمر بالوضـوء مـن مـس 

ادة التي ذكر في متنه والمرأة مثل ذلك ال یرویه، الذكر والمرأة مثل ذلك. قال ابن عدي: وهذا الحدیث بهذا الزی
عن الزهري غیر ابن نمر هذا، وقال أبو حـاتم: "هـذا وهـم ولـیس فـي الحـدیث ذكـر المـرأة"، انظـر: الكامـل البـن 

 ). ٥٢١/ ١)، علل الحدیث البن أبي حاتم (  ٤٧٧/ ٥عدي ( 
 ). ١١١٩/ رقم ٤٧٨/ ٥) الكامل البن عدي ( (٢
 ).  ٢١٤/ رقم ١٢١هو موثق للذهبي ( ) من تكلم فیه و (٣
 ). ٤٠٣٠/ رقم ٣٥٢) تقریب التهذیب البن حجر ( (٤
 ). ٤٦٢/ ١) فتح الباري البن حجر ( (٥
 ). ٢٦١/رقم٦/٦٨)، لسان المیزان البن حجر ( ٨٦٨٨/ رقم٤/١٥٥) انظر ترجمته في: میزان االعتدال للذهبي ((٦
 ). ٣٢٣/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٧
 ).  ١٧٩١/ رقم ٢٠٧/ ٤لضعفاء الكبیر للعقیلي ( ) ا(٨
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  املبحث الثالث
 مراتب اجلَرح عند اإلمام ابن الْملَقِّن

علمنــا معرفــة ابــن اْلُمَلقِّــن بــأحوال الــرواة المختلفــة، ولــذلك نــراه ُیصــدر  ،مــن خــالل مــا ســبق   
 ا؛أحـوال رواتهـ معرفـة لتفـاوتهم فـيأحكاًما على الرواة، وهذه األحكام تتفاوت عباراتهـا وألفاظهـا نظـًرا 

اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن؛ وبعـد  دونتیجًة لذلك التفاوت في أحوال الرواة ودرجاتهم، تفاوتت ألفاظ الجـرح عنـ
ـــك  ـــد مـــن االجتهـــاد فـــي تقســـیم تل ـــره مـــن النُّقَّـــاد، كـــان الب دراســـة هـــذه األحكـــام ومقارنتهـــا بأحكـــام غی

َواة إل مراتـب، وسـأذكر تلـك  أربعى المصطلحات والعبارات بحسب ما تدل علیه أو تمثله في جرح الرُّ
  المصطلحات والعبارات من أخف المراتب إلى أشدها: 

 في الراوي.  الخفیفالمرتبة األولى: الجرح بوصف یدل على الجرح 

َعَفاء، الـذین ُتكتَـب أحـادیُثهم وُتخـرج لالعتبـار واالستشـهاد، المرتبةهذه أهل  وصفُ  وال : هم من الضُّ
ــة بمفــردهم طلقــت فــي حقِّهــم المصــطلحات قــد ترتقــي بالمتابعــات والشــواهد، وقــد أُ و ، یقــوم بأهلهــا حجَّ

 والعبارات التالیة: 

       ".وهم حدیثه في" -    ".     به ُیحتج ال"  -    "فیه لین".      -

       ".     ضعیف"-    كلم فیه".   "تُ   -           "لیس بالقوي".       -

  ".  بمتروك لیس"  -         ". ضعف فیه" -         ".        ضعفوه" –

  ".       مالك تركه" -      .        "انفرد فیما به حتجیُ  یس ممنل شیخ" -

     "فیه لین، وٕان كان من فرسان الصحیحین".    –
  في الراوي: الجهالةالمرتبة الثانیة: الجرح بوصف یدل على 

فمجهـول  ،ومجهولـو الصـفة ،أي مجهولـو العـین ،وصـفوا بالجهالـةهـم مـن  المرتبة: هذه أهل وصفُ 
وذلـــك أن  ،فیرتفـــع إلـــى الحســـن لغیـــره ،ولـــذا یقـــوى حدیثـــه بكثـــرة الطـــرق ،عتبـــر بـــهأن یُ  یمكـــنالعـــین 

  .)١( "ومعناه أنه یتقوى حدیثه ،المجهول یمكن أن تزول جهالته بروایة اثنین عنه

  :التالیة والعبارات المصطلحات حقِّهم في ُأطلقت وقد

  ".منكر وحدیثه مجهول" -"مجهول".      –           ".عرفیُ  ال" -".       جهالة فیه" - 
  

                                                           
 ). ١٨٥ -١٨٤) منهج دراسة األسانید ولید العاني ( ص (١
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  دید في الراوي:  ة: الجرح بوصف یدل على الجرح الشَّ لثالمرتبة الثا

، وال  وصـف أهــل المرتبــة: ـَعَفاء جــًدا، الـذین ُتطــَرُح أحـادیُثهم وال ُیحــتجُّ أهـل هــذه المرتبـة هـم مــن الضُّ
  طلقت في حقِّهم المصطلحات والعبارات التالیة:أُ ، وقد بها عَتَبریُ ُیستشَهُد، وال 

           ".      "ضعیف واهٍ  –    ".       الثقات ُیخالف"-          له مناكیر". " -
    ".      بشيء لیس" -    ضعیف جًدا"  " -        ".واه"  –
 ".حدیث علة" -    ".الدِّین في حجة غیر" -         "       متروك" –
     ".فیه تكلممُ " – والروایة عنه حرام". ،"ضعیف  -        ".دیثهح على ُیتابع ال" -
    "أحد الهلكى". -         "منكر الحدیث".     -  ".الحدیث منكر الوهم كثیر ضعیف" -
          "أقر على نفسه بالوضع. –".            ال أعلم أحدًا احتج به" -

    المرتبة الرابعة: مرتبة الجرح بالكذب والوضع.
ــاعین، ُتطـَرُح أحــادیُثهم وال ُتكتَــُب ال احتجاًجــا وال  المرتبــة: هــذه وصــف أهــل هــم مـن الَكــذَّابین والوضَّ

  التالیة:    تانطلقت في حقِّهم العبار اعتباًرا؛ بل ال تحّل روایتها إال لبیان وضعها، وقد أُ 
 "كذاب". -                                  ".        حدیث آفة" - 

  التالیة: حوظاتا سبق یمكن تدوین الملموم
 .ینمراتب الرواة المجروحین عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن یمكن حصرها في درجت -١

 .والثانیة درجة االعتبار: وهي المرتبة األولى  . أ
 .والرابعة الثالثة المرتبةدرجة الرد: وهي   . ب

ــــــة أقســــــام الحــــــدیث، فحــــــدیث   -٢ ــــــرواة الســــــابقة معرف ــــــب ال ــــــى مرات ــــــب عل ــــــد  وحینالمجــــــر یترت عن
 هما:ن و اإلمام ابن اْلُمَلقِّن على منزلتی

 ،بحث له عـن شـواهد ومتابعـاتویُ  ،كتب لالعتبارحتج به، ویُ أ. الحدیث الضعیف: وهو ما ال یُ 
 .والثانیة وليوتشمل أحادیث رواة المرتبة األ

ویشـمل  ،عتبـر بـهستشـهد وال یُ حـتج وال یُ وال یُ  ،طـرح مـن الحـدیثب. الحدیث المردود: وهـو مـا یُ 
  ة.لثأحادیث رواة المرتبة الثا

أحـــادیثهم تحـــرم روایتهـــا مـــع العلـــم  ،ج. أحادیـــث رواة المرتبـــة الرابعـــة: الرمـــي بالكـــذب والوضـــع
أو  الترغیـــب وأالقصـــص  وأاألحكـــام أو  العقائـــد ســـواء فـــي ،بوضـــعها فـــي أي معنـــى كـــان

    للتحذیر منها وبیان ضعفها. إال الترهیب
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ســـواء  ،قســـم الـــرواة أو األحادیـــث إلـــى مراتـــباْلُمَلقِّـــن بهـــذه المراتـــب ولـــم یُ صـــرح اإلمـــام ابـــن لـــم یُ  -٣
ت من خالل تتبـع أقـوال وعبـارات طَ بِ نْ تُ سْ كل المذكور أو بأي شكل آخر، لكن هذه المراتب اِ بالشَّ 

حكامـه وأحكـام غیــره أوالمقارنـة بــین  ،والنظــر فـي مـدلوالتها ،جـالاإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن فــي جـرح الرِّ 
  النُّقَّاد. من

ومما سبق من سرٍد للمراتب، تبـین لنـا مـدى تـأثر اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن بمـن سـبقه مـن النُّقَّـاد؛   
  واهللا تعالى أعلم. حیث صنفوا وقسموا ورتبوا المراتب.
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  ملبحث الرابعا    
  خصائص منهج اإلمام ابن الْملَقِّن يف اجلَرح

الرَِّجــال،  جــرحأنَّ لإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن منهًجــا علمًیــا دقیًقــا فــي  علمنــا ،مــن خــالل مــا ســبقو   
وتتبع أحوالهم، وهذا المنهج له خصائص ممیزة، وقواعد وأسس واضحة یمكـن اسـتنباطها مـن خـالل 

ویمكــن تلخــیص هــذه الخصــائص فــي الفقــرات  أقــوال اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن وعباراتــه الــواردة فــي الَجــْرح،
 التالیة:  

  وسُّط واالعتدال في الَجْرح:التَّ  - ١

متســـاهل، وأنَّ  وأمتوســـط  وأكـــل طََّبقـــة مـــن طبقـــات النُّقَّـــاد ال تخلـــو مـــن متشـــدد  وذلـــك أن  
  اإلمام ابن اْلُمَلقِّن لم ُیذكر في أي قسم من هذه األقسام. 

منصـفین فـي تجـریح الرَِّجـال، أنَّـه مـن النُّقَّـاد المتوسـطین المعتـدلین ال - َواللَُّه َأْعلَـمُ  -رجح لنا فالذي یُ 
  مور منها: أل

 سـاهل فـي جـرح الرَِّجـال، ولـو ُعـرف بشـيٍء شـدد أو التَّ لم أجد من وصفه قدیًما أو حدیثًا بالتَّ    . أ
 من ذلك الشتهر أمره كما هو حال غیره.

 .واالعتدال التَّوسط في شاكلته على یجعله وهذا ألفاظه، في الذهبي اإلمام ُیحاكي ما كثیًرا   . ب
فـي أغلـب األحیـان موافقـة  كامـهح) راوًیا جرًحـا مطلقًـا وكانـت أ٦٩رََّح اإلمام ابن اْلُمَلقِّن (جَ    . ت

 ألحكام غیره من النقاد، حیث:
 %) تقریبًا.٣٥,٦) راوًیا، أي ما نسبته (٢٦قاد في جرح (وافق كل النُّ  -
  .تقریًبا %)٤٧,٩) راوًیا، أي ما نسبته (٣٥قاد في جرح (النُّ  ، أو أغلبلّ وافق جُ  -
 %) تقریًبا.٣نسبته ( ما ) من الرواة، أي٢ووافق بعض النُّقاد في جرح ( -
) مــن الــرواة، وكانــت أحكامــه تتناســب مــع أحكــام غیــره مــن النُّقــاد ٤كمــا أنــه فاضــل بــین ( -

  ) من الرواة ، وخالفوه في راٍو واحد.٣فوافقوه في (
شـــدد ابـــن اْلُمَلقِّـــن مـــن حیـــث التَّ  مكـــن االجتهـــاد فـــي تصـــنیف اإلمـــاممـــن خـــالل مـــا ســـبق یُ و   

  وسط واالعتدال التي كانت مصاحبة له. واهللا أعلم.ساهل، بأنه كان یتمتع بروح التَّ والتَّ 
  جریح:قة واألمانة العلمیة في التَّ الدِّ   -٢

اه اتَّسم منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في تجریح الرَِّجال بالدِّقة العلمیة واألمانة والموضوعیة، فنـر   
قـد سـار وفـق قواعـد علمیـة دقیقـة بعیـًدا عـن اتِّبـاع و  ،عطي كل ذي حـق حقـهنزل كل راٍو منزلته، ویُ یُ 
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"فیـه لـین، وٕان  :)١(اة، وممـا یـدل علـى ذلـك قولـه فـي حـق: ِإْبـَراِهْیم بـن ُیْوُسـَف السَّـِبْیِعيَّ ابَ حَ مُ الهوى والْ 
ال  :)٣(عبیـد اهللا بـن عبـادة بـن الصـامت ، وقوله في حـق: "إبـراهیم بـن)٢(ان الصحیحین"سَ رْ كان من فُ 

  .)٤(أعرفه، وكذا أبوه، وجده"

  ح: رْ جَ علمیة دقیقة في الْ  اعتماده لمصادر  -٤ 

حصـیلة مـن قبلـه، وهـي  دقیقـة فـي التَّجـریح، اعتمد اإلمام ابن اْلُمَلقِّـن علـى مصـادر علمیـة   
دة التـي استخلصـها النُّقَّـاد قبلـه مـن تتمثل في المـاو استقى منها أقواله في أغلب األحیان في الجرح، ف

َواة، ومرویــاتهم، وبهــا یســتطیع النَّ  َواة الــذین لــم اقــد متابعــة تلــك الدِّ خــالل دراســتهم للــرُّ راســة ألولئــك الــرُّ
دركهم، مــع مــا ینضــم إلــى ذلــك مــن نتــائج یتوصــل إلیهــا مــن تجمــع تلــك المــادة عنــده مــن مصــادرها ُیــ

وقــال فــي  ،)٦(: "لــین، ضــعفه أحمــد")٥(لــى بــن عــامر الثعلبــيفــي حــق: عبــد األع ؛ حیــث قــالالمختلفــة
: عـدي ابـن وقـال النسـائي، علیـه الترك وأطلق والدارقطني، ،معین ابن ضعفه: ")٧(زید بن أسید حق:
، المـدیني ابـن ضـعفه: "الجـزري راشـد بـن النعمـان، وقـال فـي حـق: )٨("علیـه یتـابع ال یرویـه مـا عامة
  . )٩("الوهم كثیر: البخاري وقال

 وتأییده لهم:  ،اعتباره ألحكام بعض النُّقَّاد -٥

الرَِّجـال أحیاًنـا كثیـرة،  جـریحكان اإلمام ابن اْلُمَلقِّـن یعتبـر بأحكـام بعـض النُّقَّـاد فیـوافقهم فـي ت  
  وقد تكون هذه الموافقة:

ذلــك صـریحة واضـحة، حیـث ینقــل اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن قــول الناقـد ویعـزوه إلـى قائلــه؛ ویـدل علـى   . أ
، )١١(: فأقر َعلَـى نفسـه بالوضـع، كمـا حكـاه النسـائي")١٠(قوله في حق: "إسماعیل بن أبي أویس

                                                           
 ). ٢٦١) سبق ترجمته (ص(١
 ). ٤٩٤_ ١٦٣/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٢٠١/ رقم ٣١٦/ ١زان البن حجر ( ) إبراهیم بن ُعَبید اهللا بن عبادة بن الصامت. لسان المی(٣
 ). ١٩٤/ ٢٥) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).٢٦٢) سبق ترجمته (ص(٥
 ). ٤٩٠/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٦
ه)  ٢٢٠سـنة ( ) أسید بن زید بن نجیح، مولى صالح بن علي الهاشمي العباسي، أبو محمد الكوفي الجمال، مات(٧

 ). ٤٧/ رقم ٢٨٠/ ٥) تاریخ اإلسالم للذهبي ( ٢١٦/ رقم  ٨٥/ ٢الكامل البن عدي (
 ). ٧٦/ ٣٠) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ٥٥٣/ ٢٩) المصدر السابق ( (٩

 ).٤٠٨) سبق ترجمته (ص(١٠
 ). ٧٤/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١١
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كمـا قالـه الشـافعي،  "،ضـعیف، والروایـة عنـه حـرام": )١(وقوله في حـق: حـرام بـن عثمـان المـدني
  .)٣("البخاري َقالَ  كما مجهول،" :أصرم بن برید، وقال في حق: )٢("وهو من بلیغ العبارات

ر صریحة، تتضح من خـالل موافقـة اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن ألحكـاِم كثیـٍر مـن النُّقَّـاد فـي الرَِّجـال، غی  . ب
"لــیس  :)٤(َعْبــد اللَّــه ْبــن ِدیَنــار الَبْهرانــي قولــه فــي حــق: :وخاصــة شــیخه الــذهبي؛ یــدل علــى ذلــك

"منكـر : )٧(َألْعَشـى، وقولـه فـي حـق: َعْمـرو بـن َخاِلـد ا)٦(، وقال الـذهبي: "لـیس بـالقوي")٥(بالقوي"
ولـیس الموضـع هنـا  ،، وهناك الكثیر من األمثلـة)٩(: "منكر الحدیث"ي، وقال ابن عد)٨(الحدیث"

  لحصرها.   

 لبعض النُّقاد في أحكامهم. خالفته مُ  -٦

ه مـن النُّقَّـاد، وهـذا إنَّ َدلَّ علـى یبقامـن سـ بعضٍ ل مخالفتهاإلمام ابن اْلُمَلقِّن  من منهج كان  
ه علــى الرَِّجــال، حیــث إنَّ أحكامــه ِمــكْ مــا یــدّل علــى اســتقالل اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن فــي رأیــه وحُ شــيء فإنَّ 

من دراسـته الخاصـة القائمـة علـى جمـع األحادیـث، والمقارنـة بینهـا، ودراسـتها، وتمحیصـها مـع  نابعةً 
َواة وتتبــع أخبــارهم، مــع عــدم إهمالــه للحصــیلة العلمیــة المســتفا دة مــن النُّقَّــاد الــذین دراســة أحــوال الــرُّ

وقــال فــي حــق:  ،)١٠(لــیس بمجهــول؛ بــل ضــعیف"": حیــث قــال فــي حــق: عمــر بــن عبــد اهللا؛ ســبقوه
كـان ذلـك منـه و ، )١١("وغیـره البخـاري قالـه كما ،الحدیث منكر بل، ضعیف"لیس ب :نبهان بن لحارثا

 ابنــه علیــه شــهد وٕان نيالمــدی جعفــر بــن اهللا عبــد ، وقــال الحــاكم أبــو عبــد اهللا:رًدا منــه علــى ابــن حــزم
  .)١٣("هذا اهللا بعبد احتج أحًدا أعلم وال، فقال ابن اْلُمَلقِّن: ")١٢("حدیثه یترك ممن فلیس الحفظ، بسوء

   
                                                           

 ).٣٦٩) سبق ترجمته (ص(١
 ). ٤٦١/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٤٩٦/ ٢) المصدر السابق ( (٣
 ). ٣٢١) سبق ترجمته (ص(٤
 ). ٤٣١/  ١٩) ، ( ٢٤٨/ ٤) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ).   ٢١٦٢/ رقم ٢١٥لذهبي ( ) دیوان الضعفاء ل(٦
 ).٣٨٣) سبق ترجمته (ص(٧
 ). ٩٣/  ٣) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ١٢٩٠/ رقم ٢٢٤/ ٦) الكامل البن عدي ( (٩

 ). ٥١٥/ ١٥) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ). ٣٧٥/ ٢٦) المصدر السابق ( (١١
 ). ٥٣٦/ ٣٠) المصدر نفسه ( (١٢
 ). ٥٣٦/ ٣٠) المصدر نفسه ( (١٣
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َواة: ح النِّ رْ جَ طلق والْ ح المُ رَ جَ استعمال الْ  -٧  سبي في بیان أحوال الرُّ

َواة، واســـتعمل فـــيقــد    ذلـــك الجـــرح المطلـــق والجـــرح  جـــرح اإلمـــام ابـــن اْلُمَلقِّـــن عـــددًا مـــن الــرُّ
الحكــم بجــرح الــراوي بلفــظ مطلــق، دون اقترانــه بلفــظ آخــر : "قصــد بــهســبي، أمــا الجــرح المطلــق: یُ النِّ 
ْمِلـــيّ یُ  فـــي حـــق: الَهْیـــَثم ْبـــن  ه، وقولـــ)٢("ضـــعیف" :)١(قیـــده"، حیـــث قـــال فـــي حـــق: َأیُّـــْوب بـــن ُســـَوْید الرَّ

  ، وغیرهم كثر.)٤(: "أحد الهلكى")٣(عديّ 

بالنِّسـبة لشـیخ مـا أو بلـد مـا أو الحكـم بجـرح الـرَّاوي نسـبًیا " :د بـهَصـقْ یُ سبي، فَ وَأّما الجرح النِّ       
 :)٧(، وسـلیمان بـن كثیـر)٦(، وعبد الـرحمن بـن نمـر)٥(حیث قال في حق: "سفیان بن حسین ،"زمن ما

ال یتـابع َعلَـى عـن شـعبة  :)٩(وقـال فـي حـق: معمـر بـن عبـد اهللا ،)٨(كلهم ضعیف في حدیث الزهـري"
   .)١٠(حدیثه"

  تعددة المراتب: الالت، مُ ختلفة الدَّ تنوعة األلفاظ، مُ استعمال مصطلحات وعبارات للجرح، مُ  -٨

واة مصــطلحات وعبـــارات متنوعــة فـــي ألفاظهـــا    اســتعمل اإلمـــام ابــن اْلُمَلقِّـــن فــي تجـــریح الـــرُّ
ممن یحـتج بـه فیمـا انفـرد"، "فـي حدیثـه  مختلفة في دالالتها، وهي: "ُتكلم فیه"، "فیه لین"، "شیخ لیس

وهم"، "لیس بالقوي"، "ضـعفوه"، "ضـعیف"، "لـیس بمتـروك"، "ال یحـتج بـه"، "ال أعلـم أحـدًا احـتج بـه"، 
خــالف الثقــات"، "ضــعیف جــدًا"، "ضــعیف واهــي"، "یُ  عــرف"، "مجهــول وحدیثــه منكــر"،"ال یُ  "مجهــول"،

"ال یتـابع علـى حدیثـه"، "غیـر حجـة فـي  لحـدیث"،هم منكر الحدیث"، "منكـر ا"واه"، "ضعیف كثیر الو 
الــــدِّین"، "متــــروك"، "لــــیس بشــــيء"، "علــــة حــــدیث"، "آفــــة حــــدیث"، "أحــــد الهلكــــى"، "أقــــر علــــى نفســــه 

جـرح  مـنهـذه المصـطلحات والعبـارات بحسـب دالالتهـا، ومـا تمثلـه  توضع لقدو  بالوضع"، "كذاب"،
َواة في مراتب ل   .، كما سبق بیانهأربعلرُّ

   
                                                           

 ). ٢٨٧) سبق ترجمته (ص (١
 ). ٢٧٧/ ٢٥) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ).٤٠٤) سبق ترجمته (ص(٣
 ). ٤٢٣/ ١) البدر المنیر البن الملقن ( (٤
 ).٤٢٥) سبق ترجمته (ص(٥
 ).٤٢٩) سبق ترجمته (ص(٦
  ).٤٢٨) سبق ترجمته (ص (٧
 ). ٣٧٠/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ).٤٣١) سبق ترجمته (ص(٩

 ). ٣٢٣/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (١٠
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َواة أثناء التَّ جر   -٩   یف بهم:رِ عْ ح بعض الرُّ

ـــكـــان اإلمـــام ابـــن اْلُمَلقِّـــن یُ    َواة أثنـــاء التَّ جَّ یـــف بهـــم، ممـــا یـــدلُّ علـــى معرفتـــه رِ عْ رح بعـــض الـــرُّ
فهــو ســبیعي همــداني  :الواســعة وٕاحاطتــه الكاملــة بــأحوالهم، حیــث قــال فــي حــق: إبــراهیم بــن یوســف

  .)١(مائة"فیه لین، مات سنة ثماٍن وسبعین و ...  كوفي

  . جرح بعض الرواة أثناء ذكره للسند:١٠

روى ابن عدي من رح بعض الرواة أثناء ذكره للسند؛ حیث قال: جَّ كان اإلمام ابن اْلُمَلقِّن یُ   
عـــن ابـــن عمـــر رضـــي اهللا عنـــه  ،عـــن نـــافع :قـــال – خـــالف الثقـــاتوهـــو یُ  -حـــدیث ثابـــت بـــن زهیـــر 

عن  - وفیه ضعف –من بن أخي محمد بن المنكدر من ذلك أیًضا قوله: حدیث عبد الرحو ، )٢(..."
  . )٣(..." عن جابر رضي اهللا عنه ،عمه
  اختالف عبارات الجرح في الراوي الواحد:  -١١

، قِّـن كعـادة بعـض النُّقَّـاداإلمـام ابـن اْلُملَ اختلفت عبارات الجرح في الرَّاوي الواحد وتنوعت عنـد   
قولـه فـي حـق:   :جـال، یؤیـد ذلـكقیق بأحوال الرِّ لمه الدَّ وٕان دل ذلك فإنما یدل على سعة اطالعه، وع

، وقولــه فــي )٦(، وقــال فــي موضــع آخــر: "ضــعفوه")٥(: "منكــر الحــدیث")٤(اْلَحــاِرث بــن َنْبَهــان اْلَجْرِمــيّ 
  .)٩(، وقال في موضع آخر: "لیس بشيء")٨(: "كذاب")٧(بكر الهذلي يحق: أب

  .علیهم مالحك أثناء إجماله لعدد من الرواة في  -١٢ 

؛ حیث قال فـي حـق: أحیاًنا من منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّن إجماله لعدد من الرواة في الحكمو   
، كلهـم ضـعیف فـي حـدیث )١٢(، وسـلیمان بـن كثیـر)١١(، وعبـد الـرحمن بـن نمـر)١٠("سفیان بـن حسـین

                                                           
 ). ١٦٣/ ٤) المصدر السابق ( (١
 ). ٢٦٨/ ٢٠) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ). ٢٦٨/ ٢٠) المصدر السابق ( (٣
 ).٣٧٩) سبق ترجمته (ص(٤
 ). ٣٧٥/ ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٥
 ). ١٣٣/ ٤بن الملقن ( ) البدر المنیر ال(٦
 ).٤١٨) سبق ترجمته (ص(٧
 ). ١٣٢/ ٥) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ). ٤٦٩/ ٤) المصدر السابق ( (٩

 ).٤٢٥) سبق ترجمته (ص(١٠
 ).٤٢٩) سبق ترجمته (ص(١١
 ).٤٢٨) سبق ترجمته (ص(١٢
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 وهمــا غیــر حجــة فــي ...)٣(، عــن أبــي الجنــوب)٢(، وقولــه فــي حــق: النضــر بــن منصــور)١(الزهــري"
  . )٧(ضعیفان"  - هارون بن عنترة – )٦(، ووالده)٥(عبد الملك" وقوله في حق: ،)٤(ینالدِّ 

  تفسیره للجرح أحیاًنا:  -١٣
من  على بینةغیره لیكون  أحیاًنا، فسر الجرحمن منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في الجرح أنه یُ و   

: )٨(ســـوید بـــن ســـعیدال فـــي حـــق: "؛ حیـــث قـــوهـــذا یـــدل علـــى نزاهتـــه العلمیـــة فـــي نقـــده للرجـــال ،قولـــه
  . )١١(: "هو سیئ الحفظ")١٠(، وقوله في حق: ابن أبي لیلى)٩("معروف بالتلقین"
  عدم تفسیر الَجْرح غالًبا: -١٤ 

فسـر الَجـْرح أحیاًنـا، ولكـن بـالنظر فـي علمنا في الفقـرة السـابقة أنَّ اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن كـان یُ   
  فسر الَجْرح في مواطن عدیدة.ْرح یتبیَّن أنَّه كان ال یُ أقواله وعباراته الواردة في الجَ 

َواة جُ ومما ال شك فیه أنَّ اإلمام ابن اْلُمَلقِّن كان ال یُ      زاًفا؛ طلق أي حكم من أحكامه على الرُّ
َواة وأخبـارهم وتتبع علمـي هبل إنَّ ذلك یأتي بعد دراسة شامل فـي  ، یؤیـد ذلـك : قولـهدقیـق ألحـوال الـرُّ

ــَمد بــن َحِبْیــب اَألْزِديّ َعْبــحــق:  ــد بــنوقــال فــي حــق:  ،)١٣("لــین فیــه" :)١٢(ِد الصَّ  الــرَّْحَمن بــن َعْبــد ُمَحمَّ
   .)١٥(: "شیخ لیس ممن یحتج به فیما انفرد")١٤(َلِبْیَبة

                                                           
 ). ٣٧٠/ ٨) التوضیح البن الملقن ( (١
 ).٣٣٩) سبق ترجمته (ص(٢
 ).٣٣٨) سبق ترجمته (ص(٣
 ). ٢٨١ /٤) التوضیح البن الملقن ( (٤
 ).٢٩٤) سبق ترجمته (ص(٥
 ).٣٠٣) سبق ترجمته (ص(٦
 ). ٤٥٧/ ١٧) التوضیح البن الملقن ( (٧
نفسـه إال أنـه ) سوید بن سعید بن سهل الهروي األصل، ثم الحـدثاني، ویقـال لـه األنبـاري، أبـو محمـد، صـدوق فـي (٨

عمي فصار یتلقن ما لیس من حدیثه، فأفحش فیه ابن معین القول، مـات سـنة أربعـین ومـائتین، ولـه مائـة سـنة 
 ). ٢٦٩٠/ رقم ٢٦٠تقریب التهذیب البن حجر ( 

 ). ٧٦/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٩
اختلـف فـي سـماعه مـن عمـر، مـات  ) عبد الرحمن ابن أبي لیلى األنصاري، المدني، ثم الكـوفي، ثقـة مـن الثانیـة(١٠

 ). ٣٩٩٣/ رقم ٣٤٩بوقعة الجماجم سنة ثالث وثمانین، قیل إنه غرق. تقریب التهذیب البن حجر ( 
 ). ٨٥/ ٢٧) التوضیح البن الملقن ( (١١
 ).٢٦٧) سبق ترجمته (ص(١٢
 ). ٤٧٠/ ٣) التوضیح البن الملقن ( (١٣
 ).٣١٦ترجمته (ص ) سبق(١٤
 ). ٤٢/ ١٢) التوضیح البن الملقن ( (١٥
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 ْبـــن ، وقــال فــي حــق َمْعَمــر)٢(حــتج بــه""ال یُ : )١(ســـفیان عیینــة أخــو بــن آدموقــال فــي حــق:     
، حیــث قــال: "یخــالف )٥(زهیــر البصــري بــن ثابــت، وقــال فــي حــق: )٤(ى حدیثــه"تــابع علــ"ال یُ  :)٣(َزاِئــَدة

 َأبِـي بـن ، وقـال فـي حـق: َأَبـان)٨("فیـه ضـعف": )٧(َداَور الَقطَّـان بن ِعْمَران حق: وقال في ،)٦(الثقات"
  .م. وغیرهم كثیر ولیس هنا المكان لحصره)١٠(:"ضعیف")٩(الَبصريّ  َعیَّاش

  .مهَ بْ مُ لیین الْ التَّ  -١٥ 

ــا فــي أي مرتبــة هــو، إنمــا یكتفــي مــن مــنهج ابــن اْلُمَلقِّــن التلیــین المــبهم، فــال یُ      وضــح أحیاًن
 فـي حـق:وقـال  ،)١٢(: "مـتكلم فیـه")١١(لى أنه مجـروح؛ حیـث قـال فـي حـق: الهیـثم بـن عـديإ باإلشارة
ـــد ـــي بـــن ُمَحمَّ ـــد َأِب ـــ: حـــق فـــي ، وقـــال)١٤(: "ُمـــَتَكلَّم فیـــه")١٣(اْألَْنَصـــاِريّ  ُحَمْی ـــاِد بـــِن َعْب ُد الـــرَّْحَمِن بـــُن ِزَی
وغیرهـــا  .)١٨("ضـــعفوه" :)١٧( الطََّراُبُلســـيّ  َیْحَیـــى ْبـــن وقـــال فـــي حـــق: ُمَعاِوَیـــة ،)١٦(: "تكلـــم فیـــه")١٥(َأْنُعـــمَ 

  كثیر. 
  

  

                                                           
 ).٣١٨) سبق ترجمته (ص(١
 ). ٤٨٧/ ٢) التوضیح البن الملقن ( (٢
 ).٣٧٥) سبق ترجمته (ص(٣
 ). ٣٢٣/ ٢البن الملقن (  ) التوضیح(٤
 ).٣٣٦) سبق ترجمته (ص(٥
 ). ٤١٣/ رقم ٢٦) التوضیح البن الملقن ( (٦
 ).٢٧٣) سبق ترجمته (ص(٧
 ). ٢٨٠/ ٥) التوضیح البن الملقن ( (٨
 ).٢٨٢) سبق ترجمته (ص(٩

 ). ٢٥٨/ ١٤) التوضیح البن الملقن ( (١٠
 ).٤٠٤) سبق ترجمته (ص(١١
 ). ٥٦٥/ ٢٤) التوضیح البن الملقن ( (١٢
 ).٣٣٣) سبق ترجمته (ص(١٣
 ). ٥١٨/ ١٣) التوضیح البن الملقن ( (١٤
 ).١١٨) سبق ترجمته (ص(١٥
 ). ٤٦١/ ٣٠) التوضیح البن اْلُمَلقِّن ( (١٦
 ).٢٨٠) سبق ترجمته (ص(١٧
 ). ٦٢٠/ ٢٧) التوضیح البن الملقن ( (١٨
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  حسنها:دید ویُ ُسو ألفاظ الَجْرح الشَّ كْ یَ  -١٦

شـتغل فـي بیـان افعي، وقـد أوصـوا بـه مـن یوهذا منهج سـار علیـه كبـار األئمـة كاإلمـام الشَّـ  
واة، دلیل ذلك ما أخرجه اإلمام السَّ  افعي وینا عـن الُمَزنِـي، قـال: سـمعني الشَّـرُ "خاوي، قال: أحوال الرُّ

یوًما، وأنا أقـول: فـالن َكـذَّاب، فقـال لـي: یـا أبـا إبـراهیم أْكـُس ألفاَظـك أْحِسـْنها، ال تقـل فـالن: َكـذَّاب، 
  .)١("ولكن قل: حدیثه لیس بشيء

قد قلَّـَل مـن اسـتعمال األلفـاظ الصـریحة والدالـة و  ،م ابن اْلُمَلقِّن على هذا المنهجوسار اإلما  
لـیس " :واحـد مـنهم قـال فـي حقـه: ةحیـث قالهـا فـي حـق ثالثـة روا على الَجْرح الشدید، كلفظ "َكـذَّاب"،

ـــو حیـــث قـــال فـــي حـــق:، بشـــيء" ـــرٍ  َأُب ـــَذِليّ  َبْك ـــیس )٣(:"ضـــعیف")٢(اْلُه ، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "ل
َعْمــرو بــن َخاِلــد ، و )٦(َقــِرین ْبــنُ  َعِلــيُّ  وقــال فــي حــق كــل مــن: ،)٥(، وقــال أیضــًا: "كــذاب")٤(شــيء"ب

    "."كذاب :)٧(الُقَرِشيّ 

"آفـــة حـــدیث : )٨(ُســـَلْیَمان بـــن وممـــا یـــدلل أیًضـــا علـــى كســـو ألفاظـــه؛ قولـــه فـــي حـــق: ُمَقاِتـــل    
  .)١١(الهلكى" ، وقال في موضع آخر: "أحد)١٠(عدّي:"ُمَتَكلَّم فیه" ْبن ، قوله في حق: الَهْیَثم)٩(كذا"

  

  

  

  

                                                           
  ). ٢٩٢/ ٢) فتح المغیث للسخاوي ( ١(

 ). ٤١٨ص) سبق ترجمته ((٢
 ). ٢٧٧/ ٢٥) التوضیح البن الملقن ( (٣
 ). ٤/٤٦٩) المصدر السابق ( (٤
  ). ١٣٢/ ٥) المصدر نفسه ( (٥
 ).٤٢١) سبق ترجمته (ص(٦
 ). ٥٠٢١/ رقم ٤٢١) تقریب التهذیب البن حجر ( (٧
 ).٤٢٢(ص) سبق ترجمته (٨
 ). ٢٥٣/ ١٣) التوضیح البن الملقن ( (٩

 ). ٥٦٥/ ٢٤) المصدر السابق ( (١٠
 ). ٤٢٣/ ١) البدر المنیر البن الملقن ( (١١
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  املبحث اخلامس
  ونتائجه ،واة اروحنيرجدول ال

َواة المُ  فیهـــا  ، والتـــي قمـــتابـــن اْلُمَلقِّـــناقـــد عنـــد اإلمـــام النَّ  جـــروحینبعـــد هـــذه الجولـــة مـــع الـــرُّ
َواة، والمقارنة بین  وأحكـام غیـره مـن النُّقَّـاد،  هحكمبالرجوع إلى أقوال األئمة النُّقَّاد في جمیع هؤالء الرُّ

أهم مـا وقفـت  دونأُ عرض أهم ما توصلت إلیه من نتائج وذلك من خالل الجدول التالي، ثم سأقوم ب
   :وحظاتعلیه من مل

واة المجروحینأوًال: جدول ال   :اْلُمَلقِّن ابن اإلمام عند رُّ

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

  المرتبة األولى: الجرح بوصف یدل على الجرح الخفیف في الراوي.
  "فیه لین، وٕان كان من فرسان الصحیحین".           

ِإْبــــــــــَراِهْیُم بــــــــــُن    .١
ُیْوُســـــــــــــــــــــــــــــــــــَف   

.   السَِّبْیِعيَّ

خ م 
د س 

  ق  

ــــدارقطني ال
، وابـــــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــــان،  حب
وأبو حـاتم، 
  ابن عدى. 

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

فیــــــه لــــــین، 
ال مـــرة: وقـــ

قلیـــــــــــــــــــــــــــــل 
الحــــــــــدیث، 
ال بــــــــــــــــأس 

  به.

صــــــــــدوق 
  یهم.

صــــــــــــــــدوق 
  فیه لین.

  

  فیه لین".
ــــــى    .٢ ــــــُد اَألْعَل َعْب

ْبــــــــــــُن َعــــــــــــاِمر 
  الثَّْعَلِبّي.

د ت 
  س ق

ابن معین، 
والفســــــــوي، 
فـــي إحـــدى 
قولیهمــــــــــــا، 

  والساجي.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

صــــــــــدوق   لین. 
  یهم. 

فمــــن وثقــــه كــــان   فیه لین.
ذلك في غیر ما 
انفـــــــرد بـــــــه، وأن 

یــــــه مــــــن تكلــــــم ف
وضـــــــــعفه كـــــــــان 
ذلـــك فـــي روایتـــه 
عن ابن الحنفیـة 
وهـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن 
ــــــي  صــــــحیفته الت
  لم یسمعها منه. 

َعْبــــــد الــــــرَّْحَمن    .٣
ــــه  ــــد اللَّ ــــن َعْب ْب

  بن ِدیَنار.

خ د 
ت 
  س

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المــــــــــدیني، 
ـــــن  أحمـــــد ب
ــــــــــــــــــــل،  حنب

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

وثق، وقال 
مــــرة: ثقــــة، 
قـــــــال ابـــــــن 
معــین: فــي 

صــــــــــدوق 
  یخطئ.

ثقـــــــــة فـــــــــي 
، الصـــــحیح

ـــره  وفـــي غی
فیــــــــه لــــــــین 
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 الثالثالفصل 

٤٤٤ 

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

حدیثــــــــــــــــــــــه   والبغوي.
  ضعف.  

یكتــــــــــــــــــــــــب 
حدیثــــــــــــــــــــــه 

  لالعتبار
ـــــــَمد    .٤ َعْبـــــــِد الصَّ

ـــــــــــب  ـــــــــــن َحِبْی ب
  اَألْزِدّي.

لینه أحمد،   جل النقاد.  ابن معین.  د 
وقـــــــــــــــــــــــــــواه 

  غیره.   

ضـــــــــــــعفه 
أحمـــــــــــــــد، 
وقال ابـن 
معین: ال 
  بأس به.

    فیه لین.

ــــــــــــن    .٥ َیْحَیــــــــــــى ب
  َأیُّْوب الَغاِفِقّي.

خ م 
د ت 
  س ق

أغلـــــــــــــــــــــــب 
  النقاد. 

ـــــن  أحمـــــد ب
 حنبل، ابـن

حـــزم، ابــــن 
سعد، وابـن 
القطــــــــــــــــــان 
الفاســـــــــــــي، 
اإلســــــماعیل

ي، وابــــــــــن 
  العماد.

لـــه غرائـــب 
ـــــــــــــاكیر  ومن
یتجنبهــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــاب  أرب
الصـــــحاح، 
ــــــــــــــــــون  وینق
ـــــــــــــــــه،  حدیث
وهــو حســن 

  الحدیث.

صــــــــــدوق 
ربمـــــــــــــــــــــــا 

  أخطأ.

ثقـــــــــــــــــــة إذا 
حـــدث مـــن 
كتابـــــــــــــــــــــه، 
صــدوق لــه 
ــــــــــــــــــاكیر  من
وغرائـــــــــــــــب 
إذا حـــــــــدث 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  حفظه.

ــــه مــــا  اختلفــــوا فی
بـــــــــــــــین موثـــــــــــــــق 
ومضـــعف ؛كـــان 
ذلك بسـبب سـوء 

ظــه، قــال أبــو حف
أحمـــــــد الحـــــــاكم: 
إذا حـــــــدث مـــــــن 
حفظــــه یخطــــئ، 
ومــــا حــــدث مــــن 
كتـــاب فلـــیس بـــه 

  بأس.   
  "فیه ضعف".

َعْبــــــد الــــــرَّْحَمن    .٦
اْبــــــــــــن َأِخـــــــــــــي 
ــــــــــــد بــــــــــــن  ُمَحمَّ

  الُمْنَكِدر.

ال یكـــــــــــــــــاد   كل النقاد.  -  ت 
یعـــــــــــــــــرف، 
وال یتــــــــــــابع 
علــــــــــــــــــــــــــــى 
  حدیثه.    

ال یكـــــــــــــــــاد   مجهول.
یعـــــــــــــــــرف، 
وال یتــــــــــــابع 
علــــــــــــــــــــــــــــى 

  حدیثه

َلقِّـن وافق ابن اْلمُ 
النُّقَّـــــــــــــاد علـــــــــــــى 
القـــــــول بضـــــــعفه 
فـــــــــي الحـــــــــدیث، 
وٕان لم یشر إلـى 
ــــــــــــــــــر  أنــــــــــــــــــه غی
معـــروف عنـــدهم 

  مع ضعفه.
ِعْمــــــــــَران بــــــــــن    .٧

ـــــــــــــــــــــــــو  َداَور َأُب
  الَعوَّام الَقطَّان.

خـــــــــت 
٤   

أغلـــــــــــــــــــــــب 
  النقاد.

ابن معین، 
والنســــــائي، 
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 
  القیسراني.

ضـــــــــــــــــــــعفه 
غیر واحـد، 
وكــــــــــــــــــــــــــان 
ــــــــــــــا،  خارجًی

ق صــــــــــدو 
یهــــــــــــــــــــــــــم 
ورمـــــــــــــــــي 
بـــــــــــــــــــــرأي 

صــــــــــــــــدوق 
یهـــــم، وقـــــد 
رمــي بــرأي 

  الخوارج.
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 الثالثالفصل 

٤٤٥ 

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

ضـــــــــــــــــــــعفه   
النســــــــــــــــائي 
ومشــــــــــــــــــــــاه 
أحمــــــــــــــــــــــــــد 

  وغیره.

  الخوارج.

  "ضعفوه".
ـــــــــــــاد بـــــــــــــن    .٨ َحمَّ

الَجْعد الُهَذِلّي.  
ابـــــــــــــــــــــــــــــــــن   خت  

خلفــــــــــــــــون،   
وأبــــــــــو داود 
الطیالســــي، 
وأبــو حــاتم، 
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 

  عدى. 

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

لــین، وقــال 
مـــــــــــــــــــــــــــــرة: 

  ضعفوه.

ضــــــــــــــعیف ضعیف.  
  الحدیث.

  

ــــــــــــُرو بــــــــــــن    .٩ َعْم
ــار الَبْصــِرّي  ِدْیَن

  ْعَور.األَ 

      ضعفوه.   كل النقاد.  -  ت ق
      

ضــــــــــــــعیف   ضعیف.
  الحدیث.

قـــال ابــــن اْلُمَلقِّــــن 
مــــــــــــــــرة: لــــــــــــــــیس 

  بالقوي".
ـــــــــن    .١٠ ـــــــــة ْب ُمَعاِوَی

َیْحَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
  الطََّراُبُلسّي.

أغلـــــــــــــــــــــــب   س ق
  النقاد.

البغـــــــــــــــــــــــوي،  
ـــــدارقطنى،  وال
  والبوصیري. 

ضـــــــــــعیف، 
وقـــال مـــرة: 
ــــب  ــــه غرائ ل
وأفـــــــــــــــــــــــــراد 
صـــدوق لـــه 

  أوهام. 

ضـــعیف، 
وقــــــــــــــــال: 
صــــــــــدوق 

  ه أوهام.ل

صــدوق لــه 
  أوهام.

  

  "ضعیف".
َأَبــــاُن بــــن َأِبــــي    .١١

َعیَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش 
  الَبصرّي.

أحــــــــــــــــــــــــــــــــد   كل النقاد.  -  د  
الضـــــــعفاء، 
وقـــال مـــرة: 
"متــــــــــــــــروك 

  الحدیث.

متــــــــروك، 
وقـــــــــــــــــــــال 
مـــــــــــــــــــــــرة: 
ضـــــــــعیف 

  باتفاق. 

ــــــــــــــــــروك  مت
  الحدیث.

قــال ابـــن اْلُمَلقِّـــن 
  مرة: متروك.

َأیُّـــــــــــــْوب بـــــــــــــن    .١٢
ْمِلّي.   ُسَوْید الرَّ

د  ت 
  ق.

مســلمة بــن 
  اسم.ق

كــــان ســــیئ   ُجّل النقاد.
  الحفظ لینا. 

صـــــــــــدوق 
یخطـــــــــئ، 
وقـــــــــــــــــــــال 
مـــــــــــــــــــــــرة: 
  ضعیف. 

ضــــــــــــــعیف 
  جدًا.
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 الثالثالفصل 

٤٤٦ 

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

ـــــــن    .١٣ ـــــــاج ب الَحجَّ
ُنَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــْیر 

  الَفَساِطْیِطّي.

ابن حبـان،   ت 
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 
شــــــــــــــاهین، 
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 

  معین.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

مجمـــــــــــــــــــــع 
علــــــــــــــــــــــــــــى 
ضـــــــــــــــعفه، 
وقـــال مـــرة: 
ضــــــــــــــعیف 
وبعضــــــــــهم 

  تركه. 

ضـــعیف،  
كان یقبل 

  التلقین.

ضــــــــــعیف، 
كــــان یقبــــل 

قـــــــــــــــــــین التل
ــــــــــــــــــــــــــرك  فت
حدیثــــــــــــــــــــــه 

  البعض.

  

الُحَســـــــْین بـــــــن    .١٤
ِعیَســــــــــى بــــــــــن 
  ُمْسِلم اْلَحَنِفّي.

ضــــــــــعیف،   جل النقاد.  ابن حبان.  د ق 
وقـــال مـــرة: 
صـــــــــــویلح، 
یعــــــــــــــــــــــرف 

  وینكر. 

ضــــــــــــــعیف   ضعیف.
فـــي بعـــض 
حدیثــــــــــــــــــــــه 

  مناكیر.

  

َعْبـــــــد اْلَجبَّـــــــار    .١٥
بـــــــــــــن ُمْســـــــــــــِلم 

  الدَِّمْشِقّي.

ضــــــــــعیف،   جل النقاد.  ابن حبان.  -
  وال أعرفه.

    ضعیف  -

عبد اْلملـك بـن    .١٦
َهــــــــــــــــــــــــــــــــــاُرون 

  الشَّْیَباِنّي.

ــــــــــــــــــروك   كل النقاد.  -  - مت
باالتفـــــــــاق، 
ــــل  حتــــى قی
فیـــــــــه إنـــــــــه 

  دّجال.

ــــــــــــــــــروك   - مت
الحـــــــــــــــدیث 
مـــــــــــــــــــــــــــتهم 

  بالكذب.

  

َكـــــــــــــْوَثر بـــــــــــــن    .١٧
َحِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم  

  الَهْمَداِنّي.

متــــــــــــــروك،   كل النقاد.  -  -
ضــــــــــعیف، 
وقـــال مـــرة: 
تركــــــــــــــــــــــــــوا 
حدیثــه ولــه 

  عجائب. 

ـــــــروك،  مت
وقــــــــــــــــال: 
مـــــــــــــــــــــتهم 

  بالكذب.

ــــــــــــــــــروك  مت
حـــــــــــــــدیث ال

اتهمــــــــــــــــــــــــه 
  البعض.

  

الُمِغْیـــــــــَرة بـــــــــن    .١٨
  ِزَیاد الَبَجِلّي.

د س 
ت  
  ق 

وكیع، وابن 
معـــــــــــــــــــــین، 
ـــــــــى،   والعجل
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 
عمــــــــــــــــــــار،  
والفســــــــــوي،  

  واالزدي. 

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

صـــــــــــــــــــــالح 
الحـــــــــــــــدیث 
مشـــــــــــهور، 
وهـــــاه ابـــــن 

  حبان. 

صــــــــــدوق 
  له أوهام. 

ضــــــــــــــعیف 
الحــــــــــدیث، 
  له مناكیر.

وقال ابن الملقـن 
مرة: اختلـف فـي 

  توثیقه.
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٤٤٧ 

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

ون ْبـــــــــن َهـــــــــارُ    .١٩
َعْنتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرة   

  الشَّْیَباِنّي.

د س 
  فق.

أغلـــــــــــــــــــــــب 
  النقاد.

ابـــن معـــین 
مـــــــــــــــــــــــــــــرة، 
ـــن  وأحمـــد ب

حنبــل مــرة،  
والــــدارقطني

.  

وثقــــــــــــــــــــــوه، 
وقـــال مـــرة: 

  متروك.

ال بـــــــــأس 
  به.

ال بــــــــــــــــأس 
  به.

وأما عـن تكـذیب 
ــــه؛  ابــــن معــــین ل
ـــــــه تصـــــــحف  لعل
بابنه عبـد الملـك 
فقــــــــد قــــــــال فــــــــي 
ــــه كــــذاب،  ترجمت
وذلـــــــــــــــــــــــــــــك ألن 
المعــــــروف عــــــن 
ابـــــــــــــــن معـــــــــــــــین 

وثیقــــــه لهــــــارون ت
  بن عنترة.

ــــــــــــن    .٢٠ َیْحَیــــــــــــى ب
  َسِعْید الَعطَّار.

محمــــد بــــن   -
المصــــــفى، 
  وأبو داود.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

اإلمــــــــــــــــــام، 
المحــــــــدث، 
الصــــــدوق، 
وقـــال مـــرة: 

  واه.

ضــــــــــــــعیف   ضعیف.
یـــــــــــــــــــــــــروي 

  المناكیر.

إال مـــا كـــان مـــن 
توثیـــــــــق تلمیـــــــــذه 
ابــــــــن المصــــــــفى 
ــــر  ــــه، وهــــذا غی ل
مرضــــــــى؛ فهــــــــو 
معــــــارض بقــــــول 

  النُّقَّاد.
  ك"."تركه مال

ـــــــد اهللا بـــــــن    .٢١ َعْب
ــــــــــــد بــــــــــــن  ُمَحمَّ

  َعِقْیل.

بــــــخ د 
  ت ق 

العجلـــــــــــي، 
وأبـــــو عبـــــد 

اهللا 
الحـــــــــــــــاكم، 
ــــد  ــــن عب واب
البــــــــــــــــــــــــــر، 
البـــــــــــــــــــزار، 
والفســــــــوي، 

  الترمذي.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

لــــــــــــــــــــــــــــیس 
بــــــــــــــــالقوي، 
وقـــال مـــرة: 
فیــــــه لــــــین، 
وكـــــــــــــــــــــــــان 
أحمــــــــــــــــــــــــــد 
وٕاســـــــــــــحاق 
یحتجــــــــــــــان 
بــه، وقــال: 
حدیثـــه فـــي 
ــــــــــــــــــــــــة  مرتب

  الحسن.

صــــــــــدوق 
فــــــــــــــــــــــــــــي 
حدیثـــــــــــــــه 
لــــــــــــــــــــــین، 
ـــــــــــــــــال  ویق
تغیـــــــــــــــــــــر 

  ة.بأخر 

صــــــــــــــــدوق 
ســـــــــــــــــــــــــيء 
الحفـــــــــــــــــــــظ 
یصــــــــــــــــــــلح 
حدیثــــــــــــــــــــــه 
للمتابعات، 
فأمـــــــــــــــا إذا 
انفـــــــــــــــــــــــــــرد 
فُیحســــــــــــن، 
وأمـــــــــــــــا إذا 
خــالف فــال 

  یقبل.
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 الثالثالفصل 

٤٤٨ 

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

  "في حدیثه وهم".
َمْعَمــــــــــــر بــــــــــــن    .٢٢

  بّكار السَّْعدّي. 
له مناكیر،   جل النقاد.  ابن حبان.  -

وقـــال مـــرة: 
صــویلح،..

.، ذكـــــــــــــــره 
ابـــــــن أبـــــــي 
حــــــاتم فلــــــم 
یــــذكر فیــــه 
جرًحـــــــــــــــــــا، 
وذكـــره فــــي 
  الضعفاء. 

ــــــــــــــــــــــیس  ل
  لحافظ.با

فـــي حدیثـــه 
  وهم.

  

  "لیس بمتروك".
ــــــــــــن    .٢٣ یحیــــــــــــي ب

عبیــــــــــــــــــــــــــد اهللا 
  التیمي.

ـــــه ابـــــن   ت ق وثق
القطــــــــــــــــــان 
مـــــــــــــــــــــــــــــرة، 

  والفسوي.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

هالـــــــــــــــــــــك، 
وقـــال مـــره: 
ضـــــــــــــــــعفوه 
تركــــــــــــــــــــــــــــه 

  القطان.

ضــــــــعیف 
جــــــــــــــــــــًدا، 
وقـــــــــــــــــــــال 
مــــــــــــــــــــــرة: 

  متروك.

ــــــــــــــــــروك  مت
لكثـــــــــــــــــــــــــــرة 

  مناكیره.

ــــــــــــــن  ــــــــــــــق اب توثی
القطــــــــــان كــــــــــان 
ذلـــــــــك فـــــــــي أول 

  أمره.

  انفرد". "لیس ممن یحتج به فیما
ُمَحمَّد بـن َعْبـد    .٢٤

ــــــــن  ــــــــرَّْحَمن ب ال
  َلِبْیَبة.

ضــــــــعیف   ضعفوه.     جل النقاد.  ابن حبان.  د س
كثیـــــــــــــــــــــر 
  اإلرسال.

ضــــــــــعیف، 
ال یحــــــــــــتج 
فیمـــا انفـــرد 

  به.

  

  "ال یحتج به".
ــــــي   كل النقاد.  -  -  آدم بن عیینة.    .٢٥ ذكــــــره ف

  الضعفاء.
ال یحــــــــــــتج   -

  به.
  

  "لیس بالقوي".
ُشــــــــــــْعَبة بـــــــــــــن    .٢٦

ِدیَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
  َهاِشِمّي،الْ 

ابن معین،   د 
ـــــن  أحمـــــد ب
ــــــــــــــــــــل،  حنب
والفســــــــوي، 

  والعجلي.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــال  ق
النســــــــــائي: 
لــــــــــــــــــــــــــــیس 
بــــــــــــــــالقوى، 
وقـــــــــــــــــــــــــــواه 

  غیره.

صــــــــــدوق 
ســــــــــــــــــيء 

  الحفظ.

لــــــــــــــــــــــــــــیس 
  بالقوي.

وقال ابن الملقـن 
مــــــــرة: ضــــــــعیف 

  جًدا.



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٤٤٩ 

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

ــــن    .٢٧ ــــُد اللَّــــه ْب َعْب
ِدیَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

  الَبْهراني.

أبـــــو علـــــي   ق 
النیســابوري

، وابـــــــــــــــــــن 
  حبان.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

 لــــــــــــــــــــــــــــیس
  بالقوي. 

لــــــــــــــــــــــــــــیس   ضعیف.
  بالقوي.

  

  المرتبة الثانیة: الجرح بوصف یدل على الجهالة في الراوي.
  "فیه جهالة".

بَّـــان ْبـــُن َزْیـــد حِ     .٢٨
  الشَّْرَعِبّي.

أغلـــــــــــــــــــــــب   بخ 
  النقاد.

ابـــن حــــزم، 
و ابــــــــــــــــــــــن 
القطــــــــــــــــــان 

  الفاسي.

ــــــــــذهبي:   ثقة.  ثقة.  شیخ.   ــــــــــال ال ق
اشـــــــــــــَتَهر عنـــــــــــــد 
طوائــــــــــــف مــــــــــــن 
المتــــــــــــــــــــــــــــــأخرین 

ثقـة إطالُق اسم ال
َعَلـــــــى: َمـــــــن لـــــــم 
ُیْجَرح، مع ارتفـاع 
الجهالـــــــــِة عنــــــــــه. 
وهـــــــــــذا ُیســـــــــــمَّى: 
 : مســتورًا، وُیســمىَّ
محلـــــــهُّ الصـــــــدق، 
  ویقال فیه: شیخ.

  "ال یعرف".
َأُبـــــــــــــو ُهَرْیـــــــــــــَرة    .٢٩

یــــــــــــروي عــــــــــــن 
  َمْكُحول.

    ال یعرف.  -  ال یعرف.  الذهبي.  -  -

ــــــــــــِن    .٣٠ ِعیَســــــــــــى ْب
  َلِهیَعَة.

    یف.ضع  -  ال یعرف.  جل النقاد.  ابن حبان.  -

  "مجهول".
منكــــــــــــــــــــــــــر   ضعیف  ضعیف  جل النقاد.  ابن حبان  س  َأْیَفع.   .٣١

  الحدیث.
  

ـــــــــو ِإْســـــــــَحاق    .٣٢ َأُب
  الدَّْوِسيّ 

    مجهول.  -  مجهول  جل النقاد.  ابن حبان  -

الَحَســـــــــیُن بــــــــــن    .٣٣
َعْبــــــــــد الَغفَّــــــــــار 

  اَألْزِديّ 

كـــــــــــــــــــــذاب،   كل النقاد.  -  -
وقــــال مــــرة: 
متــــــــــــــــروك، 

  واه. 
  

متروك اتهم   -
  بالكذب.

لنقـــاد خـــالف كـــل ا
ـــــــــــــى  فجلهـــــــــــــم عل

  تركه.



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٤٥٠ 

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

ـــــــــُن    .٣٤ َمْســـــــــُعوُد ْب
ُجَوْیِرَیـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  اْلَمْوِصِلّي.

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــن   جل النقاد.  س  
القطــــــــــــــــــان 

  الفاسي.

صــــــــــــــــدوق 
  نبیل.  

ــــــــــــــن    صدوق.  صدوق. ــــــــــــــق اب واف
القطـــــــــان وأقـــــــــره 

  على ذلك.
    مجهول.  -  مجهول.  جل النقاد.  ابن حبان.  -  َمْعَمر بن َزْید.   .٣٥

  "مجهول وحدیثه منكر".
َمْعَمــــــــــــر بــــــــــــن    .٣٦

َســـــــــــــــــــــــــــــــــن اْلحَ 
  اْلُهَذِلّي.

مجهـــــــــــــــول   جل النقاد.  ابن حبان.  -
وحدیثـــــــــــــــــه 

  منكر.

مجهـــــــــــــــول   -
وحدیثـــــــــــــــــه 

  منكر.

  

  المرتبة الثالثة: الجرح بوصف یدل على الجرح الشدید في الراوي.
  "له مناكیر".

ــــــــــن    .٣٧ ُموَســــــــــى ب
  ُمَحمَّد التَّْیِمّي.

ـــــــــــدي،   ت ق  الواق
ویعقـــــــــــــوب 

  بن شیبة.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

ضــــــــــعیف، 
وقـــال مـــرة: 

    متروك.

منكـــــــــــــــــــر 
  الحدیث.

منكـــــــــــــــــــــــــر 
  الحدیث.

  

  "متكلم فیه".
ُمَحمَّد ابن َأِبي    .٣٨

ُحَمْیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  اْألَْنَصاِرّي.

ـــــن   ت ق أحمـــــد ب
  صالح.

ضـــــــــــــعفوه،   جل النقاد.
وقـــال مـــرة: 

  ُضعِّف.

ضــــــــعیف 
جــــــــــــــــــــدًا، 
وقـــــــــــــــــــــال 
مــــــــــــــــــــــرة: 
  متروك. 

ضــــــــــــــعیف 
  جدًا.

  

  "یخالف الثقات".
ثابت بن زهیر    .٣٩

  البصري.
واه، وقـــــــال   كل النقاد.  -  -

مـــــــــــــــــــــــــــــرة:   
  تركوه.

منكـــــــــــــــــــــــــر   ضعیف.
الحــــــــــدیث، 
كــــــــــــــــــــــــــــــان 
یخــــــــــــــــــالف 

  الثقات.

قــال ابـــن الملقـــن 
  مرة: ضعفوه.

  
  "غیر حجة في الدِّین".

ُعْقَبـــــــــــــة بـــــــــــــن    .٤٠
َعْلَقَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الَیْشُكِرّي.

    ضعیف.  ضعیف.  ضعیف.  كل النقاد.  -  ت  

ـــــــــن    .٤١ النَّْضـــــــــر ب
َمْنُصـــــــــــــــــــــــــــــْور 

ضــــــــــــــــــــعفه   كل النقاد.  -  ت  
  جماعة.

ضــــــــــــــعیف   ضعیف.
جــــًدا غیـــــر 

قــال ابـــن الملقـــن 
مــــــــرة: ضــــــــعیف 



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٤٥١ 

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

ة فـــــي حجـــــ  الذُّْهِلّي.
  الدِّین.

  جًدا.

  "علة حدیث".
محمد بـن َعْبـد    .٤٢

  اهللا العمِّّي. 
لــــــــــــــــــــــــــــیس   جل النقاد.  ابن حبان  د

  بحجة.
ــــــــــــــــــــــــــین  ل
  الحدیث.

لــــــــــــــــــــــــــــیس 
  بحجة.

  

َنِجــیح بــن َعْبــد    .٤٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــرَّْحَمن  ال

  السَِّنِدّي.

د ت 
  س ق 

هشـیم، أبــو 
نعــــیم، أبــــو 
زرعـة، أبــو 
حـــاتم، أبـــو 

بكـــــــــــــــــــــــــــــــر  
  الخطیب. 

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  لنقاد.ا

واه، وقـــــــال 
مرة: الفقیـه 
صـــــــــــــاحب 
المغــــازي..

. كــان مــن 
ـــــــــــــــــــــــة  أوعی
العلــم علــى 
نقــــص فــــي 

  حفظه.

ضـــعیف، 
أســــــــــــــــــــــن 

  واختلط.

لــــــه مكــــــان 
ـــــي العلـــــم  ف
والتــــــــــاریخ، 
وتاریخــــــــــــــه 
احــــــتج بــــــه 
األئمـــــــــــــــــة، 
وضــــــــــــعفوه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ف
الحــــــــــدیث، 
ولــــم یتفقــــوا 
علیـــــــــــــــــــــــه، 
وكـــــــــــــــــــــــــان 
ینفـــــــــــــــــــــــــــرد 
بأحادیــــــث، 
وتغیــر قبــل 
أن یمـــــــوت 
بســــــــــــــــــنتین 
تغیــــــــــــــــــــــــــــًرا 

  شدیًدا.

یــه فمــن أثنــى عل
كــــــان ذلــــــك فــــــي 
جانــــب المغــــازي 
والســیر فهــو مــن 
أوعیة العلم فیه، 
وأمـــــا مـــــن تكلـــــم 
فیـــــه كـــــان ذلـــــك 
بســــــــــــبب ســــــــــــوء 
ــــــذي  حفظــــــه؛ وال
كـان ذلـك بســبب 
اختالطـــــــــه فـــــــــي 

  أخر عمره.

  "واه".
َحْفــــــــــص بــــــــــن    .٤٤

ُعَمــَر اْبــِن َأِبــي 
  اْلَعطَّاف.

واه، رمــــــــي   متروك.  واه بمرة.     كل النقاد.  -  ق
  بالكذب. 

قــال ابـــن الملقـــن 
مـــــــــــــــرة: رمـــــــــــــــي 

  بالكذب.
ــــــى    .٤٥ ــــــد اَألْعَل َعْب

ــــــــــــــــي  بــــــــــــــــن َأِب
  اْلُمَساِوِر. 

متــــــــــــروك   واه.  كل النقاد.  -  ق 
كذبه ابـن 

  معین.

واه كذبــــــــــــه 
  البعض.

قــــال ابــــن معــــین 
مــــــرة: أرجــــــو أن 

  یكون صالًحا.
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ــــــى    .٤٦ ــــــُد اَألْعَل َعْب
  ْبُن َأْعَیَن.

    واه.  ضعیف.  واه.    كل النقاد.  -  ق 

َعْبـــــــــد الَكـــــــــِرْیم    .٤٧
ابـــــــــــــــن َأبِـــــــــــــــي 

  ُمَخاِرق.ال

خ م 
ل ت 
  س ق

ضــــــــــــــعیف   كل النقاد.  -
تركــــــــــــــــــــــــــــه 
بعضــــــــــهم، 
وقــال لــیس 
بقـــــــــــــــــــــــــــوي 
الحدیث... 
وكان فقیًها 

  مرجًئا.

ضـــعیف، 
وقــــــــــــــــال:  
متــــــــــــروك 
عند أئمـة 
  الحدیث.

ــــــــــــــــــروك  مت
  الحدیث.

قــال ابـــن الملقـــن 
مــــــــــــــــرة: أحــــــــــــــــد 

  الضعفاء.

َزْیـــد بـــن َجِبیـــَرة     .٤٨
  اَألْنَصاِرّي.

ــــــــــــــــــروك   كل النقاد.  -  ت ق مت
الحــــــــــدیث، 
وقـــال مـــرة: 

  واٍه. 

ــــــــــــــــــروك   متروك. مت
  الحدیث.

ـــــــه  وأمـــــــا مـــــــا نقل
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب 
اإلكمــــــــــال مــــــــــن 
توثیق ابن معین 
لــه فهــذا مــردود؛ 
ولعلــــــــــه التــــــــــبس 
ـــــن  علیـــــه بزیـــــد ب
ُجَبْیــر الــذي قــال 
ــــن معــــین  ــــه اب فی

  ثقة.
ُمَحمَّد بـن َعْبـد    .٤٩

ـــــو  الـــــرَّْحَمن، َأُب
َجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِبر 

  اْلَبَیاِضّي.

ـــــــــــــــــــــــــك   جل النقاد.  البزار.  - هال
تركــــــــــــــــــــوه، 
وقـــال مـــرة: 
أحـــــــــــــــــــــــــــــــد 

  عفاء.الض

ــــــــــــــــــروك   - مت
الحــــــــــدیث، 

  واه.

  

  "ضعیف واٍه".
َقــــــــــــــْیس بــــــــــــــن    .٥٠

ِبْیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  الرَّ
  اَألَسِدّي.

د ت 
  ق.

شــــــــــــــــــــعبة، 
والثـــــــــــوري، 
وعفـــان بـــن 
مســـــــــــــــــــــلم، 
وأبــو الولیــد 
الطیالیســـي

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

أحــد أوعیــة 
العلـــــــــــــــــــــــم، 
صــــــــــــــــدوق 
فـــي نفســـه، 
ســـــــــــــــــــــــــــیئ 

  الحفظ.

صــــــــــدوق 
تغیــر لمــا 
ــــــــــــــــــــــــر  كب
وأدخـــــــــــــل 
علیه ابنه 
مــــا لـــــیس 

صـــــــــــــــــدوقًا 
ــــــــــــــــــــًا  مأمون
حیــث كــان 
شــابًا، فلمــا 
كبـــــر ســـــاء 
حفظــــــــــــــــــــــه 

األســــــباب التـــــــي 
جعلتهم یتكلمـون 
فیـــه: بعـــد تولیـــه 
القضــاء، وكــذلك 
ـــــن لـــــه  أهلكـــــه اب
َقَلَب علیه أشیاء 
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، وابـــــــــــــــــــن 
  عدي.

مـــــــــــــــــــــــــــن 
حدیثـــــــــــــــه 
فحــــــــــــــدث 

  به.

وامـــــــــــــــتحن 
  بابن سوء.

مــــــــــــن حدیثــــــــــــه، 
وبســـبب تشـــیعه، 

  ونكارة حدیثه.

  "ضعیف والروایة عنه حرام".
ــــــــــــــن    .٥١ حــــــــــــــرام ْب

ُعْثَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
  الَسَلِمّي.

ــــــــــــــــــروك   جل النقاد.  عمر.م  - مت
مبتـــــــــــــــــدع، 
باتفـــــــــــــــــاق، 
وقـــال مـــرة: 

  هالك. 

ضــــــــعیف 
جــــــــــــــــــــًدا، 
وقـــــــــــــــــــــال 
مــــــــــــــــــــــرة: 

  متروك.

ــــــــــــــــــروك  مت
الحـــــــــــــــدیث 

  مبتدع.

تبع ابـن الملقـن  
الشـــــــــــــــــــــــــــــــافعي، 
وكـــــــــذلك النُّقَّـــــــــاد 
بــــــــنفس عبارتــــــــه 
فیــــه، مــــنهم ابــــن 
معـــــــــــــــــــــــــــــــــین، و 
الجوزجــــــــــاني، و 

  صالح جزرة.
  "ضعیف كثیر الوهم منكر الحدیث".

ُیْوُســــــــــف بــــــــــن    .٥٢
َعِطیَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

فَّار.   الصَّ

مجمـــــــــــــــــــــع   كل النقاد.  -  فق
علــــــــــــــــــــــــــــى 
ضـــــــــــــــعفه، 
وقـــال مـــرة: 

  هالك. 

مجمــــــــــــــــع 
ــــــــــــــــــــــى  عل
ضــــــــــعفه، 
وقـــــــــــــــــــــال 
مـــــــــــــــــــــــرة: 

  متروك.

ضــــــــــــــعیف 
كثیر الوهم 
منكـــــــــــــــــــــــــر 

  الحدیث.

  

  "ال یتابع على حدیثه".
َمْعَمــــــــــــُر ْبــــــــــــُن    .٥٣

  َزاِئَدَة.
ــــــي   العقیلي.  -  - ذكــــــره ف

  الضعفاء.
ــــــــــــــابع   - ال یت

علــــــــــــــــــــــــــــى 
  حدیثه.

ـــــــــــي  ـــــــــــع العقیل تب
بــــــــنفس عبارتــــــــه 

  فیه.
   أعلم أحًدا احتج به"."ال

ــــن    .٥٤ ــــد اللَّــــه ب َعْب
َجْعَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

  السَّْعِدّي.

ــــــن   ت ق  أحمــــــد ب
المقـــــــــــــــدام، 
وســـعید بـــن 
منصـــــــــــور، 
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 
المــــــــــــــــدیني 
فــــي إحــــدى 

  قولیه.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

  

واه، وقـــــــال 
مــرة: اتفقــوا 
علــــــــــــــــــــــــــــى 
ضـــــــــــــــعفه، 
وقــــــــــــــــــــــال: 

  ضعیف. 

ضـــعیف، 
یقــــــــــــــــــال: 
تغیـــــــــــــــــــــر 
حفظـــــــــــــــه 

  بأخرة.

ضــــــــــــــعیف 
الحــــــــــدیث، 
یقـــال تغیـــر 

  بأخرة.
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  حدیث"."منكر ال
اْلَحــــــــاِرث بــــــــن    .٥٥

َنْبهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
  اْلَجْرِمّي.

ضـــــــــــــــــعفوه   جل النقاد.  ابن عدي.  ت ق
  بمرة. 

ـــــــروك،  مت
وقـــــــــــــــــــــال 
مــــــــــــــــــــــرة: 
منكـــــــــــــــــــر 
  الحدیث.

منكــــــــــــــــــــر، 
ــــــــــــــــــروك  مت

  الحدیث.

أمــا عــن وصــف 
ابــــــن عــــــدي لــــــه 
ــــــــــأن أحادیثــــــــــه  ب
ـــــــــه  حســـــــــان؛ لعل
یقصد بذلك أنهـا 
لـــــم تكـــــن منكـــــرة 
في متونهـا وٕانمـا 
ـــــــــي أســـــــــانیدها  ف
ألن متونهــــــــــــــــــــــــا 
رویت من طـرق 

  خرى.أ
َعْمـــــــــــُرو بـــــــــــن    .٥٦

َخالِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  اَألْعَشى.

ضــــــــــعیف،   كل النقاد.  -  -
  واه.  

منكـــــــــــــــــــر 
الحــــدیث، 
وقـــــــــــــــــــــال 
مــــــــــــــــــــــرة: 

  متروك.

متــــــــــــــروك، 
منكـــــــــــــــــــــــــر 

  الحدیث.

  

َســـــــــــــِعید ْبـــــــــــــُن    .٥٧
اْلَمْرُزَبــــــــــــــــــــــــــان 

  اْلَعْبِسّي.

بخ ت 
  ق 

وكیـــــــــــــــــــــع، 
وأبــــــــــــــــــــــــــــــو 

  أسامة.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

حســــــــــــــــــــــــن 
الحــــــــــدیث، 
ضعفه ابن 
معــــــــــــــــــــین، 

وقـــال مـــرة:  
ضــــــــــــــعیف 
عنـــــــــــــــدهم، 
 وقال: واه.

  

ضــــــــعیف 
مشــــــــــهور 
بالتــــدلیس 
وصــــــــــــــفه 
بـــه أحمـــد 
وأبــــــــــــــــــــــــو 
حـــــــــــــــــــــاتم 
والــــــدارقط

ــــــــــــــــــــــــــــي  ن
  وغیرهم. 

ضــــــــــــــعیف 
یجمــــــــــــــــــــــــع 
حدیثـــــــه وال 
یتــــــــــــــــــــــرك، 
مشــــــــــــــــهور 

  بالتدلیس.

أمــا مــا نقــل مــن 
توثیـق وكیــع لــه؛ 
فهــــــــــذا ال یــــــــــدل 
علــــى أنــــه وثقــــه 
... فقــــــــد ُســـــــــِئل 
ــــــــــــه،  ــــــــــــع عن وكی
فقال: "أحمـد اهللا 
كـــان یـــروي عـــن 
أبـــى وائـــل، وأبـــو 

  وائل ثقة.
  "متروك".

م أبـــــــــو ال   .٥٨ ُمهَـــــــــزِّ
  التَّمیمّي.

د ت 
  ق 

ــــــــــــــــــروك   متروك.  متروك.    كل النقاد.  - مت
الحــــــــــدیث، 
اتهمــــــــــــــــــــــــه 

  البعض.

  



   منهج اإلمام ابن الملقن في تعدیل الرواة
 

  

 الثالثالفصل 

٤٥٥ 

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

ُســـــــــَلْیَماُن ْبـــــــــُن    .٥٩
  َأْرَقَم اْلَبْصِرّي.

د ت 
  س 

    متروك.  متروك.  متروك.  كل النقاد.  -

ُعَمـــــــــــــر بـــــــــــــن    .٦٠
ُصــــــــــــــــــــــــــــــْهَبان 

  اَألْسَلِمّي.

ـــــن   ق  أحمـــــد ب
صــــــــــــــــالح، 
والنســــــــــائي 
فـــي إحـــدى 

  قولیه.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

تركــــــــــــــــــــوه، 
وقـــال مـــرة: 

  واه.
     

ــــــــــــــــــروك   ضعیف. مت
  الحدیث.

ـــــــاء  أمـــــــا عـــــــن ثن
النســــــائي علیــــــه؛ 
ــــــه كــــــان فــــــي  لعل
بدایة أمره ثم بعد 
ذلـــــــــــــــــك تبـــــــــــــــــین 
ـــــــــــذا  ضـــــــــــعفه؛ فل
ضـــــعفه النســـــائي 
مـــرة، وتركـــه مـــرة 

  أخرى.   
ــــــــــــد بــــــــــــن    .٦١ ُمَحمَّ

الَحَســـــــــــــــــــــــــــــــــِن 
ْنَعاِنّي.   الصَّ

أبـــو زرعـــة،   مد 
وأبــــو حــــاتم 
ــــن  وأحمــــد ب
صـــــــــــــــــالح، 
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 

  حبان. 

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  نقاد.ال

صــــــــــدوق   -
فیـــــه لـــــین 
رمــــــــــــــــــــــي 

  بالقدر.
  

صــــــــــــــــدوق 
فیــــــــه لــــــــین 
رمــــــــــــــــــــــــــــي 

  بالقدر.

  

َمْســـــــــــَعَدُة ْبـــــــــــُن    .٦٢
اْلَیَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِع 

  الَیْشُكِرّي.

ــــــــــــــــــروك   -  متروك.  كل النقاد.  -  - مت
   .الحدیث

  

  "أحد الهلكى".
ـــــــــن    .٦٣ اْلَحَســـــــــُن ب

  ُعَماَرَة اْلَبَجِلّي.
ــــــــــــــــــروك   كل النقاد.  -  ت ق مت

  عندهم. 
متــــــــروك، 
وقـــــــــــــــــال: 
رمـــــــــــــــــــــــاه 
شـــــــــــــــــــعبة  

، بالكـــــــذب
وأطبقــــــــــــوا 
ــــــــــــــــــــــى  عل

  تركه.

ــــــــــــــــــروك  مت
الحـــــــــــــــدیث 
أحـــــــــــــــــــــــــــــــد 
الهلكــــــــــــــــــى 

  فیه.

  

الَهْیــــــــــــَثم ْبــــــــــــن    .٦٤
  عدّي 

  الّطائّي.

متـــــــــــــــــــــروك   -  متروك.     كل النقاد.  -  -
الحـــــــــــــدیث، 
اتهمـــــــــــــــــــــــــه 
الــــــــــــــــــبعض 

  بالكذب.

وقال ابن الملقـن 
  مرة: ُمَتَكلَّم فیه.
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 الثالثالفصل 

٤٥٦ 

أخرج   الرَّاوي  م
رأي   المجرحون  المعدلون  له

  الذهبي
رأي ابن 

  حجر
رأي 
  مالحظات  الباحثة

  "أقر على نفسه بالوضع".
ِإْســـــَماِعْیل بـــــن    .٦٥

ـــــــد اهللا ْبـــــــن  َعْب
  ُأَوْیس.

خ م 
د ت 

  ق 

ـــــن  أحمـــــد ب
ــــــــــــــــــــل،  حنب
وابن معـین 
فـــي إحـــدى 
ـــــــــــــــــــــه،  قولی
وأبو حـاتم، 
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 

  حبان.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

صــدوق لــه 
منــــــــــــــاكیر، 
ضــــــــــــــــــــعفه 
ـــــــــــــــــــــــــــذلك  ل

  النسائي.

صــــــــــدوق 
أخطأ في 
أحادیــــــــث 
مـــــــــــــــــــــــــــن 

  حفظه. 

ال یحــــــــــــتج 
بشــيء مــن 
حدیثــــــــــــــــــــــه 
غیــــــــر مــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ف
الصــــــــــحیح 
مــــــن أجــــــل 
مــــــــا قــــــــدح 
فیــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
النســــــــــــــائي 
وغیـــــــــره إال 
أن شـــــاركه 
فیــــــه غیــــــره 
  فیعتبر فیه

ـــــــــذهبي:  قـــــــــال ال
الرجـــل قـــد وثـــب 
إلـــــى ذاك البـــــر، 
واعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبا 
الصـــحیحین، وال 
ریــــــــــــــــــب أنــــــــــــــــــه 
ـــــــراد  صـــــــاحب أف
ومنــــاكیر تنغمــــر 
ـــــــي ســـــــعة مـــــــا  ف
روى فإنـــــــه مـــــــن 

  أوعیة العلم.

  المرتبة الرابعة: مرتبة الجرح بالكذب والوضع.
  "آفة حدیث".

ُمَقاِتــــــــــــل بــــــــــــن    .٦٦
ُســــــــــــــــــــــــــــــــَلْیَمان 

  اَألْزِدّي.

الشـــــــافعي،   ل
ومقاتـل بــن 
ــــــــــــــــــــان،  حی
وحمـــاد بـــن 

رو، عمـــــــــــــــــ
والحربــــــــي، 
والعبـــــــــــــاس 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  مصعب.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

متــــــــــــــروك، 
ُلِطــــــــــــــــــــــــــــخ 
بالتجســــــــــیم 
مــــــــــع أنــــــــــه 
كـــــــان مـــــــن 
أوعیة العلم 
ـــــــي  بحـــــــًرا ف
التفســــــــــــیر، 
 وقـــــــــــــــــــــــال:
كبیــــــــــــــــــــــــــــر 
المفســــــــــرین 
 أجمعـــــــــــــــــــوا
 علـــــــــــــــــــــــــــــى

تركـــــــــــــــــــــــه، 
وقــــــــــــــــــــــال: 

  كذاب 

كــــــــــــــــــذبوه 
وهجــــــــروه 
ورمـــــــــــــــــى 
بالتجســــیم

، وقـــــــال: 
  متهم.

كـــــــــــــــــــــــــذبوه 
وهجـــــــــــــــروه 
ورمـــــــــــــــــــــــى 

  بالتجسیم.

فمــن أثنــى علیــه 
كــــان فــــي علمــــه 

لتفســـــــــیر، فـــــــــي ا
ومـــــن تكلـــــم فیـــــه 
كــــــان ذلــــــك فــــــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  روایت
لألحادیـــــث فهـــــو 
ال یبــــــالي عمــــــن 

  یروي،
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رأي 
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  "كذاب".
َأُبـــــــــــــــو َبْكـــــــــــــــٍر    .٦٧

  اْلُهَذِلّي.
واه، وقــال:   كل النقاد.  -  ق

أحـــــــــــــــــــــــــــــــد 
المتــــروكین

 ،  

أخبــــــــــاري 
متــــــــــــروك 
  الحدیث.

أخبــــــــــــــــاري 
ــــــــــــــــــروك  مت

  الحدیث.

قــال ابـــن الملقـــن 
ـــــــــــــــیس  مـــــــــــــــرة: ل
ــــــــال  بشــــــــيء، وق
  أیًضا: ضعیف.

ِرین َعِلـيُّ ْبـُن َقــ   .٦٨
  الَبْصِرّي.

كــــــــــــــــــذاب،   كل النقاد.  -  -
وقــــــــــــــــــــــال: 
ــــــــــــــــــروك  مت

  متهم.

كـــــــــــــــــــــــذاب   -
یســـــــــــــــــــــــرق 

  الحدیث.

  

َعْمـــــــــــرو بـــــــــــن    .٦٩
  َخاِلد الُقَرِشّي.

كــــــــــــــــــــذبوه،   كل النقاد.  -  ق
وقـــال مـــرة: 

  واٍه.

متــــــــــــروك 
ورمــــــــــــــــــاه 
وكیــــــــــــــــــــع 

  بالكذب

كـــــــــــــــــــــــذاب 
ــــــــــــــــــروك  مت

  الحدیث.

وقال ابن الملقـن 
  مرة: متروك.

  يالرواة المجروحون بمصطلحات الجرح النسب
  "كلهم ضعیف في الزهري".

ُســـــــــــْفَیان بـــــــــــن    .٧٠
ُحَســــــــــــــــــــــــــــــــــــْین 

  الَواِسِطّي.

خـــــــــت 
  ٤م 

ابـــن حـــزم، 
والعجلـــــــي، 
والبـــــــــــــــزار، 
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 
الجـــــــــــوزي، 
وابــن دقیــق 
ــــــــــــــــــــــد،  العی

  والنووي.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

الحـــــــــــــافظ، 
الصدوق..

. قـــد وثقـــه 
جماعة في 
ســـــــوى مـــــــا 
یرویــه عــن 
الزهـــــــــــــري، 
فإنـــــــــــــــــــــــــــــــه 
یضــــــــطرب 
فیه، ویأتي 
 بما ینكر. 

  

ثقــــــة فــــــي 
ــــــــــــــــــــــر  غی

ي الزهـــــــــــر 
  باتفاقهم.

ثقـــــــــة فـــــــــي 
ســـــــوى مـــــــا 
یرویــه عــن 
الزهـــــــــــــري، 
فإنـــــــــــــــــــــــــــــــه 
یضــــــــطرب 
فیه، ویأتي 

  بما ُینكر.

ــــــه  كــــــل مــــــن وثق
كــــــان ذلــــــك فــــــي 
غیر روایتـه عـن 
الزهــــــري، إال مــــــا 
كــــان مــــن توثیــــق 
ابــــــــن حــــــــزم لــــــــه 
مطلًقـــــــــــا حیــــــــــــث 
 قــــــال: قــــــال قــــــوم
سفیان بن حسـین 
ضــــــــــــعیف فــــــــــــي 
الزهــــــــــري، ومــــــــــا 

؟ نــدري وجــه هــذا
وســـــــــــــفیان بـــــــــــــن 
حســین ثقــة، فمــن 

خطأ  ادعى علیه
فلیبینــــــــــــــــــــه؟ وٕاال 

  فروایته حجة.
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ــــــــن    .٧١ ــــــــَلْیَمان ب ُس
  َكِثْیر الَعْبِدّي.

ـــــن   ع  أحمـــــد ب
ــــــــــــــــــــل،  حنب
والعجلـــــــي، 
وابـــــــــــــــــــــــــــــن 

  عدي.

ـــــــــــــــــــــــب  أغل
  النقاد.

صـــــــــــویلح، 
وقـــال مـــرة: 
ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  مشهور.

ال بـــــــــأس 
بـــــــه فـــــــي 
ــــــــــــــــــــــر  غی
  الزهري. 

ال بـأس بـه 
ــــــر  فــــــي غی

  الزهري.

  

َعْبــــــد الــــــرَّْحَمن    .٧٢
ْبـــــــــــــــُن َنِمــــــــــــــــر 

  اْلَیْحُصِبّي.

خ م 
  د س

أغلـــــــــــــــــــــــب 
  النقاد.

ابن معین، 
  وأبو حاتم.

  صدوق. 
  

ثقــــــــة لــــــــم 
یــرو عنــه 
ــــــــــــــــــــــر  غی

ـــــــــــــد،   الولی
ضـــــــــــعف 
بســــــــــــــــبب 
تفــــــــــــــــــــــــرد 
الولید بـن 
مســـــــــــــــــــلم 

  عنه

ثقة لم یـرو 
عنـــــــــــــــه إال 
الولیــــد بـــــن 

  مسلم.

قــــال ابــــن عــــدي: 
قـــــول ابـــــن معـــــین 
هـــو ضـــعیف فـــي 
الزهـــري لـــیس أنـــه 
أنكـــر فــــي أســــانید 
ـــــه، عـــــن  مـــــا یروی
ــــــــي  الزهــــــــري أو ف
متونهــــــــــا إال مــــــــــا 
ذكــرت مــن قولــه: 

  المرأة مثل ذلك""و 

  "عن شعبة ال یتابع على حدیثه".
َمْعَمِر ْبن َعْبـد    .٧٣

اللَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  اْألَْنَصاِرّي.

ــــــــــــــابع   -  -  العقیلي.  -  - ال یت
علــــــــــــــــــــــــــــى 

  حدیثه.

  



        

  

 لثالثالفصل ا

٤٥٩ 

  :جدولنتائج ال 

 بعد هذا العرض یمكن الوقوف على نتائج وملحوظات عدَّة، منها:

 متنوعـة وعبـارات مصـطلحات اسـتعمالب ) راوًیا٧٣بلغ إجمالي عدد الرواة المدروسین كنماذج ( -١
 .استعماًال  المصطلحات أكثر من "ضعیف" مصطلح وكان مدلوالتها، في مختلفة ألفاظها، في

 ) راوًیا:٦٩بلغ عدد الرواة المدروسین كنماذج للمجروحین جرًحا مطلًقا ( -٢

َواة في  ابن اإلمام وافق   حو التالي:على الن ،همكثر أالملقن النُّقَّاد في أحكامهم على الرُّ

 %) تقریبًا.٣٥,٦) راوًیا، أي ما نسبته (٢٦قاد في جرح (وافق كل النُّ   . أ

 %) تقریًبا.٢٠,٥) راوًیا، أي ما نسبته (١٥قاد في جرح (النُّ  لّ ووافق جُ   . ب

 %) تقریًبا.٢٧,٣نسبته ( ما ) راوًیا، أي٢٠قاد في جرح (ووافق أغلب النُّ   . ت

 %) تقریًبا.٢,٧نسبته ( ما أي) من الرواة، ٢قاد في جرح (ووافق بعض النُّ   . ث

 %) تقریًبا.٨,٢) من الرواة، أي ما نسبته (٦قاد في جرح (أو أغلب النُّ  لّ وخالف جُ   . ج

اعتـــدال اإلمــام ابـــن اْلُمَلقِّــن وتوســـطه فـــي أحكامــه علـــى الـــرواة  ىوهــذه اإلحصـــائیة تبــین مـــد
 وجرحهم.

، باســــتعمال مصــــطلحات ) رواةٍ ٤ســــبي (النِّ  جــــریحللت كنمــــاذج المدروســــین الــــرواة عــــدد مجمــــوع -٣
 %) تقریًبــا،٧٥ا نســبته (مـ) مــنهم، ٣قــاد فــي تجـریح (سـبي؛ وافــق أغلـب النُّ وعبـارات التجــریح النِّ 

 %) تقریًبا.٢٥ما نسبته ( هم،) من١( قاد في تجریحخالف أغلب النُّ و 

 حكــمال فــي قــادالنُّ  أغلــب أو ُجــلّ  اْلُمَلقِّــن ابــن اإلمــام فــیهم خــالف مــن جمــلمُ  أن یتبــین ســبق ممــا -٤
 راوًیا، وهم:) ٧٣( من رواة) ٦( علیهم

أخــــرج   الرَّاوي  م
قــول ابــن   المجرحون  المعدلون  له

ـــن   قول الذهبي  الملقن ـــول اب ق
  حجر

رأي 
  الباحثة

ـــد حِ   ١ ـــُن َزْی ـــان ْب بَّ
  الشَّْرَعِبّي.

أغلـــــــــــــــــــــب   بخ 
  النقاد.

ـــــــن حـــــــزم، و  اب
ابـــــــــن القطـــــــــان 

  الفاسي.

فیـــــــــــــــــــــــــــــه 
  جهالة.

  ثقة.  ثقة.  شیخ.

ِعْمـــــــــــَران بـــــــــــن   ٢
ر َأُبـــــــــــــــــــــــــــو َداوَ 

  الَعوَّام الَقطَّان.

خــــــــــت 
٤   

أغلـــــــــــــــــــــب 
  النقاد.

ابــــــــــن معــــــــــین، 
والنسائي، وابـن 

  القیسراني.
  

فیـــــــــــــــــــــــــــــه 
  ضعف.

ضــعفه غیــر 
واحــد، وكــان 
خارجًیــــــــــــــــــــا، 
ضـــــــــــــــــــــــــــعفه 
النســــــــــــــــــــــائي 

صـــــــــــــــدوق 
یهــم ورمــي 
بــــــــــــــــــــــــــرأي 

  الخوارج.

صـــــــــــــــدوق 
یهـــــم، وقـــــد 
رمــي بــرأي 

  الخوارج.
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أخــــرج   الرَّاوي  م
قــول ابــن   المجرحون  المعدلون  له

ـــن   قول الذهبي  الملقن ـــول اب ق
  حجر

رأي 
  الباحثة

ومشـاه أحمــد 
  وغیره.

َمْســــــــــُعوُد ْبــــــــــُن   ٣
ُجَوْیِرَیــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  يّ اْلَمْوِصلِ 

جــــــــــــــــــــــــــــــل   س  
  النقاد.

ابـــــــــن القطـــــــــان 
  الفاسي.

صـــــــــــــــــــــــدوق   مجهول.
  نبیل.  

  صدوق.   صدوق.

ــــــــــن   ٤ ــــــــــة ْب ُمَعاِوَی
َیْحَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

  الطََّراُبُلسّي.

أغلـــــــــــــــــــــب   س ق
  النقاد.

البغـــــــــــــــــــــــــــــــــوي،  
ــــــــــــــدارقطنى،  وال

  والبوصیري. 

ضـــــــــــــــــعیف،   ضعفوه.
ــــــال مــــــرة:  وق
لـــــــه غرائـــــــب 
وأفـــــــــــــــــــــــــــــــراد 
صـــــدوق لـــــه 

  أوهام.

ضـــــــــعیف، 
وقـــــــــــــــــــــال: 
صدوق لـه 

  أوهام.

صـدوق لـه 
  م.أوها

ــــــــــن   ٥ ــــــــــاُرون ْب َه
َعْنتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرة   

  الشَّْیَباِنّي.

د س 
  فق.

أغلـــــــــــــــــــــب 
  النقاد.

ابن معین مـرة، 
وأحمــــــــــــد بــــــــــــن 

حنبـــــــــــل مـــــــــــرة،  
  والدارقطني.

وثقـــوه، وقـــال   ضعیف.
  مرة: متروك

  

ال بـــــــــــــــأس 
  به.

ال بـــــــــــأس  
  به.

َیْحَیـــــــــــــى بـــــــــــــن   ٦
  َأیُّْوب الَغاِفِقّي.

أغلـــــــــــــــــــــب   ع
  النقاد. 

أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن 
ــــــــن  ــــــــل، واب حنب
حـــــــــــزم، وابـــــــــــن 
ــــــــــن  ســــــــــعد، واب

القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
الفاســـــــــــــــــــــــــــــــي، 
واإلســـــــماعیلي، 

  وابن العماد.

أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   فیه لین.
العلمـــــــــــاء... 
صــــــــــــــــــــــــــــالح 

  الحدیث. 

صـــــــــــــــدوق 
ربمـــــــــــــــــــــــــــــا 

  أخطأ.

ثقــــــــــــــــــة إذا 
حـــدث مـــن 
ــــــــــــــــــــه،  كتاب
صـدوق لـه 
منــــــــــــــــــاكیر 
ــــــــــــــب  وغرائ
إذا حــــــــدث 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  حفظه. 

  وبعد هذا العرض یمكن الوقوف على ملحوظات عدة.

َیْحَیـى بـن ( م فـي الصـحیحین، وهـو:اتفق الشیخان (البخاري ومسـلم) فـي الروایـة لـراو واحـد مـنه  . أ
 .الَقطَّان) الَعوَّام َأُبو َداَور بن )، وروى البخاري آلخر تعلیًقا، وهو: (ِعْمَرانَأیُّْوب الَغاِفِقيّ 

) فـــي الروایـــة عـــن اثنـــین ةاشـــترك أصـــحاب الســـنن (أبـــو داود، والترمـــذي، والنســـائي، وابـــن ماجـــ  . ب
 ).َیْحَیى بن َأیُّْوب الَغاِفِقيّ و  ،وَّام الَقطَّانِعْمَران بن َداَور َأُبو العَ ( منهم، وهما:

 .الشَّْیَباِنّي) َعْنَتَرة ْبن (َهاُرون هو: منهم، واحدٍ عن الروایة  اشترك (أبو داود والنسائي) في  . ت
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 .الطََّراُبُلسّي) َیْحَیى ْبن اشترك (النسائي وابن ماجة) في الروایة عن واحٍد منهم، هو: (ُمَعاِوَیة  . ث

 اْلَمْوِصِلّي). ُجَوْیِرَیة ْبنُ  د النسائي في الروایة عن واحٍد، هو: (َمْسُعودُ بینما تفر   . ج

حكـــم اإلمـــام الـــذهبي علـــى الـــرواة الســـتة؛ وكانـــت أحكامـــه فـــي أربعـــة رواٍة مـــنهم تتـــراوح مـــا بـــین   . ح
عــدیل؛ والتــي كانــت ألفاظــه فیهــا، علــى النحــو التــالي: المراتــب: الثانیــة، والثالثــة، والرابعــة فــي التَّ 

شــیخ، صــدوق نبیــل، صــدوق لــه أوهــام، صــالح الحــدیث"، واضــطربت عبارتــه فــي حكمــه علــى "
: فـي موضـع آخـر وقـال ،"ضـعیف"الطََّراُبُلسـّي):  َیْحَیـى ْبـن راویین منهم، فقـال فـي حـق (ُمَعاِوَیـة

 حــق أوهــام"، وقــال فــي لــه أنــه: "صــدوق بنتیجــة ، وخُلصــت"أوهــام لــه صــدوق وأفــراد غرائــب لــه"
 أنــه: بنتیجــة وخُلصــت ،"متـروك: "آخــر موضــع فـي وقــال ،"وثقــوه): "الشَّـْیَباِنيّ  َعْنتَــَرة ْبــن َهـاُرون(
 ."به البأس"

وحكم اإلمام ابن حجر على الرواة الستة أیًضا، وكانت أحكامـه فـي خمسـة رواٍة مـنهم تتـراوح مـا   . خ
، على النحو التـالي: بین المراتب: الثانیة، والثالثة، والرابعة في التعدیل؛ والتي كانت ألفاظه فیها

أخطــأ"، واضــطربت  ربمــا الخــوارج، صــدوق بــرأي ورمــي یهــم بــه، صــدوق بــأس "ثقــة، صــدوق، ال
فقــال فــي حقــه:  وهــو: (معاویــة بــن یحیــي الطرابلســي)، عبارتــه فــي حكمــه علــى راٍو واحــد مــنهم،

أوهام"، وخُلصت بنتیجـة أنـه: "صـدوق لـه أوهـام"،  له "صدوق: وقال في موضع آخر "ضعیف"،
 قولیه. أحدفوافقته في 

حكمــت علــى الــرواة الســتة؛ وكانــت أحكــامي تتــراوح مــا بــین المراتــب: الثانیــة، والثالثــة، والرابعــة     . د
 صـدوق كتابـه مـن حـدث إذا عدیل، والتي كانت ألفاظي فیها على النحو التـالي: "ثقـة، ثقـةفي التَّ 

 وقد یهم أوهام، صدوق له به، صدوق بأس حفظه، صدوق، ال من حدث إذا وغرائب مناكیر له
حكم علـى اثنـین  إذالخوارج"، وخالفت اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في حكمه على الرواة الستة؛  برأي ميرُ 

ــْرَعِبّي، َمْســُعودُ  َزْیــد ْبــنُ  بَّــان(حِ  مــنهم بالجهالــة، وهــم:  فــي قــال اْلَمْوِصــِلّي): حیــث ُجَوْیِرَیــة ْبــنُ  الشَّ
 بالضعف بألفاظ متنوعة ومراتب مختلفة.، وحكم على األخرین "مجهول" :حقهما

 بـن (َعْمرو جریح عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في الراوي الواحد من ذلك: قوله في حق:تنوع ألفاظ التَّ  -٥
 َأِبــي بــنا َأَبــان( وقولــه فــي حــق: ،"بــالقوي "لــیس: اَألْعــَور): "ضــعفوه"، وقــال مــرة الَبْصــِريّ  ِدْیَنــار
اْلَهاِشـِمّي):  ِدیَنـار بـن قال مرة: "متـروك"، وقولـه فـي حـق: (ُشـْعَبةالَبصرّي): "ضعیف"، و  َعیَّاش

 .جًدا" "ضعیف: "لیس بالقوي"، وقال مرة

 خمسة رواٍة. وعددهم ممن تفرد بتوثیقهم اإلمام ابن حبان اْلُمَلقِّنُمجمل من جهلهم اإلمام ابن  -٦

سـننهم، وهـذا بیـان لعـدد  ) مـن الـرواة فـي٥٩(لـأخرج أصحاب السنن األربعة متفقین أو متفرقین  -٧
 الرواة المخرج حدیثهم في كل كتاب منهم:
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 ) راوًیا.٢٣اشتمل على ( :سنن أبي داود  . أ

 ) راوًیا.٢٨اشتمل على ( :سنن الترمذي   . ب

 ) راوًیا.١٧اشتمل على ( :سنن النسائي   . ت

 ) راوًیا.٣١اشتمل على ( :سنن ابن ماجة   . ث

  الحظ على ما ذكرت: وأبرز ما یُ 

) مــنهم، أي مــا ُیعــادل أقــل مــن نصــف الــرواة المدروســین ٣١لـــ( هابــن ماجــاإلمــام  إخــراج نأ - 
بقلیــٍل تقریًبــا، ممــا یــدل علــى أن رجــال ســنن ابــن ماجــة أقــل رتبــًة مــن بــاقي الســنن األخــرى، 

وهــذا مــا صــرح فــي الحــافظ ابــن حجــر  ،وأـــكثر مــن الروایــة عــن الضــعفاء والمجــروحین مــنهم
 بالكــذب متهمــین رجــال عــن أحادیــث بــإخراج یــهف تفــرد فإنــه ؛ماجــه ابــن كتــابحیــث قــال: "

 على زرعة أبو حكم قد... جهتهم من إال عرفتُ  ال األحادیث تلك وبعض ،األحادیث وسرقة
  . )١("منكرة، أو ساقطة أو باطلة بكونها منه كثیرة أحادیث

وأقل أصحاب السنن روایة عن هؤالء الضعفاء النسائي مما یدل على أن رجال سـننه أعلـى  - 
 وفــي" :، حیــث قــالالحــافظ ابــن حجــرمــا صــرح بــه  اوهــذ ،مــن غیــره مــن بــاقي الســننتبــة ر 

 ویقاربـــه امجروًحـــ ورجــًال  اضـــعیفً  احــدیثً  الصـــحیحین بعـــد الكتــب أقـــل النســائي كتـــاب الجملــة
 .)٢(الترمذي وكتاب داود أبي كتاب

مـــا نســـبته ) مـــن الـــرواة الـــذین جـــرحهم اإلمـــام ابـــن اْلُمَلقِّـــن، أي ٦٦حكـــم اإلمـــام الـــذهبي علـــى ( -٨
) راوًیــــا، مــــا نســــبته ٥٧%)، وافــــق اإلمــــام ابــــن اْلُمَلقِّــــن اإلمــــام الــــذهبي فــــي تجریحــــه لـــــ(٩٠.٤(
) ٢٤%) تقریًبــا، وتبــع اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن اإلمــام الــذهبي بمثــل عبارتــه فــي حكمــه علــى (٨٦.٣(

 الـرواة، مـن) ٦( في بيالذه اإلمام اْلُمَلقِّن ابن اإلمام %) تقریًبا، وخالف٣٦.٩راوًیا، ما نسبته (
 تقریًبا، وهم: %)٨.٢( نسبته ما

الُمْنَكـِدر)، قـال ابـن اْلُمَلقِّـن فـي حقـه: "فیـه ضـعف"، بینمـا  بـن ُمَحمَّـد َأِخـي اْبـن الرَّْحَمن (َعْبد  . أ
حدیثـه"، وقـال ابـن حجـر: "مجهـول"، وخلصـت  علـى تـابعیُ  وال عـرف،یُ  یكـاد قال الذهبي: "ال
 القـــول علـــى النُّقَّـــاد اْلُمَلقِّـــن ابـــن حدیثـــه"، وافـــق علـــى یتـــابع وال ف،یعـــر  كـــادیُ  بنتیجـــة أنـــه: "ال

 .ضعفه مع عندهم معروف غیر أنه إلى یشر لم وٕان الحدیث، في بضعفه

                                                           
 ). ٤٨٥/ ١) النكت البن حجر ( (١
 ). ٧٦/ ١) المصدر السابق ( (٢



        

  

 لثالثالفصل ا

٤٦٣ 

 "ضـعیف"، بینمـا قـال الـذهبي: "صـالح، قـال ابـن الملقـن فـي حقـه: )الَبَجِلـيّ  ِزَیـاد بن الُمِغْیَرة(  . ب
أوهــام"، وخلصــت بنتیجــة  لــه "صــدوق ن حجــر:حبــان"، وقــال ابــ ابــن وهــاه مشــهور، الحــدیث

 .مناكیر" له الحدیث، "ضعیف أنه:

، قــــال ابــــن الملقـــن فــــي حقــــه: "مجهـــول"، بینمــــا قــــال الـــذهبي، وابــــن حجــــر بضــــعفه، )َأْیفَـــعُ (  . ت
 .الحدیث" وخلصت بنتیجة أنه: "منكر

قـال الـذهبي: "شـیخ"،  ، بینمـا"جهالة فیه"، قال ابن الملقن في حقه: )الشَّْرَعِبيّ  َزْید ْبنُ  بَّانحِ (  . ث
وقال ابن حجـر: "ثقـة"، وخلصـت بنتیجـة أنـه: "ثقـة"، أمـا عـن قـول الـذهبي فیـه: "شـیخ"، فقـد 

 مـع ُیْجـَرح، لـم َمـن: َعلَـى الثقـة اسـم إطـالقُ  المتأخرین من طوائف عند "اشَتَهر: قال الذهبي
 .شیخ: فیه یقالو  الصدق، محلهُّ : وُیسمىَّ  مستورًا،: ُیسمَّى وهذا. عنه الجهالةِ  ارتفاع

، قـال ابـن الملقـن فـي حقـه: "مجهـول"، بینمـا قـال الــذهبي: )اَألْزِديّ  الَغفَّـار َعْبـد بـن الَحَسـینُ (  . ج
 بالكذب". اتهم واه، وخلصت بنتیجة أنه: "متروك متروك،: مرة وقال "كذاب،

ــة ْبــنُ  َمْســُعودُ (  . ح ا قــال الــذهبي: ، قــال ابــن الملقــن فــي حقــه: "مجهــول"، بینمــ)اْلَمْوِصــِليّ  ُجَوْیِرَی
 ."صدوق"، وخلصت بنتیجة أنه: "صدوق" نبیل"، وقال ابن حجر: "صدوق

 وافقــه بمــا مقارنــةً  تُــذكر ال الــذهبي لإلمــام اْلُمَلقِّــن ابــن اإلمــام مخالفــة فــإن هــذا وعلـى  
  .أعلم واهللا. العبارة بنفس الرواة على حكمه في ُیحاكیه ما كثیًرا كان بل فیه،

ــ -٩ ) راوًیــا مــن الــذین جــرحهم اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن، أي مــا نســبته ٥٣ى (حكــم اإلمــام ابــن حجــر عل
 نسـبته مـا راوًیـا مـنهم،) ٣٥(لــ تجریحه في ابن اْلُمَلقِّن اإلمام حجر ابن اإلمام %)، وافق٧٢.٦(
) رواٍة ٩تقریًبا، وتبع اإلمام ابن حجر اإلمام ابن اْلُمَلقِّن بنفس عبارته في حكمه على () %٦٦(

رواٍة ) ٩(لــ تجریحـه فـي الملقـن ابـن اإلمـام حجـر ابـن اإلمـام %)، وخالف١٦.٩نسبته( منهم، ما
 .تقریًبا%) ١٦.٩( نسبته ما منهم،

 اجتهدت في بیان خالصة الحكم على جمیع الرواة، فكانت على النحو التالي:  - ١٠

اوي فـي ) راوًیـا، وٕان اختلفـت معـه فـي وضـع الـر ٦٢وافقت اإلمام ابن اْلُمَلقِّـن فـي تجریحـه لــ(  . أ
):  ُیْوُسفَ  بنُ  (ِإْبَراِهْیمُ  أي مراتب التجریح، ومن ذلك: قوله في حق،  وٕان لـین، فیـه"السَّـِبْیِعيَّ

 ، وقولـه فـي حـق (عبـد"فیـه لـینصـدوق "، خُلصت بنتیجة أنـه: "الصحیحین فرسان من كان
ـــن اْلملـــك ـــه:  "متـــروك َهـــاُرون ب ـــْیَباِنّي): "ضـــعیف"، وخُلصـــت بنتیجـــة أن  مـــتهم الحـــدیث الشَّ

ْمِلــــّي): "ضــــعیف"، وخُلصــــت بنتیجــــة أنــــه:  ُســــَوْید بــــن بالكــــذب"، وقولــــه فــــي حــــق (َأیُّــــْوب الرَّ
الَهْمــَداِنّي): "ضــعیف"، وخُلصــت بنتیجــة   َحِكــیم بــن جــدًا"، وقولــه فــي حــق (َكــْوَثر "ضــعیف

 .البعض" اتهمه الحدیث أنه: "متروك
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 تقریًبا.%) ٢٧.٣) راوًیا، ما نسبته (٢٠تبعته بنفس عبارته في (  . ب

قــال فــي حــق:  %) تقریًبــا، وهــم كالتــالي:١٥) رواٍة، مــا نســبته (١١وخالفتــه فــي تجریحــه لـــ(  . ت
ــد َأِخــي اْبــن الــرَّْحَمن (َعْبـد  یكــاد الُمْنَكـِدر): "فیــه ضــعف"، وخلصــت بنتیجــة أنــه: "ال بــن ُمَحمَّ

ـــْیَبانِ  َعْنتَـــَرة ْبـــن حدیثـــه"، وقـــال فـــي حـــق (َهـــاُرون علـــى تـــابعیُ  وال یعـــرف، ّي): "ضـــعیف"، الشَّ
جهالـة"،  فیـه"الشَّـْرَعِبّي):  َزْیـد ْبـنُ  بَّـانحـق (حِ  فـي بـه"، وقـال بـأس وخلصت بنتیجة أنـه: "ال

عرف"، وخلصت بنتیجة َلِهیَعَة): "ال یُ  ْبنِ  وخلصت بنتیجة أنه: "ثقة"، وقال في حق (ِعیَسى
ــُع): "مجهــول"، وخلصــت بنتیجــة أنــه: "م أنــه: الحــدیث"،  نكــر"ضــعیف"، وقــال فــي حــق (َأْیَف

اَألْزِدّي): "مجهـول"، وخلصـت بنتیجـة أنـه: "متـروك  الَغفَّـار َعْبـد بـن وقال في حـق (الَحَسـینُ 
اْلَمْوِصــِلّي): "مجهـول"، وخلصـت بنتیجــة  ُجَوْیِرَیـة ْبـنُ  اتهـم بالكـذب"، وقــال فـي حـق (َمْســُعودُ 

ِبْیع بن أنه: "صدوق"، وقال في حق (َقْیس واهـي"، وخلصـت بنتیجـة  اَألَسـِدّي): "ضـعیف الرَّ
أنه: "صدوًقا مأموًنا حیث كـان شـاًبا، فلمـا كبـر سـاء حفظـه، وامـتحن بـابن سـوء"، وقـال فـي 

ـْنَعاِنّي): "متـروك"، وخلصـت بنتیجـة أنـه:  الَحَسنِ  بن حق (ُمَحمَّد  رمـي صـدوق فیـه لـینالصَّ
فـي الزهـري"، وخلصــت  اْلَیْحُصـِبّي): "ضـعیف َنِمـر ْبـنُ  الـرَّْحَمن بالقـدر، وقـال فـي حـق (َعْبـد

  واهللا تعالى أعلى واعلم. .مسلم" بن الولید إال عنه یرو لم بنتیجة أنه: "ثقة
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 اخلامتـــــة
 

 أوًال: النتائج. 

 ثانًیا: التوصیات.
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  ةـــمــاتـــاخل

الحمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات، حمـــًدا هللا رب العـــالمین بجمیـــع محامـــده كلِّهـــا علـــى 
َعَمـُه وُیكـاِفُئ مزیـده، والصـالة والسـالم علـى نبیِّنـا جمیع نعمه علینا وعلـى جمیـع خلقـه، حمـًدا یـوافي نِ 

  ...، وعلى آله وصحبه، وسلم، وبعدrمحمد 

مــــع  راســــة،إلیهــــا مــــن خــــالل الدِّ  تعــــرض فــــي خاتمــــة الرســــالة، أبــــرز النتــــائج التــــي توصــــلأ
  اهللا التوفیق والسداد.أسأل التنصیص على أهم التوصیات المؤمل القیام بها، و 

  أوًال: النتائج:

  :أبرزها من مهمَّة، نتائج إلى البحث، هذا خالل من ْلتوصَّ ت
ضـمن ه) والتـي تعـد ٨٠٤-ه٧٢٣عاش اإلمام ابن اْلُمَلقِّـن فـي الفتـرة الزمنیـة الواقعـة مـا بـین (أوًال: 

 -ه٦٤٨والتي خضعت فیها مصر لحكـم سـالطین الممالیـك ( ،أهم مراحل الدولة المملوكیة
  ه).٩٢٣

وابــن  ،بكي، مـنهم الُســعلــى یــد صـفوة ممتــازة مــن كبـار علمــاء عصــرهْلُمَلقِّـن ابــن اتتلمـذ اإلمــام ثانًیــا: 
  ة من أعیان الفقهاء الشافعیین، وابن سید الناس محدث عصره، وغیرهم.اعَ مَ جَ 

حیث انفرد بكثرة تصانیفه، في فني  في زمانه،مصر علماء  زأبر ابن اْلُمَلقِّن من عتبر اإلمام یُ  :ثالثًا
    ن ذلك على رأس القرن الثامن.وكا ،الفقه والحدیث

معقــًال الوقــت  ن شــیوخه بالقــاهرة، والتــي كانــت فــي ذلــكعــلــم یكتــف اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن باإلخــذ  :رابًعــا
  بل كانت له رحالته العلمیة خارج مصر. للعلم والعلماء؛ 

، وألصــح r : ترجــع أهمیــة كتــاب التوضــیح البــن اْلُمَلقِّــن فــي كونــه شــارًحا لحــدیث رســول اهللاخامًســا
فــن فــي فنــون العلــوم شــتماله علــى أكثــر مــن وال ،-ســبحانه وتعــالى -كتــاب بعــد كتــاب اهللا 

قــــراءات، وغیـــر ذلــــك مـــن العلــــوم فهـــو موســــوعة والتفســـیر، وال فقــــه،والحـــدیث، الالشـــرعیة؛ ك
  متنوعة.

د حفـظ باعتماده على الكثیر من المصادر والمراجع لمن سبقه، والتي عابها علیه الـبعض قـ :سادًسا
البخـاري للمهلـب،  صـحیحصـولها، مثـل شـرح لنا الكثیر مـن النصـوص والنقـول التـي فقـدت أُ 

  البن التین. صحیح البخاري وكذلك شرح

 ة، وقلـوتفرغـه العلمـي شتغاله بالتصنیف وهـو شـابیرجع ذلك؛ الو  ،اشتهاره بكثرة المصنفات :سابًعا
  ، وامتداد حیاته العلمیة.الدنیویة مشاغله
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 وهـذا وتعـدیًال، جرًحـا أحـوالهم بُّعتَ وتَ  الرجال، نقد في دقیًقا علمًیا منهًجا اْلُمَلقِّن ابن اإلمام تََّبعا :ثامًنا
  ، ومن هذه الخصائص:الواضحة وأسسه وقواعده الممیزة، خصائصه له المنهج

  .عدیلالتَّ  في العلمیة النزاهة .١

  .عدیلالتَّ  في العلمیة الدقة .٢

  ولیس هنا الموضع لحصرها. .التَّْعِدیل في دقیقة علمیة لمصادر اعتماده .٣
 علــى ســاعده ممــا دقــٍة، بكــل الــرَّاوي شــخص لتحدیــد علمیــة؛ أصــوًال  ابــن اْلُمَلقِّــن اإلمــام اتبــع :ثامًنــا

َواة على مناسبة أحكام إصدار  صـوابها، فـي دقیقـة هـي كما وقوعها، في دقیقة ومرویاتهم الرُّ
َواةلبعض ا ترجم وقد    المیالد إلى الوفاة.  ترجمة وافیة من لرُّ

 راوًیـــا، مـــا بـــین جـــرح )١٦١( اْلُمَلقِّـــنابـــن  عنـــد اإلمـــام كنمـــاذج دد الـــرواة المدروســـینبلـــغ عـــ :تاســـًعا
جــریح راوًیــا بألفــاظ التَّ  )٧٣(عــدیل المختلفــة، وبألفــاظ التَّ  مــنهم راوًیــا) ٨٨(لوتعــدیل، تعــرض 

  المختلفة.
 ) لفظــة؛ منهــا٥٨( بلغــتالــدالالت، متعــددة، متباینــة  تعــدیلاظ بألفــابــن اْلُمَلقِّــن اإلمــام  رَ بَّــعَ  ا:عاشــرً 

) مـن األلفـاظ التـي ٧، و(النِّسـبي تعـدیللاألفـاظ مـن ) ٤(والمطلـق، تعـدیل من ألفاظ ال) ٤٧(
  لم یجزم القول فیها.

 لفظــة )٣٧(، بلغــت متعــددة، مختلفــة الــدالالت جــرحبألفــاظ ابــن اْلُمَلقِّــن ر اإلمــام بَّــعَ  :دي عشــراالحــ
  النِّسبي.  جرحألفاظ ال) من ٢(و ،المطلق جرحمن ألفاظ ال )٣٥( منها
؛ جاله على الرِّ مِ كْ من طبقة النَُّقاد المعتدلین المتوسطین في حُ ابن اْلُمَلقِّن عتبر اإلمام یُ  :الثاني عشر

وخـــالفهم فـــي %)، ٩٢مـــا نســـبته (قـــاد فـــي توثیـــق وتجـــریح أكثـــر الـــرواة النُّ األئمـــة فقـــد وافـــق 
  %).٨ما نسبته ( ،البعض اآلخر

ــث  ــیهم اإلمــام )١٥١(علــى اإلمــام الــذهبي حكــم  عشــر:الثال جرًحــا ابــن اْلُمَلقِّــن  راوًیــا ممــن حكــم عل
  راوًیا. )١٤(راوًیا منهم، وخالفه في  )١٣٧( وتعدیًال، وافق اإلمام الذهبي على

 الا جرًحـْلُمَلقِّـن راوًیا ممن حكـم علـیهم اإلمـام ابـن ا )١٤٧( على اإلمام ابن حجر حكم عشر:الرابع 
  راوًیا. )١٥(راوًیا منهم، وخالفه في  )١٢٥(على  ابن حجروافقه اإلمام  تعدیًال 

ابــن فــي بیــان خالصــة الحكــم علــى جمیــع الــرواة الــذین تكلــم فــیهم اإلمــام  تاجتهــد عشــر:الخــامس 
) ١٤، إال فـي (نلحكـم اإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـ ة فیهـاموافقـ ،وكنت في أغلبها جرًحا وتعدیًال اْلُمَلقِّن 

  %).٨.٦راوًیا ما نسبته (
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ح مراتــب للجــر  ثمانیــةإلــى ابــن اْلُمَلقِّــن مراتــب الجــرح والتعــدیل عنــد اإلمــام  تقســمعشــر: الســادس 
  وبیانها كما یلي: ،جریحتَّ لل أربع، و عدیلللتَّ  أربععدیل، والتَّ 

  مراتب التعدیل: 

  .معنى أو لفًظا الصفة تكرار مع التفضیل، أفعل بصیغةوثیق التَّ  األولى: المرتبة

  .الضبط على تدل واحدة بصفةوثیق التَّ الثانیة:  المرتبة

  .   الضبط من قریبة بصفة وثیقالتَّ الثالثة:  المرتبة

 .الجرح من قریبة بصفة وثیقالتَّ الرابعة:  المرتبة

   ح:یجر تمراتب ال

  .اويالرَّ  في الخفیف الجرح على یدل بوصف الجرحاألولى: مرتبة المرتبة 

  .الرَّاوي في الجهالة على یدل بوصف الجرح الثانیة:المرتبة     

  .الرَّاوي في الشدید الجرح على یدل بوصف الجرح الثالثة:المرتبة         

  .والوضع بالكذب الجرح: الرابعةالمرتبة         
لفـاظ الجارحـة مـا أمكـن، تجنـب األ ، ولكنـهجـریحللتَّ  الفاًظـأاإلمـام ابـن اْلُمَلقِّـن  عملاسـت عشـر:السابع 

  قد. وانتقى عباراته وكسا ألفاظه، والتزم األدب في النَّ 

"، في حكمه علـى بعـض أو نبیل "ثقة"، و"صدوق :بین لفظتي جمع اإلمام ابن اْلُمَلقِّن: عشرالثامن 
  .حدیثالفي  تهثق مع أراد بذلك كونه صدوًقا في دینه، وعبادته وورعه،لعله و  الرواة؛
وٕانمـا  ؛من األلفاظ التي لم یجزم اإلمام ابـن اْلُمَلقِّـن القـول فیهـا توثیقًـاوثق"، " مصطلح :التاسع عشر

  .ذكر ابن حبان له في ثقاته وأراد بقوله "وثق"على ابن حزم، كان في معرض الرد غالًبا 
جریح والتي سـاوى اإلمـام ابـن مصطلح "له مناكیر"، و"منكر الحدیث" من مصطلحات التَّ  العشرون:
ومقارنتهــا بــأقوال غیــره  ،وتبــین ذلــك مــن خــالل دراســة أقــوال اإلمــام ابــن اْلُمَلقِّــن ،ْلُمَلقِّــن بینهــاا

  من النقاد.
أو أهــل  ،العتمــاد علــى قــول ناقــد واحــداب هاف الــرَّاوي والحكــم علیــه بمــا یناســبَصــنْ إال یمكــن  وأخیــرًا:

والوقــوف  الـرَّاويقـاد فــي بــل یتعیـین الرجـوع إلــى كتـب الرجـال، وحصــر أقـوال النُّ  ؛زمـان واحـد
  على مدلوالتها.
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  ت:اثانًیا: التَّوصی
أهمیتهـا بوصـیات التـي شـعرت أشـیر إلـى أبـرز التَّ  ،تعـالىن باب تمام الفائدة إن شاء اهللا وم

  من خالل إعدادي للبحث، والتي أوصي بها الباحثین وطلبة العلم، وهي:
تعلقــة بمنــاهج األئمــة فــي نقــد الرَِّجــال، وٕابــراز راســات المُ راســات العلیــا إلــى الدِّ توجیــه طلبــة الدِّ   أوًال:

  .ب عنهابویة والذَّ جهودهم في حفظ السُّنَّة النَّ 
صـنفات رار مُ علـى ِغـ ،جمع فیها أقـوال كـل ناقـد علـى حـدةیُ صنفات خاصة االهتمام بإفراد مُ    ثانًیا:

فــرد ولــم تُ  ،ي الَجــْرح والتَّْعــِدیلدت أقــوالهم فــِمــتُ عْ األئمــة فــي هــذا البــاب، خاصــة النُّقَّــاد الــذین اِ 
  أقوالهم في مصنفات.

عجم أللفـاظ وعبـارات الَجـْرح والتَّْعـِدیل الصـادرة عـن النُّقَّـاد، مـع فهرسـتها العمل على إخراج مُ   ثالثًا:
بطریقة علمیة، واالجتهـاد فـي شـرح معانیهـا والوقـوف علـى مـدلوالتها، وتحریـر المصـطلحات 

  عین.والعبارات الخاصة بإمام م
عجـم للنُّقَّـاد الـذین تكلَّمـوا فـي الرَِّجـال جرًحـا وتعـدیًال علـى مـر العصـور، مـع العنایة بإخراج مُ     رابًعا:

  تكون بمثابة مرجع لطلبة العلم. ،فیدة لُكلِّ ناقدذكر ترجمة موجزة ومُ 
ــریف والحــدیث اإلســالم، خدمــة فــي هــودهموجُ  بعلمــائهم المســلمین جمهــور تعریــف :خامًســا  لــىع الشَّ

  .الخصوص وجه
  ول لذلك.المفقودة، وتخصیص میزانیة من الدُّ النُّقَّاد تب یب عن كُ قِ نْ التَ  سادًسا:
  عنوانه:  مشروًعاین بكلیة أصول الدِّ  ریف وعلومهبني قسم الحدیث الشَّ تَ : سابًعا

بـات والتـي التعقمـن  كثیرفهناك ال، )والعلماءقاد اإلمام ابن اْلُمَلقِّن على غیره من النُّ تعقبات (
ض لدراستها لم  ، (منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّن فـي مختلـف الحـدیث)، -ةحسب علم الباحث–ُیَتَعرَّ

(منهج اإلمام ابـن اْلُمَلقِّـن فـي شـرح أحادیـث صـحیح البخـاري ومقارنتهـا مـع غیـره ممـن شـرح 
   صحیح البخاري).

رحمة واسـعة، ویجزیـه  اْلُمَلقِّنابن اقد تام، أسأل اهللا العلي العظیم أن یرحم اإلمام النَّ وفي الخ
  عنا وعن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء. 

ُسـْبَحاَنه وتعـالى أن یجعــل هـذا العمـل عمـًال خالًصــا لوجهـه الكـریم ویتقبلـه منــي، وأنَّ  وأسـأله
بي وهــو حســ ،، إنَّــه ولــي ذلــك والقــادر علیــهفــي القــول والعمــل يوُیســدَِّدن يوفَِّقنَ أن ُیــو  یغفــر لــي زالتــي،

  ونعم الوكیل.
  آمني..وعلى سائر النبِينيحممد، وعلى آله وصحبه  سيدناوصلَّى اُ وسلَّم على 
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 الفهارس العلمية    

 وتشتمل على: 

 أوًال: ِفْهرست اآلیات القرآنیة

 ثانیًا: ِفْهرست األحادیث النَّبویة واآلثار.

واة المدروسین.  ثالثًا: ِفْهرست الرُّ

 راجع.رابعًا: ِفْهرست المصادر والم

 خامسًا: ِفْهرست المحتویات.
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  اآليات القرآنيةِفْهرست أوًال: 

  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة

  سورة البقرة

  ٤٠  ٢٦٠  ﴾...َوإِْذ َقاَل ِإْبَراِهیُم َربِّ َأِرِني َكْیَف ُتْحِیي الَمْوَتى﴿

  سورة آل عمران

  ٤١  ١٣٥  ...﴾ َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهمْ ﴿

  سورة النساء

  ٤٥  ٨٣  ...﴾َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اَألْمِن َأِو الَخْوِف َأَذاُعوا ِبهِ ﴿

  سورة المائدة

  ٤٨  ٣  ...﴾َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمیَن هللاِ  ﴿

  ٣٧٨  ١٠١  ﴿َال َتْسَأُلوا َعْن َأْشَیاَء ِإْن تُْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم﴾

  سورة الحجر

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴾   ٥٢  ٩  ﴿ ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

  سورة النمل

  ب   ١٩  ﴿َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمتـــــََك الَِّتي َأْنَعْمــــَت َعَليَّ ﴾

  سورة الجاثیة

  ٣٧  ٢١    ﴾ الَِّذیَن اْجَتَرُحوا السَّیَِّئاِت... َحِسبَ ﴿َأْم 

  سورة الحجرات

  ٤٠  ٦  ...﴾  َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبأٍ ﴿

  سورة الطالق

  ٤٥  ٢  ﴾َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم...﴿

  سورة االنشقاق

  ٤٩  ١٩  ﴿َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق﴾
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  واألثار.بوية األحاديث النَّ ترسْهثانيًا: ِف

الحكـــــم علـــــى   الراوي األعلى  طرف الحدیث  م
  الصفحة  الحدیثإسناد 

  ٣٤١  ضعیف  أنس بن مالك  وا ِمْثَل َأِبي َضْمَضٍم؟َأَتْعِجُزوَن َأْن َتُكونُ   -١
  ١٥٥  ضعیف  ابن مسعود  ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْهَلُه َفْلَیْسَتِتْر،...  -٢
ـــُه    -٣ ـــْؤَذْن َل ـــْم ُی ـــا َفَل ِإَذا اْســـَتْأَذَن َأَحـــُدُكْم َثَالًث

  ْلَیْرِجْع... فَ 
أبـــــــــــــو موســـــــــــــى 

  األشعري
  ٤١  متفق علیه.

  ٣٤٢  ضعیف  أبو هریرة  َأنَّ َرُجًال َأَكَل ِفي َرَمَضاَن...   -٤
حفصــــــــــة بنــــــــــت    .ِإنَّ َعْبَد اللَِّه َرُجٌل َصاِلحٌ    -٥

  عمر
  ٤٧  متفق علیه.

ُل ُجُمَعٍة ُجِمَعْت ُجَواثَا...   -٦   ٨٣  ضعیف  أبو هریرة  َأوَّ
  ٤٦  متفق علیه.  عائشة  اْئَذُنوا َلُه ِبْئَس َأُخو اْلَعِشیَرِة...    -٧
٨-   

  َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَیًة... 
ـــــــــــن  ـــــــــــد اهللا ب عب

  ٤٦، ٤٠  البخاري.  عمرو

عمــــــــــــــران بــــــــــــــن   َخْیُرُكْم َقْرِني، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم...    -٩
  ٤٩، ٤٦  متفق علیه.  حصین

َالِة...  َصَالُة الرَُّجِل َقاِعًدا ِنْصفُ - ١٠ ـــــــــــن   الصَّ ـــــــــــد اهللا ب عب
  ٤٠  مسلم.  عمرو

ِبَیــــِدي، ثُــــمَّ  rَفَتْلــــُت َقَالِئــــَد ُبــــْدِن النبــــي - ١١
  ١٤٢  متفق علیه.  عائشة  َقلََّدَها...

ــــــا ِكــــــَالُب - ١٢ ــــــَبُح َعَلْیَه ــــــَداُكنَّ َتْن ــــــَأنِّي ِبِإْح َك
  ٨٣  صحیح  عائشة  ...اْلَحْوَأبِ 

  ١١٠  البخاري.  أبو هریرة  یقرأ في الجمعة ... rكان النبي - ١٣
  ٣٢٤  ضعیف  ابن عباس   .ْبَس َبْعَد ُسوَرِة النَِّساءِ َال حُ - ١٤
ــــد   ه یعلقه...لیتخذ أحدكم سوًطا في بیت- ١٥ ــــن عب جــــابر ب

  ٣٢٩  ضعیف  اهللا

َما َطَلَعِت الشَّـْمُس َعلَـى َرُجـٍل َخْیـٍر ِمـْن - ١٦
  ٢٧٢  موضوع  أبو هریرة  ُعَمر...
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٤٧٣ 

الحكـــــم علـــــى   الراوي األعلى  طرف الحدیث  م
  الصفحة  الحدیثإسناد 

ـــــوُم - ١٧ ـــــمَّ َیُق ـــــا، ُث ـــــْذِنُب َذْنًب ـــــٍل ُی ـــــْن َرُج ـــــا ِم َم
  َفَیَتَطهَُّر... 

أبــو بكــر، وعلــي 
  ابن أبي طالب

  ٤١  حسن

١٨ -
  َمْن َأْفَطَر َیْوًما ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن...

ــــد  ــــن عب جــــابر ب
  اهللا

  ٤١١  موضوع

  ١٨  مسلم  أبو هریرة  َمْن َسَلَك َطِریًقا َیْلَتِمُس ِبِه ِعْلًما...- ١٩
ـــــــــــن   َنَهى َأْن ُیَصلَّى ِفي َسْبَعِة َمَواِطَن...- ٢٠ ـــــــــــد اهللا ب عب

  عمر
  ٣٥٧  ضعیف

َوِددتُّ َأنَّــِك َلــْم َتْخُرِجــي ِمــَن الــدُّْنَیا َحتَّــى - ٢١
  َتْكُفِلي َیِتیًما...

  ٣٢٥  ضعیف  ابن عمر

٢٢ -
  اْلُوُضوُء ِممَّا َخَرَج، َوَلْیَس ِممَّا َدَخَل...

بســـــــــــــــرة بنـــــــــــــــت 
  صفوان

  ٣١٩  ضعیف

  ١٤٢  صحیح  عائشة  ِألَْهِل اْلَمِدیَنِة... rَوقََّت َرُسوُل اللَِّه - ٢٣
  ٣٤٨  ضعیف  أبو هریرة  ِنْصُف اْلِعْلِم...َتَعلَُّموا اْلَفَراِئَض، َفِإنَُّه - ٢٤
َمـــــــــاِن - ٢٥ ـــــــــاُلونَ َیُكـــــــــوُن ِفـــــــــي آِخـــــــــِر الزَّ  َدجَّ

  َكذَّاُبوَن... 
  ٤٦  مسلم  أبو هریرة

  

  

      

  

  

  

  



        

  

 الفهارس العامة

٤٧٤ 

  المدروسين الرُّواةِفْهرست 

  عدلونواة المأوًال: الرُّ 
  رقم الصفحة  لراوياسم ا  م

  ١١١  َأَباُن ْبُن َصاِلِح الُقَرِشّي.   - ١

َؤاِسي.   - ٢   ١١٤  ِإْبرَاِهیم بن ُحَمْید الرُّ

  ١٠٨  ِإْبرَاِهْیم بن ُمَحمَّد الَفزَاِرّي.   - ٣

.ِإْبرَا   - ٤   ١٣٠  ِهْیُم بُن َطْهَماَن الُخرَاَساِنيِّ

  ١٢٦  ِإْبرَاِهْیم بن ُمَحمَّد بن الُمْنَتِشر.   - ٥

  ١١٤  ِإْبرَاِهیم بن میسَرة الطَّاِئِفي.   - ٦

  ١٠٥  اِهْیم بن َناِفع الَمْخُزْوِمّي.ِإْبرَ    - ٧

  ١٨٠  َأْجَلح ْبن َعْبد اللَّه اْلِكْنِدّي.   - ٨

  ١١٥  َأْحَمد ْبن ُعْثَمان اَألْوِدّي.   - ٩

  ١٢٣  ّي.ِإْسَحاق ْبن رَاِشد اْلَجَزرِ    -١٠

  ١٤٠  ِإْسَحاق ْبن َشاِهین اْلَواِسِطّي.   -١١

  ١٧٢  ِإْسَماِعْیل بن َعیَّاِش الَعْنِسيّ    -١٢

  ٢٢٤  َأْفَلح ْبن ُحَمْید اْألَْنَصاِرّي.   -١٣

ل الرََّقاِشيّ    -١٤   ١١٧  ِبْشر بن الُمَفضَّ

  ٩٤  ثَابت بن َأْسَلَم البناني.   -١٥

  ١٨٥  ْبِن َأِبي َصاِلح حجازي. ُجَبْیرِ    -١٦

  ١٢٧  ْوِذّي.اْلُحَسْین بن ذْكَوان العَ    -١٧

  ٤٧٤  اْلُحَسْین بن ُمَحمَّد بن ِزَیاد اْلَعْبدي.   -١٨

  ٩٨  َحْفُص بُن ُعَمَر األزدي.   -١٩

  ١٠١  َحْفص بن ِغَیاث النََّخِعّي.   -٢٠
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٤٧٥ 

  رقم الصفحة  لراوياسم ا  م

  ٩١  َحمَّاُد بُن ُأَساَمَة القرشي.   -٢١

  ٨٦  َحمَّاُد بن َزْید بن ِدْرَهم اَألْزِدّي.   -٢٢

  ١٦٠  َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة اْلَبْصِرّي.   -٢٣

  ١٩٨  اْلَخْوالِنّي.ُحَمْید ْبن َهاِنئ    -٢٤

  ١٣٤  َحْنَظَلُة اْبُن َأِبي ُسْفَیاَن الُجَمِحي.   -٢٥

٢٦-   .   ١٤٣  َخاِلُد ْبُن َخِلّي اْلَكَالِعيُّ

  ١٠٠  َخاِلُد ْبُن ِدیَنار التَِّمیِمّي.   -٢٧

  ١٤٤  َخِلیَفة بن َخیَّاط اْلُعْصُفِرّي.   -٢٨

  ١٣٥  َزَكِریَّا ْبِن َأِبي َزَكِریَّا اْلَبْلِخي.   -٢٩

  ٨٧  ُزَهْیر بن ُمَعاِوَیة اْلجْعِفّي.   -٣٠

  ١١٥  ِزَیاد بن َفْیُروز البراء.   -٣١

  ١٤٦  َزْید بُن َعِلّي النََّخِعّي.   -٣٢

  ١٢٩  سالم ابن َأبي الَجْعد.   -٣٣

  ١٠٩  سعد بن ِإْبرَاِهیم بن عبد الرحمن.   -٣٤

بِّّي.   -٣٥   ١٣٧  َسِعید ْبن ُسَلْیَمان الضَّ

  ١٤٦  َسِعْیُد بُن َیَسار الَمَدِنّي.   -٣٦

  ١١٦  َسَلَمُة بُن ِدْیَنار اَألْعرج.   -٣٧

  ١١٦  لیمان َأُبو َحاِزٍم اَألْشَجِعّي.س   -٣٨

  ١٤٧  َشِبیب بن َسِعید التَِّمْیِمّي.   -٣٩

  ١٨٩  ُشَرْحِبیل بن ُمْسِلم اْلَخْوالِنيّ    -٤٠

  ١٩٦  ِبي َنِمر.َشِرْیُك بُن َعْبِد اِهللا ابِن أَ    -٤١

  ٩٧  َصَدَقُة بُن الَفْضِل الَمْرَوِزّي.   -٤٢
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٤٧٦ 

  رقم الصفحة  لراوياسم ا  م

ْلُت بن ُمَحمَّد الَبْصِريّ    -٤٣   ١٥٠  الصَّ

اك ْبِن مخلد الشَّْیَباِنّي.   -٤٤ حَّ   ١٣٥  الضَّ

  ١٤٨  َعْبد اْألَْعَلى بن اْلَقاِسم اْلَهْمَداِنّي.   -٤٥

  ١١٨  َعْبُد الرَّْحَمِن بُن ِزَیاِد الشَّْعَباِنّي.   -٤٦

  ١٨٢  َعْبد الرَّْحَمن ْبن ِشَماَسَة اْلَمْهِرّي.   -٤٧

  ١٩٠  َعْبُد اللَّه ْبن اْلُحَسْین اَألْزِدّي.   -٤٨

َبْیِر الُحَمْیِدّي.   -٤٩   ١٧٩  َعْبُد اِهللا بُن الزُّ

  ١٨٣  َعْبد اهللا ْبن ُبَدْیل ْبن ورقاء.   -٥٠

  ٩٩  َعْبِد اللَِّه ْبِن َداُوَد الَهْمَداِنّي.   -٥١

  ١٩٤  َعْبد اهللا ْبن داود الواسطيّ    -٥٢

  ١٣٩  َعْبد اللَِّه ْبن ُعَمَر النَُّمْیِرّي.   -٥٣

  ٨٥  َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْون البصري.   -٥٤

  ١٥٩  َعْبد اهللا بن َعیَّاش الِقْتَباِنّي.   -٥٥

  ١٣٦  .عبد اهللا بن ُمَحمَّد اْلجْعِفيّ    -٥٦

  ١٣٨   بن ُمِنیر اْلمروِزي.عبد اهللا   -٥٧

  ١٨٦  َعْبد الَواِحد بن ِزَیاد الَعْبِدّي.   -٥٨

  ١٠٧  َعْبُد الَواِرِث بُن َسِعْیِد العنبري.   -٥٩

  ١٨٦  أبي ثور.عبید اهللا بن عبد اهللا ابن    -٦٠

َبْیر اَألَسِدّي.   -٦١   ٨٨  ُعْرَوة ْبن الزُّ

  ١٣٨  َعفَّان بن ُمسلم الباهلي.   -٦٢

  ١٢٥  علّي ْبن ُمْدِرك النخعي.   -٦٣

  ١٥١  و ْبُن َیْحَیى السَِّعیِدّي.َعْمرُ    -٦٤



        

  

 الفهارس العامة

٤٧٧ 

  رقم الصفحة  لراوياسم ا  م

  ٨٠  اْلَفْضُل ْبُن ُدَكْین الكوفي.   -٦٥

  ١٩٢  َقِبْیَصة بن ُعْقَبة السُُّواِئّي.   -٦٦

  ٨٢  َقْیُس ابُن َأِبي َحاِزم الَبَجِلّي.   -٦٧

  ١٤٩  َقْیُس ْبن َحْفص الدَّاِرِمّي.   -٦٨

  ٩٠  َماِلك بن ِإْسَماِعْیل النَّْهِدّي.   -٦٩

  ١٣٦  َماِلُك ْبُن َأَنِس اَألصَبحّي.   -٧٠

  ٩٧  د بن َأِبي َغاِلب اْلُقوِمِسّي.ُمَحمَّ    -٧١

  ١١٧  ُمَحمَّد بن َحْرب اْلَخوَالِنيّ    -٧٢

ِرْیرُ    -٧٣   ١٦٦  ُمَحمَُّد بُن َخاِزم الضَّ

  ٨٤  ُمَحمَُّد بُن ُمْسِلِم الزهري.   -٧٤

  ١٢٦  ُمَحْمِد ْبِن ُمَقاِتٍل الكسائي.   -٧٥

  ٨٩  ُمْسِلم ْبن ِإْبرَاِهیم اْألَْزِدّي.   -٧٦

  ١٥٦  ُمَعاِوَیة بن َصاِلح الَحْضَرِمّي.   -٧٧

  ١٢١  ُمْعَتِمُر بُن ُسَلْیَمان التَّْیِمّي.   -٧٨

  ١٠٥  َمكِّّي ْبن ِإْبرَاِهیم التَِّمیِمّي.   -٧٩

  ١٥٢  ِمْنَدل بن َعِلّي اْلَعَنِزّي.   -٨٠

َلِمّي.َمْنُصْوُر بُن الُمْعَتمِ    -٨١   ١٠٦  ِر السُّ

  ٨٧  النَّضر بن ُشَمْیل اْلَماِزِنّي.   -٨٢

  ٨٩  َهاِشم بن اْلَقاِسم اللَّْیِثيّ    -٨٣

  ١٤٩  اْلَوِلید بن َرَباح اْلمدِني.   -٨٤

  ١٥٥  َیْحَیى ْبِن َسِعید اْلَقدَّاح.   -٨٥

َبِعّي.   -٨٦   ١٠٧  َیِزْید بن ُحَمْید الضُّ
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٤٧٨ 

  رقم الصفحة  لراوياسم ا  م

َلِمّي.   -٨٧   ٩٤  َیِزید بن َهاُرون السُّ

  ٩٩  حفصة بنت سیرین.   -٨٨

  جرحون.ثانیًا: الرواة الم
  رقم الصفحة  الراوياسم   م

  ٢٦١  .ِإْبرَاِهْیُم بُن ُیْوُسَف السَِّبْیِعيَّ    -٨٩

  ٢٨٢  .َأَباُن بن َأِبي َعیَّاش الَبصريّ    -٩٠

  ٣٢٥  سي.أبو إسحاق الدو    -٩١

  ٤١٨  .َأُبو َبْكٍر اْلُهَذِليّ    -٩٢

  ٣٨٨   .التَّمیميّ  الُمَهزِّم أبو   -٩٣

  ٣٢٣  .َأُبو ُهَرْیَرة یروي عن َمْكُحول   -٩٤

  ٣١٨   .بن عیینةآدم    -٩٥

  ٤٠٨  ُأَوْیس. ْبن اهللا َعْبد بن ِإْسَماِعْیل   -٩٦

  ٣٢٤  .َأْیَفعُ    -٩٧

  ٢٨٧  َأیُّْوب بن ُسَوْید الرَّْمِلّي.   -٩٨

  ٣٣٦  .ثابت بن زهیر البصري   -٩٩

  ٣٧٩  .اْلَحاِرث بن َنْبَهان اْلَجْرِميّ    - ١٠٠

  ٣٢٢  .بَّان ْبُن َزْید الشَّْرَعِبيّ حِ    - ١٠١

اج بن ُنَصْیر الَفَساِطْیِطّي.   - ١٠٢   ٢٩٠  الَحجَّ

  ٣٦٩  .حرام ْبن ُعْثَمان الَسَلِميّ    - ١٠٣

  ٤٠٠  .اْلَحَسُن بن ُعَماَرَة اْلَبَجِليّ    - ١٠٤

  ٣٢٦  الَحَسیُن بن َعْبد الَغفَّار اَألْزِديّ    - ١٠٥

  ٢٩٣  .الُحَسْین بن ِعیَسى اْلَحَنِفيّ    - ١٠٦
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٤٧٩ 

  رقم الصفحة  الراوياسم   م

  ٩٨  .ْبِن َأِبي اْلَعطَّافاَحْفص بن ُعَمَر    - ١٠٧

  ٢٧٥  َحمَّاد بن الَجْعد الُهَذِلّي.     - ١٠٨

  ٣٥٦  اَألْنَصاِرّي.ِبیَرة َزْید بن جَ    - ١٠٩

  ٣٨٤  .َسِعید ْبُن اْلَمْرُزَبان اْلَعْبِسيّ    - ١١٠

  ٤٢٥  الَواِسِطّي. ُحَسْین بن ُسْفَیان   - ١١١

  ٣٩١  .ُسَلْیَماُن ْبُن َأْرَقَم اْلَبْصِريّ    - ١١٢

  ٤٢٨  الَعْبِدّي. َكِثْیر بن ُسَلْیَمان   - ١١٣

  ٣١٨  ُشْعَبة بن ِدیَنار اْلَهاِشِمّي،   - ١١٤

  ٣٤٩   .َعْبد اَألْعَلى بن َأِبي اْلُمَساِورِ    - ١١٥

  ٣٥١  .َعْبُد اَألْعَلى ْبُن َأْعَینَ    - ١١٦

  ٢٦٢  .َعْبُد اَألْعَلى ْبُن َعاِمر الثَّْعَلِبيّ    - ١١٧

  ٢٩٤  .َعْبد اْلَجبَّار بن ُمْسِلم الدَِّمْشِقيّ    - ١١٨

  ٤٤٤  .َعْبد الرَّْحَمن اْبن َأِخي ُمَحمَّد بن الُمْنَكِدر   - ١١٩

  ٢٦٥  َعْبد الرَّْحَمن ْبن َعْبد اللَّه بن ِدیَنار   - ١٢٠

  ٤٢٩  ّي.اْلَیْحُصبِ  َنِمر ْبنُ  الرَّْحَمن َعْبد   - ١٢١

َمد بن َحِبْیب اَألْزِدّي.   - ١٢٢   ٢٦٧  َعْبِد الصَّ

  ٣٥٢  .َعْبد الَكِرْیم ابن َأِبي الُمَخاِرق   - ١٢٣

  ٣٧٦  .ِديّ َعْبد اللَّه بن َجْعَفر السَّعْ    - ١٢٤

  ٣٢١  .َعْبُد اللَّه ْبن ِدیَنار الَبْهراني   - ١٢٥

  ٣٠٦  َعْبد اهللا بن ُمَحمَّد بن َعِقْیل.   - ١٢٦

  ٢٩٤  .عبد اْلملك بن َهاُرون الشَّْیَباِنيّ    - ١٢٧

  ٣٣٨  .ُعْقَبة بن َعْلَقَمة الَیْشُكِريّ    - ١٢٨
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٤٨٠ 

  رقم الصفحة  الراوياسم   م

  ٤٢١  الَبْصِرّي. َقِرین ْبنُ  َعِليُّ    - ١٢٩

  ٣٩٤  ُعَمر بن ُصْهَبان اَألْسَلِمّي.   - ١٣٠

  ٢٧٣  .ِعْمرَان بن َداَور َأُبو الَعوَّام الَقطَّان   - ١٣١

  ٣٨٣  َعْمُرو بن َخاِلد اَألْعَشى   - ١٣٢

  ٤٢٢  .َعْمرو بن َخاِلد الُقَرِشيّ    - ١٣٣

  ٢٧٧  .َنار الَبْصِرّي اَألْعَورَعْمُرو بن ِدیْ    - ١٣٤

  ٣٢٣  .ِعیَسى ْبِن َلِهیَعةَ    - ١٣٥

ِبْیع اَألَسِديّ    - ١٣٦   ٣٦١  .َقْیس بن الرَّ

  ٢٩٧  .َكْوَثر بن َحِكیم  الَهْمَداِنيّ    - ١٣٧

  ٣٣٣  .اْألَْنَصاِريّ  ُحَمْید َأِبي ابن ُمَحمَّد   - ١٣٨

ْنَعاِنيّ    - ١٣٩   ٣٩٧  ُمَحمَّد بن الَحَسِن الصَّ

  ٣١٦  .ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن بن َلِبْیَبة   - ١٤٠

  ٣١٦  .ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن، َأُبو َجاِبر اْلَبَیاِضيّ    - ١٤١

  ٣٤١   العمِّّي. اهللا َعْبد بن محمد   - ١٤٢

  ٣٩٨  .َمْسَعَدُة ْبُن اْلَیَسِع الَیْشُكِريّ    - ١٤٣

  ٣٢٧  .َمْسُعوُد ْبُن ُجَوْیِرَیة اْلَمْوِصِليّ    - ١٤٤

  ٢٨٠  .ُمَعاِوَیة ْبن َیْحَیى الطَّرَاُبُلسيّ    - ١٤٥

  ٣٢٩  اْلُهَذِلّي. اْلَحَسن بن َمْعَمر   - ١٤٦

  ٣١٢   .َمْعَمر بن بّكار السَّْعديّ    - ١٤٧

  ٣٧٥  .َمْعَمُر ْبُن زَاِئَدةَ    - ١٤٨

  ٣٢٨  .َمْعَمر بن َزْید   - ١٤٩

  ٤٣١  اْألَْنَصاِرّي. اللَّه َعْبد ْبن َمْعَمرِ    - ١٥٠
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٤٨١ 

  رقم الصفحة  الراوياسم   م

  ٢٩٩  .الُمِغْیَرة بن ِزَیاد الَبَجِليّ    - ١٥١

  ٤١١  ُسَلْیَمان اَألْزِدّي. بن ُمَقاِتل   - ١٥٢

  ٣٢٩  .ُموَسى بن ُمَحمَّد التَّْیِميّ    - ١٥٣

  ٣٤٢  السَِّنِدّي. الرَّْحَمن َعْبد نب َنِجیح   - ١٥٤

  ٣٣٩  .النَّْضر بن َمْنُصْور الذُّْهِليّ    - ١٥٥

  ٣٠٣  .الشَّْیَباِنيّ َهاُرون ْبن َعْنَتَرة    - ١٥٦

  ٤٠٤  الّطائّي. عديّ  ْبن الَهْیَثم   - ١٥٧

  ٢٦٨  .َیْحَیى بن َأیُّْوب الَغاِفِقيّ    - ١٥٨

  ١٥٥  .َیْحَیى بن َسِعْید الَعطَّار   - ١٥٩

  ٣١٣  التَّْیِميّ  اللَّه ُعَبْید بن یحیى   - ١٦٠

فَّار   - ١٦١   ٣٧٢  .ُیْوُسف بن َعِطیَّة الصَّ
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٤٨٢ 

  المصادر والمراجع قائمة

  .»القرآن الكریم«

 ـ أ ـ

المطلب، مكتبـة الخـانجي، عبـد، لرفعـت فـوزي »أبي حاتم الرازي وأثـره فـي علـوم الحـدیث بنا«   .١
 القاهرة.

 ،)هــ٨٤٠:ت(بكر أبي بنا أحمد ، للبوصیري، »رةالعش المسانید بزوائد المهرة الخیرة إتحاف« .٢
 للنشــر، الــوطن دار، إبــراهیم بــن یاســر تمــیم أبــو: بإشــراف العلمــي للبحــث المشــكاة دار: تحقیــق

 .هـ ١٤٢٠،الطبعةاألولى، الریاض

 هـ)، دار صادر، بیروت.٦٨٢، للقزویني، زكریا بن محمَّد (ت: »آثار البالد وأخبار العباد« .٣

ـ)، تحقیـق: صــبحي الّســاُمّرائّي، هــ٢٥٩، للُجوَزجــانّي، إبـراهیم بــن یعقـوب (ت: »حـوال الرِّجــالأ« .٤
 هـ.١٤٠٥مؤسسة الرِّسالة، بیروت، 

ــي التقاســیم أحســن« .٥ ــة ف ــالیم معرف  القــاهرة، مــدبولي مكتبــة، أحمــد بــن محمــد للمقدســي،، »األق
  ه.١٤١١ الثالثة، الطبعة

هــــ)، تحقیـــق: ٣٢٧ن بـــن محّمـــد (ت: الرَّحمعبـــد، البـــن أبـــي حـــاتم، »الشـــافعي ومناقبـــه بآدا« .٦
 هـ.١٤٢٤ الخالق، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى،عبدالغني عبد

(ت:  ، لأللبــــاني، محمــــد ناصــــر الــــدین»الغلیــــل فــــي تخــــریج أحادیــــث منــــار الســــبیل إرواء« .٧
 هـ.١٤٠٥ هـ)، المكتب اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة١٤٢٠

 .هـ١٤٢١، لنور الدین عتر، دار الیمامة، دمشق، »وعلُم الرَِّجـالِ ل الَجْرح والتَّْعِدیل أصو« .٨

ه)، دراســة وتحقیــق: كــرم ٨٤٥، للمقریــزي، أحمــد بــن علــي (ت:»إغاثــة األمــة بكشــف الغمــة« .٩
 ه. ١٤٢٧فرجات، عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واإلجتماعیة، الطبعة األولى، 

 عبـدهــ)، تحقیـق:  ٦٢٩ي بـن أبـي بكـر (ت: الغنعبـدمحمد بن نقطة،  البن ،»إكمال اإلكمال« .١٠
 هـ.١٤١٠رب النبي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة األولى،  عبدالقیوم 

ــْیج بــن »الكمــال فــي أســماء الرِّجــال تهــذیبإكمــال « .١١ هـــ)، ٧٦٢اهللا (ت: عبــد، لُمَغْلطــاي بــن َقِل
اعة والّنشر، الطبعة األولى، تحقیق: عادل بن محّمد، وأسامة بن إبراهیم، الفاروق الحدیثة للطب

 هـ.١٤٢٢
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٤٨٣ 

 د ، تحقیــق:)هـــ٨٥٢: ت(للعســقالني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر ،»العمــر بأبنــاء الغمــر إنبــاء« .١٢
  .هـ١٣٨٩، مصر اإلسالمي، التراث إحیاء لجنة، حبشي حسن

  ، للجورقـــــــــاني، الحســــــــین بـــــــــن إبـــــــــراهیم »األباطیـــــــــل والمنـــــــــاكیر والصـــــــــحاح والمشـــــــــاهیر« .١٣
هــــ)، تحقیـــق: عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالجبار الفریـــوائي، دار ٥٤٣(ت: بـــن جعفـــر، ابـــن الحســـین ا

ـــد، الطبعـــة  ـــة، الهن ـــة الخیری ـــدعوة التعلیمی ـــاض، مؤسســـة دار ال ـــع، الری الصـــمیعي للنشـــر والتوزی
 هـ.   ١٤٢٢الرابعة، 

المختارة أو المستخرج من األحادیث المختارة مما لم یخرجـه البخـاري ومسـلم فـي  ادیثاألح« .١٤
هــــ)، تحقیـــق: معـــالي ٦٤٣الواحـــد المقدســـي (ت: عبدء الـــدین محمـــد بـــن ، لضـــیا»صـــحیحیهما

اهللا بن دهـیش، دار خضـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع، الطبعـة الثالثـة، عبدالملك بن عبداألستاذ 
 هـ. ١٤٢٠

  اهللا عبــــــد، ألبــــــي یعلــــــى الخلیلــــــّي، الخلیــــــل بــــــن »فــــــي معرفــــــة علمــــــاء الحــــــدیث إلرشــــــادُ ا«  .١٥
یــاض، الطبعــة هـــ)، تحقیــق: ٤٤٦بــن أحمــد (ت: ا محّمــد ســعید عمــر إدریــس، مكتبــة الرُّشــد، الرِّ

 هـ.  ١٤٠٩األولى، 
هـ)، تحقیق: یوسف بن محمـد الـدخیل، دار ٣٧٨، ألبي أحمد الحاكم (ت: »والكنى سامياأل«  .١٦

 م. ١٩٩٤الغرباء األثریة بالمدینة المنورة، الطبعة األولى، 
 األقطار فیما تضمنه الموطأ من معـانيالجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء  االستذكار«  .١٧

، یوسـف بـن  عبـدالبـن  ،»األثـار وشـرح ذلـك كلـه باإلیجـاز واإلختصـارشرح  اهللا (ت: عبـدالبـرِّ
هـ)، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معـوض، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة ٤٦٣

 هـ.١٤٢١األولى، 
ـــحابة اإلصـــابة«  .١٨ هــــ)، ٨٥٢(ت:  ، أحمـــد بــن علـــي النيّ العســـق ، البـــن حجــر»فـــي تمییـــز الصَّ

الموجــود وعلــى محمــد معــوض، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة  عبــدعــادل أحمــد  تحقیــق:
 هـ.١٤١٥األولى، 

: ت(، عثمـان بـن موسـى بـن محمـد للحـازمي، ،»اآلثـار مـن والمنسـوخ الناسـخ في االعتبار«  .١٩
 .هـ ١٣٥٩الثانیة، لطبعةا الدكن، آباد، حیدر العثمانیة، المعارف دائرة ،)هـ٥٨٤

: ت( ابـن شـداد علـي بـن محمـد ، للحلبـي،»والجزیـرة الشـام أمـراء ذكر في الخطیرة األعالق« .٢٠
  .)هـ٦٨٤
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٤٨٤ 

هـــ)، دار العلــم لمالیــین، ١٣٩٦، للزركلــي، خیــر الــدین بــن محمــود بــن محمــد (ت:»األعــالم«  .٢١
 م.٢٠٠٢الطبعة الخامسة عشر، 

ـــــــأریخ اإلعـــــــالن«  .٢٢ ـــــــن  ،»بـــــــالتوبیخ لمـــــــن ذم أهـــــــل الت   الرحمن عبـــــــدللســـــــخاوي، محمـــــــد ب
هـ)، تحقیق: فرانز روزنثال، ترجمة: صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، ٩٠٢بن محمد (ت: ا

 هـ.١٤٠٧بیروت، الطبعة األولى، 
، البـن »بفي َرْفـع االرتیـاب عـن الُمؤتِلـف والمختِلـف فـي األسـماء والُكَنـى واألنسـا اإلكمال«  .٢٣

هـ)، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة األولـى، ٤٧٥علّي (ت: ماُكوال، علي بن هبة اهللا بن 
 هـ.١٤١١

تحقیـق: ، )هــ٧٠٢: ت( العیـد دقیـق ابـن علـي بـن محمد ،لقشیريل ،»األحكام بأحادیث اإللمام«  .٢٤
 .هـ١٤٢٣ الثانیة، الطبعة، السعودیة ،حزم ابن دار، الجمل إسماعیل حسین

، علـــي»والتتبـــع اإللزامـــات«  .٢٥ هــــ)، تحقیـــق: مقبـــل بـــن هـــادي ٣٨٥بـــن عمـــر (ت:  ، للـــدَّارقطنيِّ
 هـ. ١٤٠٥الوداعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

، إلكــرام اهللا إْمــداد الحــّق، دار البشــائر »اإلمــام علــّي بــن المــدیني ومنهجــه فــي نقــد الرجــال«  .٢٦
 اإلسالمیة.

ــــــــمعانّي، عبــــــــدالكریم بــــــــن محّمــــــــد (ت: »األنســــــــاب«  .٢٧   یــــــــق: عبــــــــدالرحمن هـــــــــ)، تحق٥٦٢، للسَّ
ـــةا ـــره، مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانی ـــاد، الطبعـــة  -بـــن یحیـــى المعلمـــي الیمـــاني وغی ـــدر آب حی

 هـ.  ١٣٨٢األولى، 
ــاریخ الجلیــل األنــس« .٢٨  )هـــ٩٢٨: ت( محمــد بــن الــرحمن عبــد للعلیمــي،، »والخلیــل القــدس بت

  عمان ،دندیس مكتبة، نباتة یونس عدنانتحقیق: 
  ـ ب ـ

الحنبلـــي، یوســـف بـــن حســـن  ،»ذم أو بمـــدح أحمـــد اإلمـــام فیـــه لـــمتك فـــیمن الـــدم بحـــر«  .٢٩
 الكتـــــب دار، الســـــویفي الـــــرحمن عبـــــد روحیـــــة: وتعلیـــــق تحقیـــــق، )هــــــ٩٠٩: ت(الِمْبـــــَردبـــــن ا

 .هـ ١٤١٣ الطبعةاألولى،، بیروت العلمیة،

، ألكــرم ضــیاء العمــري، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدینــة »فــي تــاریخ الســنة المشــرفة بحــوث«  .٣٠
 الطبعة الخامسة.المنورة، 

: ت (بكــر أبــي بــنا الــرحمن عبــد للســیوطي، ،»والنحــاة اللغــویین طبقــات فــي الوعــاة بغیــة«  .٣١
  .لبنان ، العصریة المكتبة ،إبراهیم الفضل أبو محمد: تحقیق، )هـ٩١١
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٤٨٥ 

  ، البـــــن القطّــــان الفاســـــّي، علـــــي »الـــــوهم واإلیهـــــام الـــــواقعین فـــــي كتـــــاب األحكـــــام انبیـــــ«  .٣٢
یاض، الطبعـة األولـى، هـ)، ٦٢٨بن محّمد (ت: ا تحقیق: الحسین آیت سعید، دار طیبة، الرِّ

 هـ.  ١٤١٨

، ألحمـد محمَّـد شـاكر، تعلیـق: محمـد ناصـر »الحثیُث شرح اخِتَصـاِر علـوِم الَحـِدیث الَباعثُ « .٣٣
ــــــــــــــم َحواشــــــــــــــیه:  علــــــــــــــّي بــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــّي    الــــــــــــــدِّین األلبــــــــــــــاني، حقَّقــــــــــــــه وَتمَّ

لمعــارف للنشــر والتوزیــع، الریــاض، الطبعــة األولــى، الحمیــد الحلبــي األثــري، مكتبــة اعبدبــن ا
 هـ.١٤١٧

ــــــــار« .٣٤   ، للبــــــــزَّار، أحمــــــــد بــــــــن عمــــــــرو »مســــــــند البــــــــزَّار«، المعــــــــروف بـــــــــ: »البحــــــــر الّزخَّ
هــــ)، تحقیـــق: محفـــوظ الـــرَّحمن زیـــن اهللا، مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، المدینـــة المنـــّورة، ٢٩٢(ت: 

 هـ.   ١٤١٦الطبعة األولى، 

اهللا عبـدهــ)، تحقیـق: ٧٧٤البن كثیـر، إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر (ت:  ،»البدایة والنِّهایة« .٣٥
 هـ.١٤١٧التركّي، دار هجر، الطبعة األولى، 

  ، للشــــــوكاني، محمـــــد بــــــن علــــــي »مــــــن بعــــــد القــــــرن الســــــابع الطــــــالع بمحاســــــنالبـــــدر « .٣٦
 هـ)، دار المعرفة، بیروت.   ١٢٥٠بن محمد (ت: ا

  ، »لواقعــــــة فــــــي الّشــــــرح الكبیــــــرفــــــي تخــــــریج األحادیــــــث واآلثــــــار ا البــــــدر الُمنیــــــر« .٣٧
الحي، وآخـرون، عبـدهـ)، تحقیـق: مصـطفى أبـو الغـیط ٨٠٤البن الُملقِّن، عمر بن علي (ت: 

 هـ.١٤٢٥دار الهجرة، الّریاض، الطبعة األولى، 
البـن الُملقِّـن، عمـر بـن علـي (ت:  ،»لغة في أحادیـث األحكـام ممـا اتفـق علیـه الشـیخانالبُ « .٣٨

 ثه، محي الدین نجیب،دار البشائر للطباعة والنشر، دمشق.حققه وأخرج أحادی هـ)،٨٠٤
 ـ ت ـ

هـــ)، ١٢٠٥(ت:  لّزبیــدي، محمَّـد مرتضــى الُحسـینيّ ، ل»القــاموس جـواهر مــن العــروس تـاج« .٣٩
 التراث العربي، الكویت، سلسلة تصدرها وزارة اإلعالم في الكویت، مطبعة حكومة الكویت.

 الكتــب ار، د)هـــ٣٤٧: ت( أحمــد بــن رحمنالــ عبــد الصــدفي، ،»المصــري یــونس ابــن تــاریخ« .٤٠
 .هـ١٤٢١ األولى، الطبعة، بیروت العلمیة،

ــاریخ« .٤١ هـــ)، تحقیــق: صــبحي ٣٨٥، البــن شــاهین، عمــر بــن شــاهین (ت: »أســماِء الثِّقــات ت
 هـ. ١٤٠٤السَّاُمّرائّي، الدَّار السلفیة، الهند، الطبعة األولى، 
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٤٨٦ 

تحقیـق:  هــ)، ٣٨٥مر بن شاهین (ت: ع ، البن شاهین،»الضعفاء والكذابین تاریخ أسماء« .٤٢
 هـ.١٤٠٩أحمد القشقري، الطبعة األولى،  الرحیم محمدعبد

لحســـن إبـــراهیم حســـن، دار ، »تـــاریخ اإلســـالم السِّیاســـّي والـــدِّیني والثَّقـــافّي واالجتمـــاعيّ « .٤٣
 هـ. ١٤١٦الجیل، بیروت، ومكتبة النهضة المصریة، القاهرة، الطبعة الرَّابعة َعَشر، 

ــــــــات المشــــــــاهیر واألعــــــــالمتــــــــاریخ « .٤٤ ــــــــد بــــــــن أحمــــــــد »اإلســــــــالم ووفّی ــــــــذهبّي، محّم   ، لل
هـ)، تحقیق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، الطبعة األولى، ٧٤٨(ت: 

 م.٢٠٠٣
ــ«  .٤٥ ــار=  أصــبهان اریخت : ت(، اهللا عبــد بــن أحمــد ي نعــیم األصــبهاني،بــأل ،»أصــبهان أخب

 األولـــــى، الطبعـــــة، بیـــــروت، العلمیــــة كتـــــبال دار، حســـــن كســــروي ســـــید ، تحقیـــــق:)هـــــ٤٣٠
 .هـ١٤١٠

 حمـــدي: ، تحقیـــق)هــــ٩١١: ت(بكـــر أبـــي بـــن الـــرحمن عبـــد للســـیوطي، ،»الخلفـــاء تـــاریخ«  .٤٦
 .هـ١٤٢٥ ،األولى الطبعة، الباز مصطفى نزار مكتبة، الدمرداش

مـرو هـ)، تحقیق: ع٥٧١البن عساكر، علي بن الحسن بن هبة اهللا (ت: ،»تاریخ دمشق«  .٤٧
 هـ.١٤١٥، بیروت، العمروي، دار الفكربن غرامة 

ـــة تـــاریخ«  .٤٨ ـــة العلیـــة الدول : ، تحقیـــق)هــــ١٣٣٨: ت(بـــك فریـــد محمـــد، المحـــامي ،»العثمانی
  ه.١٤٠١ األولى، الطبعة، بیروت النفائس، دار، حقي إحسان

ــــــاریخ«  .٤٩ ــــــدَّارمّي (ت:  ت ــــــن ســــــعید ال ــــــان ب ــــــین ٢٨٠عثم ــــــن مع ــــــى ب ـــــــ) عــــــن یحی   ه
واة وتع٢٣٣(ت:  ، تحقیـق: أحمـد محّمـد نـور سـیف، دار المـأمون »دیلهمهـ) في تجریح الرُّ

 هـ.١٤٠٠للتراث، دمشق، 
ــاریخ علمــاء« .٥٠ اهللا بــن محمــد بــن یوســف بــن نصــر، (ت: عبــد البــن الفرضــي، ،»األنــدلس ت

الســید عــزت العطــار الحســیني، مكتبــة  عنــي بنشــره وصــححه ووقــف علــى طبعــه:، هـــ)٤٠٣
 .هـ١٤٠٨الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

 ،»ووارِدیهـا أهِلهـا غیـر مـن العلمـاء ُقّطانهـا وِذْكـر محـّدثیها وأخبـار السَّـالم مدینة اریخت« .٥١
ـــــــــــــــــــ"تاریخ بغــــــــــــــــــداد"، ــــــــــــــــــب المعــــــــــــــــــروف ب ــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد البغــــــــــــــــــدادّي، للخطی ــــــــــــــــــي ب    عل

 األولـــــى، الطبعـــــة اإلســـــالمّي، الغـــــرب دار معـــــروف، عـــــوَّاد بّشـــــار: تحقیـــــق ،)هــــــ٤٦٣: ت(
    .  هـ١٤٢٢
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ـــوم الحـــدیث« .٥٢ ـــر عل ـــان للطباعـــة والنشـــر اعبـــد، ل»تحری هللا بـــن یوســـف الجـــدیع، مؤسســـة الری
 هـ. ١٤٢٤والتوزیع، بیروت، الطبعة األولى، 

: ، تحقیـق)هــ٧٤٢: ت( الـرحمن عبد بن یوسف للمزي، ،»األطراف بمعرفة األشراف تحفة« .٥٣
 .هـ١٤٠٣ ، الطبعةالثانیة، اإلسالمي المكتب، الدین شرف الصمد عبد

ه)، ٨٠٤األنصـاري، عمـر بـن علـي بـن اْلُمَلقِّـن (ت:  ،»جتحفة المحتاج إلى أدلة المنهـا« .٥٤
 ه.١٤٠٦، دار حراء، الطبعة األولى، انيحیتحقیق: عبد اهللا بن سعاف الل

ــــــــن الحســــــــین »إحیــــــــاء علــــــــوم الــــــــدین تخــــــــریج أحادیــــــــث« .٥٥ ــــــــي، عبــــــــدالرحیم ب   ، للعراق
 هـ.  ١٤٠٨هـ)، دار العاصمة، الریاض، الطبعة: األولى، ٨٠٦بن عبدالرحمن (ت: ا

 بـن اهللا عبـدللزیلعـي،  ،»للزمخشـري الكشـاف تفسـیر فـي الواقعة واآلثار األحادیث ریجتخ« .٥٦
، الریـاض ،خزیمـة ابـن دار، السـعد الـرحمن عبـد بـن اهللا عبـد: ، تحقیـق)هــ٧٦٢ ت:( یوسف
 .هـ١٤١٤ األولى، الطبعة

ــــن أبــــي بكــــرعبــــد، للسُّــــیوطي، »الــــرَّاوي فــــي شــــرح تقریــــب النَّــــواِوي تــــدریب« .٥٧             الرَّحمن ب
هــ)، تحقیــق: طــارق عــوض اهللا محّمــد، دار العاصــمة، الّریــاض، الطبعــة األولــى، ٩١١(ت: 

 هـ.    ١٤٢٤

، محّمـــد بـــن أحمـــد (ت: »الُحّفـــاظ تـــذكرة« .٥٨ هــــ)، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ٧٤٨، للـــّذهبيِّ
 هـ.١٤١٩تحقیق: زكریا عمیرات، الطبعة األولى، 

البن القیسراني، محّمد بن ، »لمجروحین البن حبان)الحفاظ (أطراف أحادیث كتاب ا تذكرة« .٥٩
المجیــد الســلفي، دار الصــمیعي للنشـــر عبدهـــ)، تحقیــق: حمــدي ٥٠٧طــاهٍر المقدســّي (ت: 

 هـ.١٤١٥یع، الریاض، الطبعة األولى، والتوز 
ــــن علــــي (ت: »الموضــــوعات تــــذكرة« .٦٠ ــــي، محمــــد طــــاهر ب هـــــ)، إدارة الطباعــــة ٩٨٦، للَفتَِّن

 .هـ١٣٤٣الطبعة األولى،  ، القاهرة، المنیریة

 ،»المدلسـین وذكـر النسـائي علـي بـن شـعیب بـن أحمـد الـرحمن عبد أبي مشایخ تسمیة« .٦١
 دار، العــوني عــارف بــن حــاتم الشــریف: ، تحقیــق)هـــ٣٠٣: (ت شــعیب بــن أحمــدللنســائي، 

 .هـ١٤٢٣ ،األولى الطبعة، المكرمة مكة، الفوائد عالم
، العصـیمي دار، حمـادة بـن العزیز عبد بن اهللا بدع، للجبرین، »اإلسالمیة العقیدة تسهیل« .٦٢

 .١: األجزاء عدد، الثانیة: الطبعة



        

  

 الفهارس العامة

٤٨٨ 

 أحمـد بـن عمـر بـن علـيللـدارقطني،  ،»حبـان البـن المجـروحین علـى الـدارقطني تعلیقات« .٦٣
 الطبعــة والنشــر، للطباعــة الحدیثــة الفــاروق، العربــي محمــد بــن خلیــل: تحقیــق ،)هـــ٣٨٥: (ت

 .هـ ١٤١٤ األولى،
: ت(العســـقالني، أحمـــد بـــن علـــي البـــن حجـــر  ،»البخـــاري صـــحیح علـــى التعلیـــق تغلیـــق« .٦٤

، بیــــروت ،عمــــار دار، اإلســــالمي المكتــــب، القزقــــي الــــرحمن عبــــد ســــعید: ، تحقیــــق)هـــــ٨٥٢
 ه.١٤٠٥ األولى، الطبعة

ــد ٨٥٢، البــن حجــر العســقالنّي، أحمــد بــن علــي (ت: »التهــذیب تقریــب« .٦٥ هـــ)، تحقیــق: محمَّ
 هـ.  ١٤٠٦وریا، الطبعة األولى، عوامة، دار الرَّشید، س

 ه)، دار صادر، بیروت.٧٣٢البن كثیر، إسماعیل بن محمد (ت: ،»تقویم البلدان«  .٦٦

، للــذهبي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان (ت: »كتــاب الموضــوعات البــن الجــوزي لخــیصت«  .٦٧
شـــد، الریـــاض، الطبعـــة األولـــى، هــــ)، تحقیـــق: یاســـر بـــن إبـــراهیم بـــن محمـــد، مكتبـــة الر ٧٤٨

 .هـ١٤١٩
الهادي المقدســّي، محّمــد بــن أحمــد (ت: عبــد، البــن »فــي أحادیــث التعلیــق تنقــیح التحقیــق« .٦٨

ـــدهــــ)، تحقیـــق: ســـامي جـــاد اهللا، و ٧٤٤ ـــى، عب ـــلف، الطبعـــة األول العزیز الخبـــانّي، أضـــواء السَّ
 هـ. ١٤٢٨

ــــــیح« .٦٩ ــــــق تنق ــــــث التعلی ــــــي أحادی ــــــق ف   محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن عثمــــــان ، للــــــذهبي، »التحقی
ــــوطنـ)، تحقیــــق: مصــــطفى أبــــو اهــــ٧٤٨بــــن َقاْیمــــاز (ت:ا ــــدالحي عجیــــب، دار ال ، لغــــیط عب

 هـ.١٤٢١الریاض، الطبعة األولى، 

 العلمــاء شــركة )،ه٦٧٦ (ت: شــرف بــن الــدین محیــيللنــووي،  ،»تهــذیب األســماء واللغــات« .٧٠
 .بیروت العلمیة، الكتب دار، المنیریة الطباعة إدارة بمساعدة

ـــذیب« .٧١ ـــّي »التهـــذیب ته ـــرة المعـــارف ٨٥٢(ت: ، البـــن حجـــر، أحمـــد بـــن عل هــــ)، مطبعـــة دائ
 هـ.١٣٢٦لنظامیة، الهند، الطبعة األولى، ا

  الرَّحمن عبـــــــد، للمـــــــّزي، یوســـــــف بـــــــن الزكـــــــي »الكمـــــــال فـــــــي أســـــــماء الرجـــــــال تهـــــــذیب« .٧٢
 هـ.  ١٤٠٣هـ)، تحقیق: بشار عواد معروف، مؤسسة الّرسالة، الطبعة الثانیة، ٧٤٢(ت: 

هـ)، تحقیق: محمد ٣٧٠هروي، أبو منصور (ت: ، لألزهري، محمد بن أحمد ال»اللغة تهذیب« .٧٣
 م.٢٠٠١بیروت، الطبعة األولى،  ،مرعب، دار إحیاء التراث العربي عوض



        

  

 الفهارس العامة
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ـنعاني، محمَّـد بـن إسـماعیل (ت: »توضیح األفكار لمعاني تنقـیح األنظـار«  .٧٤ هــ)، ١١٨٢، للصَّ
 هـ. ١٤١٧تحقیق: صالح عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

هـــ)، روایــة العبــاس بــن محّمــد بــن حــاتم الــدُّورّي (ت: ٢٣٣، لیحیــى بــن معــین (ت: »اریخالتــ« .٧٥
هـــ)، تحقیــق: أحمــد محّمــد نــور ســیف، مركــز البحــث العلمــي وٕاحیــاء التــراث اإلســالمّي، ٢٧١

 هـ.  ١٣٩٩مكة المكرمة، 
 ه.١٤٢١، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثامنة، شاكر لمحمود ،»االسالمي التاریخ«  .٧٦

(ت:   ، للبخـــارّي، محّمـــد بـــن إســـماعیل»التـــاریخ الّصـــغیر«المســـّمى بــــ:  ،»األوســـطالتـــاریخ « .٧٧
 . براهیم زاید، دار المعرفة، بیروتهـ)، تحقیق: محمود إ٢٥٦

الرَّحمن بـن یحیـى عبـدهــ)، تحقیـق: ٢٥٦، للُبخارّي، محّمد بن إسماعیل (ت: »الكبیر اریخالت« .٧٨
 م.١٩٨٦وت، طبعة الُمعلِّمّي، دار الكتب العلمیة، بیر 

بـن أبـي خیثمـة (ت: ا،  ألبـي بكـر أحمـد »الكبیر، المعروف بتـاریخ ابـن أبـي خیثمـة التاریخ« .٧٩
ر، القـاهرة، الطبعـة هـ)، تحقیق: صـالح بـن فتحـي هـالل، الفـاروق الحدیثـة للطباعـة والنشـ٢٧٩

 هـ.١٤٢٧األولى، 
الم للطباعـة والنشـر والتوزیـع، اهللا شـعبان، دار السـعبـد، ل»ل الشرعي لقواعد الُمَحـدِّثینلتأصیا« .٨٠

 م.٢٠٠٨القاهرة، الطبعة الثانیة، 

هــ)، تحقیـق: ٥٩٧الرَّحمن بـن علـّي (ت: عبـد، البـن الجـوزّي، »ق فـي مسـائل الخـالفحقیالت« .٨١
 هـ.١٤١٥، ب العلمیة، بیروت، الطبعة األولىالحمید محمد السعدني، دار الكتعبدمسعد 

الكمال لمغلطاي من ترجمة الحسن البصري، إلي من كتاب إكمال تهذیب  التراجم الساقطة« .٨٢
ه)، تحقیـق ودراسـة طـالب ٧٦٢للحنفـي، مغلطـاي بـن قلـیج (ت:  ،»ترجمة الحكم بـن سـنان

للنشــر والتوزیــع،  ه)، جامعــة الملــك فیصــل، دار المحــدث١٤٢٤وطالبــات الماجســتیر لعــام (
 ه.١٤٢٦المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، 

فُ « .٨٣ ــأ. . التََّصــوُّ ــادر المنَش  إدارة، )هـــ١٤٠٧: (ت ظهیــر إلهــي إحســانللباكســتاني،  ،»َوالَمَص
 . ه١٤٠٦ األولى، الطبعة، باكستان – الهور السنة، ترجمان

، ألبــي الولیــد البــاجي، »دیل والتجــریح لمــن خــرج لــه البخــاري فــي الجــامع الصــحیحلتعــا« .٨٤
ـــــــــــن وارث (ت:  ـــــــــــوب ب ـــــــــــن أی ـــــــــــن ســـــــــــعد ب ـــــــــــف ب ـــــــــــن خل    هــــــــــــ)، تحقیـــــــــــق:٤٧٤ســـــــــــلیمان ب
 هـ. ١٤٠٦أبو لبابة حسین، دار اللواء للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة األولى، 
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هـ)، ضـبطه وصـححه جماعـة ٨١٦علي بن محمد بن علي (ت:  للجرجاني، ،»التعریفات« .٨٥
 هـ.١٤٠٣من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

للنَّـووّي، یحیـى بــن ، »یر النــذیر فـي أصـول الحـدیثلمعرفـة سـنن البشـ التقریـب والتیسـیر« .٨٦
ربــي، هـــ)، تقــدیم وتحقیــق وتعلیــق: محمــد عثمــان الخشــت، دار الكتــاب الع٦٧٦(ت: َشــَرف 

 هـ.١٤٠٥بیروت، الطبعة األولى، 
  طــــة، محمــــد بــــن عبــــدالغني البغــــدادي ، البــــن نق»الســــنن والمســــانید ة رواةلمعرفــــالتقییــــد « .٨٧

 هـ.١٤٠٨كمال الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت،  هـ)، تحقیق:٦٢٩(ت:  بن نقطةا
ــد« .٨٨ ــن مقدمــة شــرح واإلیضــاح التقیی : (ت الحســین بــن الــرحیم دللعراقــي، عبــ ،»الصــالح اب

 الطبعـــة، المنـــورة بالمدینـــة الســـلفیة المكتبـــة، عثمـــان محمـــد الـــرحمن عبـــد: ، تحقیـــق)هــــ٨٠٦
 .هـ١٣٨٩ األولى،

عفاء الثَِّقات ْعِرفةومَ  والتَّْعِدیل الَجْرح في لتَّْكمیلا« .٨٩ البـن كثیـر الدمشـقي،  ،»والمَجاِهیل والضُّ
 مركـــز، نعمـــان آل محمـــد بـــن شـــادي: وتحقیـــق دراســـة، )هــــ٧٧٤: (ت عمـــر بـــن إســـماعیل
 األولـــى، الطبعـــة، الـــیمن والترجمـــة، التـــراث وتحقیـــق اإلســـالمیة والدراســـات للبحـــوث النعمـــان
 .هـ١٤٣٢

ــــــث ال التلخــــــیُص « .٩٠ ــــــر فــــــي تخــــــریج أحادی ــــــرالَحِبی   ، البــــــن حجــــــر، أحمــــــد »رَّافعــــــّي الكبی
 هـ. ١٤١٩الطبعة األولى،  بیروت، هـ)، دار الكتب العلمیة،٨٥٢بن علّي (ا

  البــــــّر، یوســــــف  عبــــــدالبــــــن  ،»لمــــــا فــــــي الموطــــــأ مــــــن المعــــــاني واألســــــانید التمهیــــــد« .٩١
الكبیر البكــري ، عبــدهـــ)، تحقیــق: مصــطفى بــن أحمــد العلــوي ومحمــد ٤٦٣اهللا (ت: عبــدبــن ا

 هـ.١٣٨٧، عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب طبع وزارة
ــــلال« .٩٢ ــــل تنكی ــــوثري مــــن األباطی ــــب الك ــــي تأنی ــــي عبــــد، ل»بمــــا ف   الرحمن بــــن یحیــــى بــــن عل

هـــ)، المكتــب اإلســالمي، بیــروت، الطبعــة الثانیــة، ١٣٨٦بــن محمــد المعلمــي الیمــاني (ت: ا
 هـ.١٤٠٦

 للبحـث الفالح دار ه)، تحقیق:٨٠٤ األنصاري، عمر بن علي بن اْلُمَلقِّن (ت: ،»التوضیح« .٩٣
 .هـ١٤٢٩ األولى، الطبعة، دمشق النوادر، دار، التراث وتحقیق العلمي

 ـ ث ـ

هــ)، دائـرة المعـارف العثمانیـة بحیـدر آبـاد ٣٥٤البن حبان، محّمد بن حبان (ت:  ،»الثِّقات« .٩٤
 .  ه ١٣٩٣الدكن، الهند، الطبعة األولى، 
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 ـ ج ـ

، البــن األثیــر، المبــارك بــن محمــد بــن محمــد (ت: »رســولاألصــول فــي أحادیــث ال امعجــ« .٩٥
القادر األرنــاؤوط، مكتبــة الحلــواني ومطبعــة المــالح ومكتبــة دار البیــان، عبــدهـــ)، تحقیــق: ٦٦

 هـ.١٣٨٩الطبعة األولى، 

  ، للعالئــــــــــي، خلیــــــــــل بــــــــــن كیكلــــــــــدي »التحصــــــــــیل فــــــــــي أحكــــــــــام المراســــــــــیل جــــــــــامع« .٩٦
الم الكتـــب، بیـــروت، الطبعـــة الثانیـــة، المجیـــد الســـلفي، عـــعبدهــــ)، تحقیـــق: حمـــدي ٧٦١(ت: 

 هـ.١٤٠٧
ـــــَنن الهـــــادي ألقـــــوم ســـــنن جـــــامع« .٩٧   ، البـــــن كثیـــــر، إســـــماعیل بـــــن عمـــــر »المســـــانید والسُّ

اهللا الـدهیش، دار خضـر للطباعـة والنشـر عبدالملك بن عبدهـ)، تحقیق: ٧٧٤بن كثیر (ت: ا
 هـ.١٤١٩ زیع بیروت، الطبعة الثانیة،والتو 

، المسـمَّى بــ: »وُسـَنِنه وأیَّاِمـه rالمختصر من أمـوِر َرُسـوِل اِهللا الصَّحیح  الجامع المسند« .٩٨
ــد بــن إســماعیل (ت: »صــحیح البخــاريّ « تحقیــق: محمــد زهیــر بــن هـــ)، ٢٥٦، للبخــارّي، محمَّ

 هـ.١٤٢٢، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، ناصر الناصر
ـــــــامع الجـــــــامع« .٩٩   حمـــــــد بـــــــن علـــــــيّ ، للخطیـــــــب البغـــــــدادّي، أ»ألخـــــــالق الـــــــرَّاوي وآداب السَّ

 هـ.١٤٠٣هـ)، تحقیق: الدكتور محمود الطّحان، مكتبة المعارف، الریاض، ٤٦٣(ت: 

ومعرفــة الصــحیح والمعلــول ومــا علیــه  rالمختصــر مــن الســنن عــن رســول اهللا  الجــامع« .١٠٠
ـــــــــــد بـــــــــــن عیســـــــــــى »ُســـــــــــَنن الترمـــــــــــذيّ «المعـــــــــــروف بــــــــــــ: » العمـــــــــــل   ، للترمـــــــــــذّي، محّم

لــق علیــه: محمــد ناصــر الــدین األلبــاني، اعتنــى هـــ)، حكــم علــى أحادیثــه وآثــاره وع٢٧٩(ت: 
بـــه: أبـــو عبیـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل ســـلمان، مكتبـــة المعـــارف للنشـــر والتوزیـــع، الریـــاض، 

 الطبعة األولى.
هــــــ)، تحقیـــــق: ٣٢٧الرَّحمن بـــــن محّمـــــد (ت: عبـــــد، البـــــن أبـــــي حـــــاتم، »الجـــــرُح والتَّعـــــدیل« .١٠١

بیـروت، عـن مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف الرَّحمن الُمعلِّمي، دار إحیـاء التـراث العربـي، عبد
 .   هـ١٢٧١، العثمانیة بحیدر آباد الدكن، الهند، الطبعة األولى

 ـ ح ـ

ـــد كتـــاب حاشـــیة« .١٠٢  الطبعـــة، )هــــ١٣٩٢: ت( محمـــد بـــن الـــرحمن عبـــدالقحطـــاني،  ،»التوحی
 .١: األجزاء عدد)، هـ١٤٠٨( الثالثة،
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٤٩٢ 

ـــوكي األولحركـــة التـــألیف العلمـــي فـــي مصـــر فـــي مصـــر والشـــام فـــي الع« .١٠٣  ،»صـــر الممل
 ه.١٤٣٢للعطاري، جالل یوسف، دار الفكر، عمان، الطبعة األولى، 

 :ت( أبـــي بـــنا الـــرحمن عبـــدللســـیوطي،  ،»والقـــاهرة مصـــر تـــاریخ فـــي المحاضـــرة ســـنح« .١٠٤
، مصــــــر ،العربیــــــة الكتــــــب إحیــــــاء ار، دإبــــــراهیم الفضــــــل أبــــــو محمــــــد: ، تحقیــــــق)هـــــــ٩١١

 .ه١٣٨٧ الطبعةاألولى
          ، ألبــــــي ُنَعــــــیم األصــــــفهاني، أحمــــــد بــــــن عبــــــداهللا »قــــــات األصــــــفیاءحلیــــــة األولیــــــاء وطب« .١٠٥

  هـ.١٣٩٤هـ)، السعادة، بجوار محافظة مصر، ٤٣٠(ت: 

 

 ـ خ ـ

ــات الســنن وقواعــد اإلســالم خالصــة« .١٠٦ ــووّي، یحیــى بــن َشــَرف ، »األحكــام فــي مهم (ت: للنَّ
، ولــــىة األة الرســــالة، بیــــروت، الطبعــــهـــــ)، تحقیــــق: حســــین إســــماعیل الجمــــل، مؤسســــ٦٧٦

 هـ.١٤١٨
اهللا عبد، لصفي الدین الیمني، أحمد بن »تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرَِّجـالِ  خالصة« .١٠٧

هـ)، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، ودار البشائر، حلب، ٩٢٣الخزرجي اَألْنَصاري (ت: بعد 
 هــ. ١٤١٦بیروت، الطبعة الخامسة، 

 ـ د ـ

 .سعد بن العزیز عبد، لتخیفيل ،»مرتبته في ومن الصدوق حدیث درجة« .١٠٨

البن الشاطئ، سمیر فراج، مركـز الرایـة لنشـر والتوزیـع، الطبعـة األولـى،  ،»دولة الممالیك« .١٠٩
 م.٢٠٠٧

 بـن محمـدللـذهبي،  ،»لـین فیهم وثقات المجهولین من وخلق والمتروكین الضعفاء دیوان« .١١٠
، مكــة ،الحدیثــة النهضــة مكتبــة، األنصــاري محمــد بــن حمــاد: ، تحقیــق)هـــ٧٤٨: ت(، أحمــد

 .هـ١٣٨٧ الثانیة، الطبعة
ه)، تحقیــق: ٨٥٢البــن حجــر العســقالني، أحمــد بــن علــي، (ت: ،»دیــوان شــیخ اإلســالم« .١١١

 فردوس نور حسین، دار الفضیلة، القاهرة.

ـــــي« .١١٢ ـــــة ف ـــــة الدرای ـــــث الهدای ـــــن حجـــــر العســـــقالني، »تخـــــریج أحادی ـــــي ، الب ـــــن عل   أحمـــــد ب
 دار المعرفة، بیروت.ماني المدني، هاشم الیاهللا عبدهـ)، تحقیق: السید ٨٥٢(ت: 
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٤٩٣ 

: ت( علــي بــن أحمــد العســقالني، حجــر البــن ،»الثامنــة المائــة أعیــان فــي الكامنــة الــدرر« .١١٣
 ،بــادأ یــدرح ،العثمانیــة المعــارف دائــرة مجلــس، ضــان المعیــد عبــد محمــد :تحقیــق ،)هـــ٨٥٢
 .هـ١٣٩٢ الثانیة، الطبعة، الهند

ــدیباج« .١١٤ ــى ال : ت( بكــر أبــي بــن الــرحمن عبــدیوطي، للســ ،»الحجــاج بــن مســلم صــحیح عل
 للنشـــر عفـــان ابـــن دار، األثـــري الحـــویني اســـحق أبـــو: علیـــه وعلـــق أصـــله، حقـــق، )هــــ٩١١

 . ه١٤١٦ األولى الطبعة، السعودیة العربیة المملكة ،والتوزیع
 ـ ذ ـ

ــــــد بــــــن طــــــاهر المقدســــــيّ »الُمخــــــرَّج علــــــى الحــــــروف واأللفــــــاظ ذخیــــــرة الُحفَّــــــاظ« .١١٥                 ، لمحمَّ
یاض، عبدهـ)، تحقیق: ٥٠٧(ت:   هـ.١٤١٦الرَّحمن الِفْرَیوائّي، دار السَّلف، الرِّ

هــ)، تحقیـق: ٧٤٨محمـد بـن أحمـد (ت:، للـذهبي، »أسماء من تكلم فیه وهـو موثـق ذكر«  .١١٦
األولـى،  ، مكتبـة المنـار، الزرقـاء، الطبعـةمحمد شـكور بـن محمـود الحـاجي أمریـر المیـادیني

 هـ. ١٤٠٦
ـــــــي الجـــــــرح والتعـــــــدیل مـــــــن یعتمـــــــد ذكـــــــر« .١١٧ ـــــــه ف ـــــــذهبي، محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد »قول   ، لل

الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، الطبعة الرابعة، عبدهـ)، تحقیق: ٧٤٨ (ت:
 هـ.١٤١٠

، )هــ٨٣٢: ت(، أحمـد بـن محمـد، الفاسـي ألبـي ،»واألسـانید السـنن رواة فـي التقییـد ذیل« .١١٨
 .هـ١٤١٠ األولى، الطبعة، لبنان بیروت، میة،العل الكتب دار، الحوت یوسف كمالتحقیق: 

 حمـاد :تحقیـق ،)هــ٧٤٨:ت( أحمـد بـن محمـد للـذهبي، ،»والمتـروكین الضعفاء دیوان ذیل« .١١٩
 .األولى الطبعة، كة، مالحدیثة النهضة مكتبة، األنصاري محمد بن

العجمـــي  محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أحمـــدللوفـــائي،  ،»األنســـاب تحریـــر فـــي اللبـــاب لـــب ذیـــل« .١٢٠
 النعمـــان مركـــز، نعمـــان آل محمـــد بـــن شـــادي: وتحقیـــق دراســـة، )هــــ١٠٨٦: ت(، الشـــافعي
 .هـ١٤٣٢ األولى، الطبعة، الیمن والترجمة، التراث وتحقیق اإلسالمیة والدراسات للبحوث

 التحقیقــات وزارة: بعنایــة، )هـــ ٧٢٦: ت( ،محمــد بـن موســى للیــونیني، ،»الزمــان مــرآة ذیــل« .١٢١
 الثانیـة، الطبعـة، القـاهرة اإلسـالمي، الكتـاب دار، الهندیـة مـةللحكو  الثقافیـة واألمـور الحكمیة
 .ه١٤١٣

 محمـد علـي :تحقیـق ،)هــ٨٠٦: ت( الحسـین بن الرحیم عبد للعراقي، »االعتدال میزان ذیل« .١٢٢
 .ه ١٤١٦ األولى، الطبعة ،بیروت ،العلمیة الكتب دار ،عبدالموجود أحمد عادل/ معوض
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٤٩٤ 

 ـ ر ـ

هــ)، ١٣٠٤، لللكنوي، محمد عبدالحي بـن محمـد (ت: »عدیلالرفع والتكمیل في الجرح والت« .١٢٣
 هـ.١٤٠٧حلب، الطبعة الثالثة،  ،تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة

ـــــن أحمـــــد »المـــــتكلم فـــــیهم بمـــــا ال یوجـــــب ردهـــــم الـــــرواة الثقـــــات« .١٢٤ ـــــذهبي، محمـــــد ب   ، لل
دار البشـــــائر  موصــــلي،)، تحقیــــق: محمـــــد إبــــراهیم الهـــــ٧٤٨بــــن عثمــــان بــــن َقاْیمـــــاز (ت: ا

 هـ.١٤١٢اإلسالمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
 اهللا عبـد بـن الـرحمن عبـدللسـهیلي،  ،»هشام البن النبویة السیرة شرح في األنف الروض« .١٢٥

، بیـــروت العربـــي، التـــراث إحیـــاء دار، الســـالمي الســـالم عبـــد عمـــر، تحقیـــق: )هــــ٥٨١: ت(
 .ه١٤٢١ األولى، الطبعة

وُض ا« .١٢٦  وعلیـه( ،»- َوَسـلَّمَ  َعَلْیـهِ  اللَّـهُ  َصـلَّى - الَقاِسـم أبـي ُسـنَّةِ  َعـنْ  الـذِّبِّ  يفـ الَباسـمْ  لرَّ
 بــن إبــراهیم بــن محمــد الــوزیر، بــن، ال)الّصــنعاني األمیــر مــنهم العلمــاء مــن لجماعــةٍ  حــواشٍ 
 علي: به اعتنى، زید أبو اهللا عبد بن بكر العالمة الشیخ فضیلة: تقدیم، )هـ٨٤٠: (ت علي
 .والتوزیع للنشر الفوائد عالم دار، لعمرانا محمد بن

: ت(، المـنعم عبـد بـن اهللا عبـد بـن محمـدللحمیـري،  ،»األقطـار خبر في المعطار الروض« .١٢٧
 الثانیـــــة، الطبعـــــة ،بیـــــروت ،للثقافـــــة ناصـــــر مؤسســـــة، عبـــــاس إحســـــان: ، تحقیـــــق)هــــــ٩٠٠

 ه.١٤٣١

 ـ زـ 

: ت( أیــوب بــن بكــر أبــي بــن محمــد الجوزیــة قــیم ابــن ،»العبــاد خیــر هــدي فــي المعــاد زاد« .١٢٨
 .هـ١٤١٥، والعشرون السابعة الطبعة، بیروت الرسالة، مؤسسة، )هـ٧٥١

 ـ س ـ

 الـدین، ناصـر األلبـاني محمـد ،»وفوائـدها فقههـا مـن وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة« .١٢٩
ـــاض والتوزیـــع، للنشـــر المعـــارف كتبـــة، م)هــــ١٤٢٠: ت(، نجـــاتي بـــن نـــوح الحـــاج بـــن ، الری

  .هـ١٤٢٢ -١٤١٥ شرت أجزاءه ما بین:، ناألولى: الطبعة

 بـن حسـین بـن الملـك عبـدللعصـامي،  ،»والتـوالي األوائـل أنبـاء فـي العـوالي النجوم سمط« .١٣٠
 دار، معــوض محمــد علــي /الموجــود عبــد أحمــد عــادل: ، تحقیــق)هـــ١١١١: ت( الملــك عبــد

 .هـ١٤١٩ األولى، الطبعة، بیروت ،العلمیة الكتب
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 فـؤاد محمـد: تحقیق، )هـ٢٧٣: ت( یزید بن محمد ،لقزوینيالبن ماجه ا ،»ماجه ابن سنن« .١٣١
 .العربیة الكتب إحیاء دار، الباقي عبد

 محیـي محمـد: ، تحقیـق)هــ٢٧٥: (ت األشـعث بـن لیمان، سـلسِِّجْسـتانيل ،»داود أبي سنن« .١٣٢
 .بیروت – صیدا العصریة، المكتبة، الحمید عبد الدین

 وضــبط حققــه، )هــ٣٨٥: ت( عمــر بــن علـيالــدارقطني،  الحســن يبـأل ،»الــدارقطني ســنن« .١٣٣
 أحمـد اهللا، حـرز اللطیـف عبـد شـلبي، المنعم عبد حسن االرنؤوط، شعیب: علیه وعلق نصه
 .هـ١٤٢٤ األولى، الطبعة، لبنان ،بیروت الرسالة، مؤسسة، برهوم

، زمرلـي أحمـد فـواز: تحقیـق، عبـدالرحمن بـن عبـداهللا الـدارمي محمـد يبـأل ،»الـدارمي سنن« .١٣٤
  ه.١٤٠٧ األولى، الطبعة ،بیروت، العربي الكتاب دار،  العلمي السبع خالد

  اهللا بـــــــن الُجَنیـــــــد، عبـــــــدإلبـــــــراهیم بـــــــن  ،»ابـــــــِن الُجَنیـــــــد لیحیـــــــى بـــــــن معـــــــین ســـــــؤاالتُ « .١٣٥
هـ تقریبًا)، تحقیق: أحمد محّمـد نـور سـیف، مكتبـة الـدار، المدینـة المنـورة، الطبعـة ٢٦٠(ت: 

 هـ.١٤٠٨األولى، 
واة ٢٤١هـــ) لإلمــام أحمــد بــن حنبــل (ت: ٢٧٥داود (ت:  ُســؤاالُت أبــي« .١٣٦ هـــ) فــي جــرح الــرُّ

ـــدیلهم ـــة العلـــوم والحكـــم، المدینـــة المنـــورة، طبعـــة »وتع ـــد منصـــور، مكتب ، تحقیـــق: زیـــاد محّم
 هـ.١٤١٤

هــ) أبـا داود ُسـَلیمان بـن اَألْشـَعث السِّْجسـتانّي ٣٠٠سؤاالت أبي ُعبید اآلُجـرِّي (ت: بعـد « .١٣٧
العلیم الَبْســـتوّي، دار عبــد، تحقیــق: »جــرِحِهم وتعــدیِلِهمهـــ) فــي معرفــة الرِّجــال و ٢٧٥(ت: 

 هـ.١٤١٨االستقامة، مّكة المكرمة، ومؤسسة الرَّیان، بیروت، الطبعة األولى، 
، ألبـي زرعـة الـرازي، »ألبي زرعة الرازي، ومعه كتاب أسـامي الضـعفاء سؤاالت البرذعي«  .١٣٨

لــي األزهــري، الفــاروق الحدیثــة هـــ)، تحقیــق: محمــد بــن ع٢٦٤الكریم (ت: عبــدعبیــد اهللا بــن 
 م. ٢٠٠٩للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األولى، 

، علـــي بـــن عمـــر (ت: »هــــ) للـــدَّارقطنيّ ٤٢٥[أحمـــد بـــن محّمـــد] (ت:  ســـؤاالت الَبْرقـــانيّ « .١٣٩
الرَّحیم القشقرّي، النَّاشر: كتب خانه جمیلي، باكستان، الطبعة األولى، عبدهـ)، تحقیق: ٣٨٥

 هـ.١٤٠٤

علـــي بـــن عمـــر (ت: » هــــ) للـــدَّارقطنيِّ ٤٠٥اهللا] (ت: عبـــد[محّمـــد بـــن  ُت الحـــاكمُســـَؤاال« .١٤٠
یاض، الطبعة األولى، عبداهللا بن عبدهـ)، تحقیق: ُموفَّق بن ٣٨٥ القادر، مكتبة المعارف، الرِّ

 هـ.    ١٤٠٤
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ــــــــزة« .١٤١ ــــــــن یوســــــــف الســــــــهمي (ت:  ســــــــؤاالت حم ـــــــــ) ٣٢٧ب ــــــــدارقطني ه ــــــــي »لل   ، عل
اهللا بن عبدالقادر، مكتبة المعارف، الریـاض، عبدفق بن هـ)، تحقیق: مو ٣٨٥بن عمر (ت: ا

 هـ.١٤٠٤الطبعة األولى، 

ـــــــَلِمّي [« .١٤٢   ، علــــــــي »هــــــــ) للـــــــدَّارُقطنيّ ٤١٢محّمـــــــد بـــــــن الُحَســـــــین] (ت: ُســـــــَؤاالت السُّ
هـــ)، تحقیــق: فریــق مــن البــاحثین، بإشــراف وعنایــة: ســعد الُحَمیِّــد وخالــد ٣٨٥بــن عمــر (ت: ا

 هـ.   ١٤٢٧الُجَریسي، الطبعة األولى، 
، »هــ)٢٣٤(ت:  هـ) لعلّي بن المدینيّ ٢٩٧بن عثمان بن أبي َشْیبة (ت:  سؤاالت محّمد« .١٤٣

یاض، طبعة عبداهللا عبدتحقیق: ُموّفق   هـ.    ١٤٠٤القادر، مكتبة المعارف، الرِّ

ــجزّي (ت:  ســؤاالُت مســعود« .١٤٤ هـــ) مــع أســئلة البغــدادّیین عــن ٤٣٩أو  ٤٣٨بــن علــي السِّ
واة هـــــ)،  تحقیــــق: موفــــق ٤٠٥اهللا (ت: عبــــدلحــــاكم النَّیســــابورّي، محّمــــد بــــن ل»  أحــــوال الــــرُّ

 هـ.١٤٠٨القادر، دار الغرب اإلسالمّي، بیروت، الطَّبعة األولى، عبد
هــــ)، تحقیــــق: محمــــد أیمــــن ٧٤٨، للــــذَّهبّي، محّمـــد بــــن أحمــــد (ت: »ر أعــــالم النُّــــبالءِســــیَ « .١٤٥

 هـ. ١٤٢٧الشبراوي، دار الحدیث، القاهرة، 
، لمحمَّـد عجـاج الخطیـب، أم القـرى للطباعـة والنشـر، القـاهرة، الطبعـة »قبل التّـدوین السُّنَّة« .١٤٦

 هـ.١٤٠٨الثانیة، 

هـ)، ١٣٨٤(ت:  السباعي، لمصطفى بن حسني »ومكانتها في التشریع اإلسالمي لسُّنَّةا « .١٤٧
 م. ١٩٩٨دار الوراق للنشر والتوزیع، دار السالم للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة األولى،  

ـــي الصـــغیر الســـنن« .١٤٨  عبـــد: ، تحقیـــق)هــــ٤٥٨: ت(الحســـین بـــن أحمـــد ألبـــي بكـــر ،»للبیهق
 األولـــى، الطبعـــة، باكســـتان ،كراتشـــي اإلســـالمیة، الدراســـات جامعـــة، قلعجـــي أمـــین المعطـــي
 .هـ١٤١٠

 عبــد محمــد: ، تحقیــق)هـــ٤٥٨: ت(الحســین بــن أحمــد ألبــي بكــر البیهقــي ،»الكبــرى الســنن« .١٤٩
 .ه١٤٢٤ الثالثة، الطبعة، نلبنا ،بیروت العلمیة، الكتب دار، عطا القادر

: أحادیثـه وخـرج حققـه، )هــ٣٠٣: ت( علـي بـن شعیب بن أحمدللنسائي،  ،»الكبرى السنن« .١٥٠
 المحسـن عبـد بـن اهللا عبـد: لـه قدم، األرناؤوط شعیب: علیه أشرف، شلبي المنعم عبد حسن

 .هـ١٤٢١ األولى، الطبعة، بیروت، الرسالة مؤسسة، التركي
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 ـ ش ـ

                الحّي بـــــــن أحمـــــــد عبـــــــد، البـــــــن الِعَمـــــــاد، »الـــــــذَّهب فـــــــي أخبـــــــار مـــــــن ذهـــــــب شـــــــذراتُ « .١٥١
القادر األرَنــُؤوط ومحمــود األرَنــُؤوط، دار ابــن كثیــر، دمشــق، عبــدهـــ)، تحقیــق: ١٠٨٩(ت: 

 هـ.  ١٤٠٦الطبعة األولى، 
 عبـد بـن قلـیج بـن مغلطـايللحنفـي  ،»السالم علیه بسنته اإلعالم - ماجه ابن سنن شرح« .١٥٢

 العربیـــة المملكـــة، البـــاز مصـــطفى نـــزار مكتبـــة، عویضـــة كامـــل: ، تحقیـــق)هــــ٧٦٢: ت( اهللا
 .هـ١٤١٩ األولى، الطبعة، السعودیة

 إبــراهیم بــن خالــد ، تحقیــق:)هـــ٨٥٥: (تأحمــد بــن محمــودللعینــي ، »داود أبــي ســنن شــرح« .١٥٣
 .هـ١٤٢٠ األولى، الطبعة، الریاض ،الرشد مكتبة، المصري

الرحیم بن الحسین عبد، لزین الدین العراقي، »والتذكرة = شرح ألفیة العراقي التبصرةشرح « .١٥٤
اللطیف الهمـیم ومـاهر یاسـین فحـل،  دار الكتـب عبدهـ)، تحقیق: ٨٠٦الرحمن (ت: عبدبن 
 .هـ١٤٢٣یة، بیروت، الطبعة: األولى، العلم

 بــن یاســر :تحقیــق، )هـــ٤٤٩: (ت خلــف بــن علــي ،بطــال البــن ،»البخــارى صــحیح شــرح« .١٥٥
 .ه١٤٢٣ الثانیة، الطبعة، الریاض السعودیة،، الرشد مكتبة، إبراهیم

ـــام ٧٩٥الرَّحمن بــن أحمــد (ت: عبــد، البــن رجـــب، »علــل الترمــذيّ  شــرح« .١٥٦ هـــ)، تحقیــق: همَّ
یاض، الطبعة الثانیة، عبد  هـ.١٤٢١الرَّحیم سعید، مكتبة الرُّشد، الرِّ

 وراجــــع حققــــه، )هـــــ٤٥٨: ت( الحســـین بــــن أحمــــد ألبــــي بكـــر البیهقــــي، ،»اإلیمــــان شــــعب« .١٥٧
 وتخــــریج تحقیقــــه علــــى أشــــرف، حامــــد الحمیــــد عبــــد العلــــي عبــــد: أحادیثــــه وخــــرج نصوصــــه
 الـــدار مـــع بالتعــاون بالریـــاض والتوزیـــع للنشــر الرشـــد مكتبـــة النــدوي، أحمـــد مختـــار: أحادیثــه
 .ه١٤٢٣ األولى، الطبعة، بالهند ببومباي السلفیة

  ، لمصــــطفى بــــن إســــماعیل، مكتبــــة »لجــــرح والتعــــدیلالعلیــــل بألفــــاظ وقواعــــد ا شــــفاء«  .١٥٨
 هـ.١٤١١ابن تیمیة، القاهرة، مكتبة العلم، جدة، الطبعة األولى، 

هــ)، تحقیـق: شـعیب ٣٢١، للطحاوي، أحمد بن محمد بن سالمة (ت: »مشكل اآلثار شرح« .١٥٩
 هـ. ١٤١٥األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

 الشـــاملة، المكتبـــة، مصـــطفى بـــن محمـــد بـــن محمـــود للمنیـــاوي ،»للـــذهبي الموقظـــة شـــرح« .١٦٠
 .ه١٤٣٢ األولى، الطبعة، مصر
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المقدسي، البن طاهر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعـة  ،»شروط األئمة الستة« .١٦١
 ه.١٤٠٥االولى، 

(ت:  ، لألبناســـي، إبـــراهیم بـــن موســـى بـــن أیـــوب»الفیـــاح مـــن علـــوم ابـــن الصـــالح الشـــذا« .١٦٢
 هـ.١٤١٨ح فتحي هلل، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة األولى، هـ)، تحقیق: صال٨٠٢

 ـ ص ـ

ــــــاِرمُ ال« .١٦٣ ــــــْبِكي صَّ ــــــى السُّ ــــــرَّدِّ َعَل ــــــي ال ــــــي ف ــــــد عبــــــد، البــــــن »الُمْنِك   الهادي المقدســــــّي، محّم
هـ)، تحقیق: عقیل بن محمد بن زید المقطري الیمـاني، مؤسسـة الریـان، ٧٤٤بن أحمد (ت: ا

 هـ.١٤٢٤بیروت، الطبعة األولى، 
، )هــــ٣٩٣: (ت حمـــاد بـــن إســـماعیل ،لجـــوهريل ،»العربیـــة وصـــحاح اللغـــة تـــاج الصـــحاح« .١٦٤

 . هـ ١٤٠٧ الرابعة الطبعة، بیروت ،للمالیین العلم دار، عطار الغفور عبد أحمد: تحقیق
، )هـــ ٥٧٨: ت( الملــك عبــد بــن خلــف، بشــكوال بــنال ،»األنــدلس أئمــة تــاریخ فــي الصــلة« .١٦٥

 الطبعـة، الخـانجي مكتبـة، الحسـیني العطـار عـزت سیدال: أصله وراجع وصححه بنشره عني
 .ه١٣٧٤ الثانیة،

 ـ ض ـ

(مـع دراسـة تحلیلیـة لترجمـة إسـرائیل بـن یـونس)، للعبـد اللطیـف،  ،»ضوابط الجرح والتعـدیل« .١٦٦
 عبد العزیز بن محمد، مكتبة العبیكان.

عفاء« .١٦٧ فاروق حمادة، هـ)، تحقیق: ٤٣٠اهللا (ت: عبدألبي ُنَعیم األصفهاني، أحمد بن  ،»الضُّ
 هـ. ١٤٠٥دار الثقافة، الدار البیضاء، الطبعة األولى، 

عفاء« .١٦٨ ـغیر الضُّ هــ)، تحقیـق: محمـود إبـراهیم ٢٥٦، للبخـارّي، محّمـد بـن إسـماعیل (ت: »الصَّ
 هـ.١٣٦٩زاید، دار الوعي، حلب، 

ـــــــــــ« .١٦٩   ، للعقیلـــــــــــي، محمـــــــــــد بـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن موســـــــــــى بـــــــــــن حمـــــــــــاد »الكبیـــــــــــرء عفاالضُّ
الطبعـــة ، دار المكتبـــة العلمیـــة، بیـــروت، المعطي أمـــین قلعجـــيعبـــدهــــ)، تحقیـــق:  ٣٢٢(ت: 

 هـ. ١٤٠٤األولى، 
ــعفاء« .١٧٠ بــن ا، ألبــي ُزْرعــة الــرَّازّي، ُعَبیــد اهللا »والكــذَّابین والمتــروكیَن مــن رواة األحادیــث الضُّ

ـــنَّة «هــــ)، المطبـــوع مـــع كتـــاب: ٢٦٤الكریم (ت: عبـــد ـــي السُّ ـــرَّازّي وجهـــوده ف ـــو زرعـــة ال أب
 هـ.١٤٠٩لسعدي الهاشمي، مكتبة ابن القیم، الطبعة الثانیة،  ،»النبوّیة
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عفاء« .١٧١ اهللا عبـدهـ)، تحقیـق: ٥٩٧الرَّحمن بن علّي (ت: عبد، البن الجوزّي، »والمتروكین الضَّ
 هـ.      ١٤٠٦القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

ـــروكین« .١٧٢ ـــعفاء والمت ، علـــي بـــن عمـــر (ت: »الضُّ ـــدَّارقطنيِّ ـــ٣٨٥، لل ق: موفـــق بـــن هــــ)، تحقی
 هـ.     ١٤٠٤القادر، مكتبة المعارف، الّریاض، الطبعة األولى، عبد

عفاء والمتروكین« .١٧٣ هـ)، تحقیـق: محمـود إبـراهیم زایـد، ٣٠٣، للنَّسائّي، أحمد بن ُشَعیب (»الضُّ
 هـ.  ١٣٦٩دار الوعي، حلب، 

: ت( ،حمنالـر  عبـد بـن محمـد الـدین شـمس للسخاوي، ،»التاسع القرن ألهل الالمع الضوء«  .١٧٤
 .بیروت، الحیاة مكتبة دار، )هـ٩٠٢

 ـ ط ـ

هــ)، دار الكتـب العلمیـة، ٩١١بـن أبـي بكـر (ت:االرحمن عبـد، للسیوطي، »ت الحفاظطبقا«  .١٧٥
 هـ.١٤٠٣بیروت، الطبعة األولى، 

: ، تحقیق)هـ٢٤٠: ت( خیاط بن خلیفةابن خیاط،  عمرو يبأل ،»خیاط بن خلیفة طبقات« .١٧٦
 .هـ١٤١٤،والتوزیع والنشر لطباعةل الفكر دار، زكار سهیل د

 ،)هــــ٨٥١: ت( محمـــد بـــن أحمـــد بـــن بكـــر أبـــو ،شـــهبة قاضـــي بـــنال ،»الشـــافعیة طبقـــات« .١٧٧
 .ه١٤٠٧ األولى، الطبعة، بیروت ،الكتب عالم، خان العلیم عبد الحافظ تحقیق:

 الكتـاب دار ،)هــ٣٣٣: (ت أحمـد بـن محمد أبو العرب اإلفریقي، ،»إفریقیة علماء طبقات« .١٧٨
 .لبنان ،بیروت اني،اللبن

 محمـد بن اهللا عبد ،األصبهاني الشیخ ألِبي ،»علیها والواردین بأصبهان المحدثین طبقات« .١٧٩
 ،الرسـالة مؤسسـة، البلوشـي حسـین الحـق عبـد الغفـور عبد: ، تحقیق)هـ٣٦٩: ت( جعفر بن

 ه.١٤١٢ الثانیة، الطبعة، بیروت

، البـن حجـر، »اتِب الَموُصفیَن بالتّـدلیسِ تعریُف أهِل الّتقدیِس بمر «أو  »طبقات الُمدلِّسین« .١٨٠
هـــ)، تحقیــق: عاصــم بــن عبــداهللا الَقْریــوتي، مكتبــة المنــار، عمــان، ٨٥٢(ت:  أحمــد بــن علــي

 هـ ـ ١٤٠٣الطبعة األولى، 
 أكملـه، )هــ٨٠٦: ت( الحسـین بـن الـرحیم عبد للعراقي، ،»التقریب شرح في التثریب طرح« .١٨١

 ،القدیمـة المصـریة الطبعـة، )هــ٨٢٦: ت( الدین، ولي زرعة أبو، الرحیم عبد بن أحمد: ابنه
 الفكــر ودار العربــي، التــاریخ ومؤسســة العربــي، التــراث إحیــاء دار منهــا عــدة دور وصــورتها

 .العربي
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القادر عطــا، دار عبــدهـــ)، تحقیــق: محمــد ٢٣٠بــن ســعد، (ت:  ، لمحّمــد»الطَّبقــات الكبــرى« .١٨٢
 ـ.ه١٤١٠الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

 ـ ظ ـ

للكنـوي، ، »ظفر األماني بشرح مختصر السـید الشـریف الُجرجـاني فـي مصـطلح الحـدیث « .١٨٣
تنى به: الشیخ عبدالفتاح أبو ُغـدَّة، ، دار البشـائر اإلسـالمیة، حلـب، اع ،محمَّد بن عبدالحي

 هـ.١٤١٤الطبعة الثالثة، 
 ـ ع ـ

هـــ)، تحقیــق: فریــق مــن ٣٢٧الرَّحمن بــن محّمــد (ت: عبــد، البــن أبــي حــاتم، »الحــدیث لــلع« .١٨٤
الرحمن الُجَریسـي، الطبعـة األولـى، عبـداهللا الُحَمیِّد وخالـد بـن عبدالباحثین، بإشراف: سعد بن 

 هـ.١٤٢٧

 إحیـاء دار، )هــ٨٥٥: (ت أحمد بن محمودللعیني،  ،»البخاري صحیح شرح القاري عمدة« .١٨٥
 .بیروت ،العربي التراث

 داود أبــي ســنن تهــذیب: القــیم ابــن ةحاشــی ومعــه داود، أبــي ســنن شــرح المعبــود عــون« .١٨٦
ــــه وٕایضــــاح : ت( الصــــدیقي، أمیــــر بــــن أشــــرف محمــــد، آبــــادي لعظــــیمل ،»ومشــــكالته علل

 .١٤: األجزاء عدد، هـ١٤١٥ الثانیة، الطبعة، بیروت – العلمیة الكتب دار، )هـ١٣٢٩
ني هــ)، تحقیـق: محّمـد بسـیو ٧٤٨، للّذهبي، محّمد بن أحمـد (ت: »في خبر من َغَبر الِعَبر« .١٨٧

 هـ.  ١٤٠٥زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

ــل الصــغیر« .١٨٨ هـــ)، تحقیــق: أحمــد محمــد شــاكر ٢٧٩للترمــذّي، محّمــد بــن عیســى (ت:  ،»العل
 وآخرون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.   

ــر« .١٨٩ ــل الكبی هـــ)، ترتیــب: أبــو طالــب القاضــي، ٢٧٩للترمــذّي، محّمــد بــن عیســى (ت:  ،»العل
قیق: صبحي السَّامرائّي وآخـرون، عـالم الكتـب، بیـروت، ومكتبـة النَّهضـة العربیـة، الّطبعـة تح

 هـ. ١٤٠٩األولى، 
  الرَّحمن بــــــن علــــــّي عبــــــد، البــــــن الجــــــوزّي، »المتناهیــــــة فــــــي األحادیــــــث الواهیــــــة لــــــلالع« .١٩٠

هــــ)، تحقیـــق: إرشـــاد الحـــق األثـــري، إدارة العلـــوم األثریـــة، فیصـــل آبـــاد، باكســـتان، ٥٩٧(ت: 
 هـ.       ١٤٠١طبعة الثانیة، ال

هـــ)، تحقیــق: ٣٨٥، للــدَّارقطنّي، علــي بــن عمــر (ت: »الــواردة فــي األحادیــث النَّبوّیــة العلــل« .١٩١
  هـ.١٤٠٥محفوظ الرَّحمن زین اهللا السَّلفّي، الطبعة األولى، 
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اهللا، تحقیـق: وصـّي عبـدهـ)، روایة ابنه ٢٤١، ألحمد بن حنبل (ت: »الرِّجال العلل ومعرفة« .١٩٢
یاض، الطبعة األولى، اهللا  هـ. ١٤٠٨ عباس، المكتب اإلسالمي، ودار الخاني، بیروت، الرِّ

هـــ)، روایـة المــروذي وغیــره، تحقیــق: ٢٤١ألحمــد بـن حنبــل (ت:  ،»ومعرفــة الرِّجــالالعلــل «  .١٩٣
 هـ.١٤٠٨وصّي اهللا عباس، الدَّار السلفیة، الهند، الطبعة األولى، 

 ـ غ ـ

ـــــــــة« .١٩٤ ـــــــــات ال غای ـــــــــي طبق ـــــــــة ف ـــــــــرَّاءالنِّهای ـــــــــد »ُق ـــــــــن محّم ـــــــــد ب ، محّم   ، البـــــــــن الَجـــــــــَزريِّ
 هـ)، تحقیق: ج. برجستراسر، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة.     ٨٣٣(ت: 

 ـ ف ـ
: ، تحقیــق)هـــ٣٩٥: ت( إســحاق بــن محمــدالبــن منــدة،  ،»واأللقــاب الكنــى فــي البــاب فــتح« .١٩٥

 .هـ١٤١٧ األولى، الطبعة، لریاضا، السعودیة ،الكوثر مكتبة، الفاریابي محمد نظر
ـــــــــن علـــــــــي »بشـــــــــرح صـــــــــحیح البخـــــــــاريّ  فـــــــــتح البـــــــــاريّ « .١٩٦ ـــــــــن حجـــــــــر، أحمـــــــــد ب   ، الب

العزیز بن باز، وُمِحبُّ الّدین الخطیب، ترقیم: محّمد فؤاد عبدهـ)، تحقیق وتعلیق: ٨٥٢(ت: 
 هـ.١٣٧٩الباقي، دار المعرفة، بیروت، عبد

هــــ)، ٧٩٥(ت: الرَّحمن بــن أحمــدعبــد، البــن رجـــب، »شـــرح صــحیح البخــاري فــتح البــاريّ « .١٩٧
، الطبعـــة األولـــى، لغربـــاء األثریـــة، المدینـــة النبویـــةتحقیـــق: مجموعـــة مـــن المحققـــین، مكتبـــة ا

 هـ.١٤١٧
ـــد بـــن »بشـــرح ألفیـــة الحـــدیث فـــتح المغیـــث« .١٩٨ هــــ)، ٩٠٢(ت:  الرَّحمنعبـــد، للســـخاوّي، محمَّ

 هـ.١٤٢٤مصر، الطبعة األولى،  ،یق: علي حسین علي، مكتبة السنةتحق
فــي  -رحمــه اهللا- مــة الشــیخ عبــدالفتاح أبــو ُغــدَّةتحقیقــات العالمــن  الفوائــد المســتمدة«  .١٩٩

 ، لماجد أحمد الّدرویش، دار اإلمام أبي حنیفة.»علوم مصطلح الحدیث
 ـ ق ـ

مؤسســــة شــــباب الجامعــــة، عبــــادي، أحمــــد مختــــار عبــــد الفتــــاح،  ،»قیــــام دولــــة الممالیــــك « .٢٠٠
 م.١٩٨٨

د اللطیـف، تحقیـق عبـد الفتـاح أبـو للتهانوي، ظفر أحمد بن عب ،»قواعد في علوم الحدیث « .٢٠١
 غدة، دار القلم، الطبعة الثالثة.

 علـي بـن أحمـد ، البن حجر العسقالني،»أحمد لإلمام المسند عن الذب في المسدد القول«  .٢٠٢
  ه.١٤٠١ األولى، الطبعة، القاهرة، تیمیة ابن مكتبة، )هـ٨٥٢: ت(
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 ـ ك ـ

اهللا (ت: عبــدلیفــة، مصــطفى بــن خ ي، لحــاج»عــن أســامي الكتــب والُفُنــون كشــف الظُّنــون« .٢٠٣
 هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.١٠٦٧

، )هـ٥٩٧: (ت علي بن الرحمن عبد البن الجوزي، ،»الصحیحین حدیث من المشكل كشف« .٢٠٤
 .الریاض ،الوطن دار، البواب حسین علي: تحقیق

ــتة كاشــفال« .٢٠٥ ــب الّس ــي الكت ــٌة ف ــه روای ــة مــن ل ــي معرف ــذَّهبّي، محّمــد بــن أحمــ»ف د (ت: ، لل
هـــــ)، تحقیــــق: محّمــــد عوَّامــــة، وأحمــــد محّمــــد الخطیــــب، دار القبلــــة للثّقافــــة اإلســــالمیة، ٧٤٨

 هـ. ١٤١٣ومؤسسة علوم القرآن، ُجّدة، الطبعة األولى، 
ـــاریخ« .٢٠٦ هــــ)، ٦٣٠، البـــن األثیـــر الجـــزري، علـــي بـــن أبـــي الكـــرم الشـــیباني (»الكامـــل فـــي الت

 هـ.     ١٤٠٧بیروت، الطبعة األولى،  صححه: محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة،
هــ)، تحقیـق: سـهیل ٣٦٥اهللا بـن َعـِدي (ت: عبـد ، البـن َعـِدي،»في ُضعفاء الرِّجـال كاملال« .٢٠٧

 هـ.١٤٠٩زّكار، یحیى مختار غزَّاوي، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثالثة، 
ف بـــ ِسـبط ابـن ، لبرهان الـدین الحلبـي، المعـرو »عّمن ُرِمي بوضع الحدیث الكشُف الَحِثیث« .٢٠٨

هـ)، تحقیق: صبحي السَّـاُمّرائّي، عـالم الكتـب ومكتـب ٨٤١الَعَجمّي، إبراهیم بن محّمد، (ت: 
 هـ.       ١٤٠٧النَّهضة العربیة، بیروت، الطبعة األولى، 

وایـة الِكفایةُ « .٢٠٩ هــ)، تحقیـق: أبـو ٤٦٣، للخطیـب البغـدادّي، أحمـد بـن علـي (ت: »في ِعْلم الرِّ
 المدینة المنورة. ،حمدي المدني،  المكتبة العلمیة وٕابراهیم  عبداهللا السورقي

الرحیم محمـد عبـدهــ)، تحقیـق: ٢٦١لمسلم بن الحجـاج النیسـابوري (ت:  ،»الُكَنى واألسماء« .٢١٠
أحمد القشـقري، عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة اإلسـالمیة، المدینـة المنـورة، الطبعـة األولـى، 

 هـ.    ١٤٠٤
، البـن الكیـال، بركـات بـن أحمـد »معرفة من اختلط من الـرواة الثقـات الكواكب النیرات في« .٢١١

رب النبــــي، دار المــــأمون،  عبــــدالقیــــوم  عبــــدهـــــ)، تحقیــــق: ٩٢٩بــــن محمــــد الخطیــــب، (ت: 
 م.١٩٨١بیروت، الطبعة األولى،

 ـ ل ـ

 دار، )هــ٩١١: ت( بكـر، أبـي بن الرحمن عبدللسیوطي،  ،»األنساب تحریر في اللباب لب« .٢١٢
 .روتبی – صادر
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: ت( محمـد، بـن محمـد بـن محمـدالبـن فهـد الهاشـمي، ، »الحفاظ طبقات بذیل األلحاظ لحظ« .٢١٣
   .هـ١٤١٩ ،األولى الطبعة، العلمیة الكتب دار، )هـ٨٧١

هـــ)، دار صــادر، بیــروت، الطبعــة ٧١١البــن منظــور، محمــد بــن مكــرم (ت:  »لســاُن العــرب« .٢١٤
 هـ.١٤١٤الثالثة، 

ت المحــــدثین)، لمحمــــد خلــــف ســــالمة، الموصــــل، ، (معجــــم مصــــطلحا»لســــان المحــــدثین«  .٢١٥
 م. ٢٠٠٧

ــــــزان« .٢١٦   الفتاح عبــــــدهـــــــ)، تحقیــــــق: ٨٥٢، البــــــن حجــــــر، أحمــــــد بــــــن علــــــي (ت: »لســــــان المی
 هـ. ١٤٢٣أبو ُغّدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، الطبعة األولى، 

 عبد الفتاح أبو غدة،مكتبة المطبوعات اإلسالمیة. ،»لمحات في تاریخ السنة« .٢١٧

ــئ الم« .٢١٨ ــیوطي، »فــي األحادیــث الموضــوعة صــنوعةالآلل الرَّحمن بــن أبــي بكــر (ت: عبــد، للسُّ
 هـ)، دار المعرفة، بیروت.   ٩١١

، )المشـتهرة األحادیـث فـي التـذكرة( بــ المعروف، »المشهورة األحادیث في المنثورة الآللئ« .٢١٩
، عطـا القـادر عبـد مصـطفى: ، تحقیـق)هــ٧٩٤: (ت اهللا عبـد بـن محمـد الـدین بـدر للزركشـي،

 .هـ ١٤٠٦األولى، الطبعة، بیروت، العلمیة الكتب دار
ـــذیب األنســـاب« .٢٢٠ ـــي ته ـــاب ف ـــد، البـــن األثیـــر ال»الّلب ـــي بـــن أبـــي الكـــرم محّم (ت:  َجـــَزرّي، عل

 هـ)، دار صادر، بیروت. ٦٣٠
 ـ م ـ

، )هـــ٨٠٧: (ت بكــر أبــي بــنا علــي الــدین نــور للهیثمــي، ،»الفوائــد ومنبــع الزوائــد مجمــع« .٢٢١
  .هـ١٤١٤، القاهرة القدسي، مكتبة، القدسي الدین حسام تحقیق:

الرحمن بـن عبدهـ)، تحقیق: ٧٢٨الحلیم (ت: عبد، البن تیمّیة، أحمد بن »الفتاوى مجموعُ « .٢٢٢
 هـ.١٤١٦محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

هــــ)، تحقیـــق: ٦٦٦القادر (ت: عبـــدللـــرازي، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن  ،»مختـــار الصـــحاح« .٢٢٣
یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، بیـروت، صـیدا، الطبعـة الخامسـة، 

 هـ.١٤٢٠
 عبـاسلمـدني، ل ،»األنسـاب واجب من اللباب لب في أهمل بما األرباب رب فتح مختصر« .٢٢٤

 .ه١٣٤٥، مصر الجمالیة، قسم بجوار المعاهد مطبعة، )هـ١٣٤٦: (ت محمد بن
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 عفیـف للیـافعي، ،»الزمـان حـوادث مـن یعتبـر مـا معرفـة فـي الیقظـان وعبـرة الجنـان مرآة« .٢٢٥
 الكتــــب دار، المنصــــور خلیــــل: حواشــــیه وضــــع، )هـــــ٧٦٨: ( ت أســــعد بــــن اهللا عبــــد الــــدین

 .هـ١٤١٧ األولى، الطبعة، لبنان ،بیروت العلمیة،

 بــن المــؤمن عبــد، القطیعــي شــمائل بــنال ،»والبقــاع األمكنــة أســماء علــى االطــالع مراصــد« .٢٢٦
 .هـ١٤١٢ األولى، الطبعة، بیروت الجیل، دار ،)هـ٧٣٩ ( ت:الحق عبد

ــــاتیح مرعــــاة« .٢٢٧ : ت( محمــــد بــــن اهللا عبیــــد، لمبــــاركفوريل ،»المصــــابیح مشــــكاة شــــرح المف
 الطبعــة، الهنــد بنــارس ،الســلفیة الجامعــة ،واإلفتــاء والــدعوة العلمیــة البحــوث إدارة، )هـــ١٤١٤
 .هـ١٤٠٤ ،الثالثة

، البـن أبـي شـیبة، »والتعـدیل الجـرح بة عـن شـیوخه فـي مسـائل فـيابـن أبـي شـی سائلم« .٢٢٨
هــــ)، تحقیـــق: عـــامر حســـن صـــبري، دار البشـــائر اإلســـالمیة، ٢٩٧محمـــد بـــن عثمـــان (ت: 
 هـ.١٤٢٥بیروت، الطبعة األولى، 

، )هـــ٢٣٥: (ت محمــد بــن اهللا عبــد شــیبة، أبــي بــنا بكــر يبــأل ،»شــیبة أبــي ابــن مســند« .٢٢٩
 الطبعــة، الریــاض ،الــوطن دار، المزیــدي فریــد بــن أحمــد/يالعــزاز  یوســف بــن عــادل: تحقیــق
 .م١٩٩٧ األولى،

 حســین ، تحقیـق:)هــ٣٠٧ (ت: علـي بـن أحمـدألبـي یعلـى الموصــلي،  ،»یعلـى أبـي مسـند« .٢٣٠
 ه.١٤٠٤ األولى، الطبعة، دمشق ،للتراث المأمون دار، أسد سلیم

ــد اإلمــام مســند« .٢٣١ ــن أحم ــل ب  شــعیب: ، تحقیــق)هـــ٢٤١: ، (تالشــیباني اهللا عبــد أبــو ،»حنب
 مؤسســـة، التركـــي المحســـن عبـــد بـــن اهللا عبـــد: إشـــراف، وآخـــرون مرشـــد، عـــادل - األرنـــؤوط

 .هـ١٤٢١ األولى، الطبعة، الرسالة
 عبـد ، تحقیـق:)هــ٢٣٨: (ت إبراهیم بن إسحاقألبي یعقوب،  ،»راهویه بن إسحاق مسند« .٢٣٢

 ه.١٤١٢ األولى، الطبعة، المنورة المدینة ،اإلیمان مكتبة، البلوشي الحق عبد بن الغفور

 أبـواب علـى وأقوالـه عنـه اهللا رضـي الخطـاب بـن عمـر حفـص أبـي المؤمنین أمیر مسند« .٢٣٣
 المعطـــي عبـــد ، تحقیـــق:)هــــ٧٧٤: ( ت عمـــر بـــن إســـماعیلالدمشــقي،  كثیـــر بـــنال ،»العلـــم

 .هـ١٤١١ األولى، الطبعة، المنصورة ،الوفاء دار، قلعجي
هــــ)، تحقیـــق: م. ٣٥٤محّمـــد بـــن حبـــان (ت:  ، البـــن حّبـــان،»مشـــاهیُر علمـــاء األمصـــار« .٢٣٤

 م.١٩٥٩فالیشهمر، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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هـــ)، ٨٤٠، للُبوصـیرّي، أحمــد بـن أبــي بكـر (ت: »مصـباح الزُّجاجــة فــي زوائـد ابــن ماجــه« .٢٣٥
 هـ.  ١٤٠٣تحقیق: محّمد الكشناوّي، دار العربیة، بیروت، 

، لعلـي إبـراهیم حسـن، »تح العثمـانيمصر في العصور الوسطى في الفتح العربي إلى الف« .٢٣٦
  م).١٩٤٧مكتبة النهضة المصریة، (

لجمـــال اســـطیري، أضـــواء الســـلف، الطبعىـــة  ،»مصـــطلحات الجـــرح والتعـــدیل المتعارضـــة« .٢٣٧
    ه.١٤٢٥االولى، 

 ،العلمیــة المطبعــة، )هـــ٣٨٨: ت( محمــد بــن حمــد ســلیمان أبــو للخطــابي، ،»الســنن معــالم«  .٢٣٨
 .هـ١٣٥١ ،األولى الطبعة، حلب

ــــم« .٢٣٩ ــــدان ُمعَج ــــن »الُبل ــــوّي، یــــاقوت ب ــــروت، ٦٢٦اهللا، (ت: عبــــد، للَحَم هـــــ)، دار صــــادر، بی
 هـ.١٣٩٧

 بــن األمــین محمــد: ، تحقیــق)هـــ٣١٧: (ت محمــد بــن اهللا عبــد للبغــوي،، »ُمعَجــم الصــحابة« .٢٤٠
 .هـ١٤٢١ األولى، الطبعة، الكویت ،البیان دار مكتبة، الجكني محمد

 بمسـاعدة) هـ١٤٢٤: ت( عمر الحمید عبد مختار حمدأل ،»المعاصرة العربیة اللغة معجم« .٢٤١
 .هـ١٤٢٩ األولى، الطبعة، الكتب عالم، عمل فریق

ـــؤلفین« .٢٤٢ ـــم الم هــــ)، مكتبـــة المثنـــى، ١٤٠٨لكحالـــة، عمـــر بـــن رضـــا بـــن محمـــد (ت:، »ُمعَج
  بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.

: (ت العزیـز عبـد بـن اهللا عبـد ،لألندلسي ،»والمواضع البالد أسماء من استعجم ما معجم« .٢٤٣
 .هـ ١٤٠٣ الثالثة، الطبعة ،بیروت الكتب، عالم، )هـ٤٨٧

السَّـالم هـارون، دار عبدهــ)، تحقیـق: ٣٩٥، ألحمـد بـن فـارس (ت: »مقـاییس اللغـة ُمعَجم« .٢٤٤
 هـ.١٣٩٩الفكر، طبعة 

ــــــــــالح، عثمــــــــــان بــــــــــن ، »نــــــــــواع علــــــــــِم الحــــــــــدیثمعرفــــــــــُة أ« .٢٤٥   الرَّحمن عبــــــــــدالبــــــــــن الصَّ
ــــ "مقدمـــة ابـــن الصـــالح"، هــــ)،٦٤٣(ت:  ـــدتحقیـــق:  المعـــروف ب الّلطیف الهمـــیم، ومـــاهر عب

 هـ.١٤٢٣الَفْحل، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
: ت( طــــاهر بــــن محمــــد ،القیســــراني بــــنال ،»الموضــــوعة األحادیــــث فــــي التــــذكرة معرفــــة« .٢٤٦

 الطبعـة ،بیـروت ،الثقافیـة الكتـب مؤسسـة، حیـدر أحمـد الـدین عمـاد الشیخ: ، تحقیق)هـ٥٠٧
 .هـ١٤٠٦ األولى،
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العظیم عبــدالعلیم عبــدهـــ)، تحقیــق: ٢٦١اهللا (ت: عبــد، للِعْجلــّي، أحمــد بــن »الثقــات معرفــة« .٢٤٧
 هـ. ١٤٠٥الَبْستوّي، مكتبة الدَّار، المدینة النبوّیة، الطبعة األولى، 

ـــــــة« .٢٤٨ ـــــــال معرف ـــــــن معـــــــین (ت: »الرِّج ـــــــى ب ـــــــن محـــــــرز، أحمـــــــد ٢٣٣، لیحی ـــــــة اب   هــــــــ)، روای
 هـ. ١٤٠٥د، تحقیق: محّمد كامل القّصار، بن محمّ ا

المعطي عبــدهـــ)، تحقیــق: ٤٥٨، للبیهقــّي، أحمــد بــن الُحَســین (ت: »الســنن واآلثــار معرفــة« .٢٤٩
-باكســــتان)، دار قتیبــــة (دمشــــق  -أمــــین قلعجــــي، جامعــــة الدراســــات اإلســــالمیة (كراتشــــي 

، الطبعــة األولــى، القــاهرة) -دمشــق)، دار الوفــاء (المنصــورة  -بیــروت)، دار الــوعي (حلــب 
 هـ.١٤١٢

، محمَّد بن »الحدیثِ  معرفُة علومِ « .٢٥٠ هـ)، تحقیق: السید ٤٠٥اهللا (ت: عبد، للحاكم النَّیساُبوريِّ
هــــ، عـــن طبعـــة دائـــرة ١٣٩٧معظـــم حســـین، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، الطبعـــة الثانیـــة، 

 المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن.

: (ت أحمـد بـن محمـود للعینـي، ،»اآلثـار معـاني رجـال أسـامي شـرح فـي األخیـار مغاني«  .٢٥١
 الطبعــــة، لبنــــان ،بیــــروت العلمیــــة، الكتــــب دار، إســــماعیل حســــن محمــــد: تحقیــــق، )هـــــ٨٥٥

 .هـ١٤٢٧ األولى،
  اهللا أحمـد عبـدهــ)، أبـا ٢٧٣(ت:  سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمـد بـن هـانئ األثـرم من« .٢٥٢

هـــ)، تحقیــق: عــامر حســن ٢٤١ ، ألحمــد بــن محمــد بــن حنبــل (ت:»بــن محمــد بــن حنبــلا
 هـ.١٤٢٥صبري، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

، روایـة أبـي خالـد الـدَّّقاق، »هـ) فـي الرِّجـال٢٣٣أبي زكریا یحیى بن معین (ت:  من كالم« .٢٥٣
ــثم بــن َطْهمــان (ت:  هـــ)، تحقیــق: أحمــد محّمــد نــور ســیف، دار المــأمون ٢٨٤یزیــد بــن الَهْی

 هـ.١٤٠٠شق، للتراث، دم
، لولیـد بـن حسـن »علیهـا ویلیـه دراسـة فـي تخـریج الحـدیث منهج دراسة األسانید والحكم« .٢٥٤

 هـ.١٤٢٠العاني، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة الثانیة، 

الســـعودیة، مكتبـــة  -، محمـــد مصـــطفي، المربــعلألعظمــي ،»عنـــد المحـــدثینمـــنهج النقـــد « .٢٥٥
 م).١٩٩٠الكوثر، الطبعة الثالثة (

موجز التاریخ اإلسالمي منذ عهد آدم علیه السالم (تاریخ ما قبل اإلسـالم) إلـى عصـرنا « .٢٥٦
ـــة، أحمـــد معمـــورللعســـیري،  ،»الحاضـــر ـــك فهـــد الوطنی  ،غیـــر معـــروف (فهرســـة مكتبـــة المل

 .هـ١٤١٧الریاض)، الطبعة األولى، 
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 النشـر دار، دالحمیـ عبـد المقصـود عبـد طـه ،ُعبیَّـة أبـو ،»اإلسـالمیة الفتوحـات عن موجز« .٢٥٧
 .القاهرة ،للجامعات

لسـلیم، محمـود رزق، مكتبـة اآلداب،  ،»ونتاجـه األدبـي موسوعة عصر سالطین الممالیك« .٢٥٨
 ه.١٣٨١الطبعة الثانیة، 

هــ)، تحقیـق: علـي ٧٤٨، للـذَّهبّي، محّمـد بـن أحمـد (ت: »فـي نقـد الرِّجـال میزان االعتـدال« .٢٥٩
 محّمد البجاوّي، دار المعرفة، بیروت. 

هــــ)، تحقیـــق: محّمـــد ٤٦٣للخطیـــب البغــدادّي، أحمـــد بـــن علــّي (ت:  ،»ق والمفتـــرقالمتفـــ« .٢٦٠
 هـ.    ١٤١٧صادق الحامدي، دار القادري، الطبعة األولى، 

ــــعفاء والمتــــروكین نَ والمجروحــــ« .٢٦١          ، البــــن حّبــــان، محّمــــد بــــن حبــــان »مــــن المحــــدِّثین والضُّ
 هـ. ١٤١٢فة، بیروت، طبعة هـ)، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، دار المعر ٣٥٤(ت: 

هــ)، دار الفكـر، ٤٥٦، البن حزم، علي بن أحمد بن سعید بـن حـزم (ت: »باآلثار ىلَّ حَ المُ « .٢٦٢
 بیروت.

 ،)هــ٧٣٢: ت( علـي بـن إسـماعیل الفـداء أبـو المؤیـد، للملك ،»البشر أخبار في الُمختصر« .٢٦٣
  .األولى الطبعة المصریة، الحسینیة المطبعة

رفعـت فـوزي عبـدالمطلب  هـ)، تحقیق:٧٦١یل بن كیكلدي (ت: خل، للعالئي، »المختلطین« .٢٦٤
 هـ.١٤١٧وعلي عبدالباسط مزید، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، 

الرحیم بــن عبــدهـــ)، تحقیــق: ٣٨٥، البــن شــاهین، عمــر بــن شــاهین (ت: »المختلــف فــیهم« .٢٦٥
 هـ.١٤٢٠محمد بن أحمد القشقري، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة األولى، 

هـ)، تحقیق: ربیع هادي ٤٠٥اهللا النیسابوري (ت: عبد، للحاكم أبي »الصحیح المدخل إلى« .٢٦٦
 هـ.١٤٠٤األولى،  عمیر المدخلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة

هــ)، تحقیـق: شـكر اهللا نعمـة ٣٢٧الرَّحمن بـن محّمـد (ت: عبدالبن أبي حاتم،  ،»المراسیل« .٢٦٧
 هـ.١٣٩٧یروت، طبعة اهللا قوجاني، مؤسسة الرِّسالة، ب

 صـــادر، دار، )هـــ٣٤٦: ، (تالفارســي محمــد بــن إبــراهیم للكرخــي، ،»والممالــك المســالك« .٢٦٨
 .م ٢٠٠٤، بیروت

ـــحیحینِ  الُمســـتدَرك« .٢٦٩ ـــد بـــن »علـــى الصَّ هـــــ)، ٤٠٥اهللا (ت: عبـــد، للحــــاكم النَّیســـاُبورّي، محمَّ
 هـ. ١٤١١ولى،القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األعبدتحقیق: مصطفى 
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المســـمَّى بــــ:  ،»rالمختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول اهللا  المســـند الصـــحیح«  .٢٧٠
هـــــ)، تحقیــــق: محمــــد فــــؤاد ٢٦١لمســــلم بــــن الحجــــاج النیســــابوري (ت:  ،»صــــحیح مســــلم«

 بیروت.، عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي
 ،اهللا عبـد بـن أحمـدهاني، ألبي نعیم األصب ،»مسلم اإلمام صحیح على المستخرج المسند«  .٢٧١

 الطبعـة، لبنـان ،بیـروت، العلمیـة الكتـب دار، إسـماعیل حسـن محمـد، تحقیـق: )هـ٤٣٠: ت(
 .هـ١٤١٧ األولى،

  ، )هـــ٢٣٥: مــد، (تمح بــن اهللا عبــد شــیبة، أبــي بــنال ،»واآلثــار األحادیــث فــي المصــنف«  .٢٧٢
 ه.١٤٠٩ األولى، الطبعة، الریاض ،الرشد مكتبة، الحوت یوسف كمال: تحقیق

: ( ت علـي بـن أحمـدالبـن حجـر العسـقالني،  ،»الثمانیـة المسانید بزوائد العالیة المطالب«  .٢٧٣
 سـعد: تنسـیق، سـعود بـن محمـد اإلمـام لجامعـة قـدمت علمیة رسالة) ١٧: (تحقیق، )هـ٨٥٢

 الطبعــةاألولى،، الســعودیة ،الغیــث دار العاصــمة، دار، الشــثري العزیــز عبــد بــن ناصــر بــن
 .هـ١٤١٩

 ضــــیاء أكــــرم ، تحقیــــق:)هـــــ٢٧٧: (ت ســــفیان بــــن یعقــــوبللفســــوي،  ،»والتــــاریخ رفــــةالمع«  .٢٧٤
  .هـ ١٤٠١ الثانیة، الطبعة، بیروت الرسالة، مؤسسة، العمري

، )هــــ٤٠٥: (ت اهللا عبـــد بـــن عبیـــداهللاللهـــروي،  ،»المحـــدثین أســـامي مشـــتبه فـــي المعجـــم«  .٢٧٥
 ه.١٤١١ ولى،األ الطبعة، الریاض ،الرشد مكتبة ،الفاریابي محمد نظر: تحقیق

عفاء«  .٢٧٦ هــ)، تحقیـق: نـور الـدین عتـر، ٧٤٨، للـذَّهبي، محّمـد بـن أحمـد (ت: »المغني في الضَّ
 إدارة إحیاء التراث بدولة قطر.   

ـــول«  .٢٧٧ ـــار[ المغ ـــین] التت ـــالَّبيل ،»واالنكســـار االنتشـــار ب ـــدلس، محمـــد محمـــد َعلـــي، لصَّ  األن
 .هـ١٤٣٠ األولى، الطبعة، مصر الجدیدة،

لُ « .٢٧٨  .والسنة القرآن في الباحث، الشحود نایف بن علي: إعداد ،»الحدیث علوم في الُمفصَّ

 الطبعـة، االعـالم دار ،عطـا محمـد بن القادر عبدللصوفي،  ،»التوحید مهمات في المفید« .٢٧٩
 .١: األجزاء عدد، هـ١٤٢٢ األولى

 ، للسخاوي، محمـد»المقاصد الحسنة في بیان كثیر من األحادیث المشتهرة على األلسنة« .٢٨٠
هـــــ)، تحقیــــق: محمــــد عثمــــان الخشــــت، دار الكتــــاب ٩٠٢بــــن عبــــدالرحمن بــــن محمــــد (ت: 

 هـ.١٤٠٥بیروت، الطبعة األولى، ، العربي
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، والنشـر للطباعـة حـزم ابـن دار، عمـر بـن أحمـدللرحـابي،  ،»المضطرب بیان في المقترب« .٢٨١
 .هـ١٤٢٢ األولى، الطبعة

محمـد صـالح هــ)، تحقیـق: ٧٤٨(ت: حمـد ، للـذَّهبي، محّمـد بـن أ»في سرد الكنـى المقتنى« .٢٨٢
المنـــورة، الطبعــة األولـــى،  العزیز المـــراد، المجلــس العلمـــي بالجامعــة اإلســـالمیة، المدینــةعبــد

 . هـ١٤٠٨
 موفقالبن قدامة،  ،]ه)٣١١،[ أحمد بن محمد،أبو بكر(ت: »لخاللل عللال من المنتخب« .٢٨٣

 للنشـــر الرایـــة دار، اهللا عـــوض بـــن طـــارق: تحقیــق، )هــــ٦٢٠: ت( أحمـــد بـــن اهللا عبـــد الــدین
 م ١٩٩٨ األولى، الطبعة ،والتوزیع

(ت:  عبـدالرحمن بــن علـي بـن محمــد ،البــن الجـوزي، »المنـتظم فــي تـاریخ األمــم والملـوك« .٢٨٤
مصــطفى عبــدالقادر عطــا، دار الكتــب العلمیــة، / القادر عطــاهـــ)، تحقیــق: محمــد عبــد٥٩٧

 هـ. ١٤١٢بیروت، الطبعة األولى، 

هــــ)، ٦٧٦، للنَّــووّي، یحیــى بــن َشــَرف (ت: »بــن الحجــاج لمنهــاج شــرح صــحیح مســلما« .٢٨٥
 مصر. -المطبعة المصریة باألزهر، القاهرة

، وهــي »دراســة تأصــیلیة تأریخیــة لمصــطلح الحــدیث - المـنهج المقتــرح لَفهــم المصــطلح« .٢٨٦
ُمقدِّمة تمهیدیة لكتاب: الُمرسل الخفيُّ وعالقته بالتـدلیس، للشـریف حـاتم بـن عـارف العـوني، 

 هـ.١٤١٦جرة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، دار اله

، )هــ٨٧٤: ت( بـردي تغـري بـن یوسف للحنفي، ،»الوافي بعد والمستوفى الصافي المنهل« .٢٨٧
 الهیئــة، عاشــور الفتــاح عبــد ســعید: تقــدیم، أمــین محمــد محمــد دكتــور: حواشــیه ووضــع حققــه

 .للكتاب العامة المصریة
 دار ،)هــ٨٤٥: ( تعلـي بـن أحمـد، لمقریـزيل ،»واآلثـار الخطـط بـذكر واالعتبـار المواعظ« .٢٨٨

 .هـ١٤١٨ األولى، الطبعة، بیروت العلمیة، الكتب

  هـــــــ)، تحقیـــــق: موفــــــق ٣٨٥، للـــــدارقطنّي، علــــــي بـــــن عمـــــر (ت: »والُمخَتِلــــــف فُمؤَتِلـــــال« .٢٨٩
 هـ.      ١٤٠٦القادر، دار الغرب اإلسالمّي، بیروت، الطبعة األولى، عبدبن ا

لمجموعــة مــن العلمــاء والباحثین،المكتبــة العصــریة، صــیدا  ،»ةالمیســر  الموســوعة العربیــة« .٢٩٠
    م).٢٠١٠بیروت، الطبعة األولى، (

هــ)، ضـبط وتقـدیم وتحقیـق: ٥٩٧الرحمن بن علي (ت: عبدالبن الجوزي،  ،»الموضوعات« .٢٩١
 هـ. ١٣٨٦الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة، الطبعة األولى، عبد
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هــ)، ٧٤٨، للذهبي، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان (ت: »لم مصطلح الحدیثفي ع الموقظة« .٢٩٢
الفتاح أبــــو ُغــــّدة، مكتبــــة المطبوعــــات اإلســــالمیة، حلــــب، الطبعــــة الثانیــــة، عبــــداعتنــــى بــــه: 

  هـ.١٤١٢

 ـ ن ـ

: (ت بــن علــي بــن أحمــدالبــن حجــر العســقالني،  ،»األثــر أهــل مصــطلح فــي الفكــر نخبــة« .٢٩٣
 الخامسـة، الطبعـة، القـاهرة ،الحـدیث دار ،السـید مادع /الصبابطي عصام: ، تحقیق)هـ٨٥٢

 .ه١٤١٨
، )هــــ٥٧٧: (ت محمـــد بـــن الـــرحمن عبـــدلألنبـــاري،  ،»األدبـــاء طبقـــات فـــي األلبـــاء نزهـــة« .٢٩٤

 .هـ ١٤٠٥ الثالثة، الطبعة، األردن ،الزرقاء المنار، مكتبة، السامرائي إبراهیم: تحقیق

  ، البـــن حجـــر، أحمـــد »ح أهـــل األثـــرفـــي توضـــیح ُنخَبـــة الِفَكـــر فـــي مصـــطل نزهـــة النَّظـــر« .٢٩٥
اهللا بــن ضــیف اهللا الرحیلــي، مطبعــة ســفیر، الریــاض، عبــدهـــ)، تحقیــق: ٨٥٢بــن علــي (ت: ا

 هـ.١٤٢٢الطبعة: األولى، 
یلعــي، »الرَّایــة صــبن« .٢٩٦ هـــ)، تحقیــق: محّمــد عواّمــة، مؤسســة ٧٦٢اهللا بــن یوســف (ت:عبــد، للزَّ

 هـ. ١٤١٨ة، ُجدَّة، الطبعة األولى، الرَّیان، بیروت، ودار القبلة للثقافة اإلسالمیّ 

  ، للشـوكاني، محمـد بـن علـي »األوطار شـرح منتقـى األخبـار مـن أحادیـث سـید األبـرار نیل« .٢٩٧
دار الحـدیث، القـاهرة، الطبعـة  ـ)، تحقیق: عصام الدین الصـبابطي،ه١٢٥٠بن محمد (ت: ا

 هـ.١٤١٣األولى، 

هـ)، ٨٧٤بن تغري بردي (ت: ا وسفیللحنفي، ، »في ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة« .٢٩٨
 وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر.

هـ)، تحقیـق: ربیـع ٨٥٢، البن حجر، أحمد بن علي (ت: »على كتاب ابن الصَّالح النُّكت« .٢٩٩
 هـ.١٤٢٤ مكتبة الفرقان، الطبعة الثانیة، بن هادي الَمدخلّي،

  ، برهـــــان الـــــدین إبـــــراهیم بـــــن عمـــــر ، للبقـــــاعي»الوفیـــــة بمـــــا فـــــي شـــــرح األلفیـــــة النكـــــت« .٣٠٠
هــــــ)، تحقیـــــق: مـــــاهر یاســـــین الفحـــــل، مكتبـــــة الرشـــــد ناشـــــرون، الطبعـــــة األولـــــى، ٨٨٥(ت: 

 هـ.١٤٢٨
ـــــة« .٣٠١ ـــــر النِّهای ـــــب الحـــــدیث واألث ـــــي غری ـــــد ، »ف ـــــر الَجـــــَزري، المبـــــارك بـــــن محمَّ   البـــــن األثی

 ،یــــةمحمــــد الطنــــاحي، المكتبــــة العلم هـــــ)، تحقیــــق: طــــاهر أحمــــد الــــزاوي ومحمــــود٦٠٦(ت: 
    هـ.١٣٩٩بیروت، 
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 ـ هـ ـ

شــرح «، المعــروف بـــ: »الكافیــة الشــافیة لبیــان حقــائق اإلمــام ابــن عرفــة الوافیــةالهدایــة « .٣٠٢
ــة ــن عرف هـــ)، المكتبــة العلمیــة، ٨٩٤، للّرصــاع، محمــد بــن قاســم األنصــاري (ت: »حــدود اب

 هـ.١٣٥٠بیروت، الطبعة األولى، 
 ـ و ـ

: ، تحقیق)هـ٦٨١: ، (تمحمد بن أحمد البن خلكان، ،»الزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات« .٣٠٣
 م). ١٩٩٤ -١٩٠٠(أجزاؤه السبعة مابین ، طبع  بیروت، صادر دار، عباس إحسان

هـ)، تحقیق: أحمد األرنـؤوط، وتركـي ٧٦٤صفدّي، خلیل بن أیبك (ت: ل، ل»بالوفّیاتالوافي « .٣٠٤
 هـ.١٤٢٠مصطفى، دار إحیاء التراث العربّي، بیروت، الطبعة األولى، 

 بشـار /عباس مهدي صالح: ، تحقیق)هـ٧٧٤: ت( هجرس بن محمد البن رافع، ،»الوفیات« .٣٠٥
 ه.١٤٠٢ الطبعةاألولى،، بیروت، الرسالة مؤسسة، معروف عواد

 ـ ي ـ

، طباعـة: ، دراسة وترتیب وتحقیق: أحمـد محمـد نـور سـیف»بن معین وكتابه التاریخ یحیى« .٣٠٦
 هـ.١٣٩٩الطبعة األولى، مكة المكرمة،  ،جامعة الملك عبدالعزیز
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  المحتويات ترسْهخامسًا: ِف

  الصفحة  الموضوع
  ج   اإلهداء.

  د  شُّكٌر وتقدیٌر.
  ١ المقدمة. 

  ١ أهمّیُة الموضوِع وبواعُث اختیاِرِه.
  ٢ البحِث.أهداُف 

  ٢ الدراساُت السَّابقُة.
  ٣ منهُج البحِث وطبیعة العمل فیه.

  ٤ خّطة البحِث.
  الفصل األول

  ٌد في علِم الَجْرح والتَّْعِدیلِبه، وتمهیالتَّعریف باإلماِم ابن اْلُمَلقِّن وعصرِه، وِكتَا
  ٨ المبحث األول: عصر اإلمام ابن اْلُمَلقِّن. 

  ٩  الحیاة السیاسیة. المطلُب األّوُل:
  ١٣  الحیاة االجتماعیة. المطلُب الثاني:

  ١٤  الحیاة العلمیة. :الثالمطلُب الث
  ١٦  المبحث الثاني: ترجمة اإلمام ابن اْلُمَلقِّن. 

  ١٦  اسمه ونسبه وكنیته ولقبه ومولده ونشأته. المطلب األول:
  ١٦  اسمه ونسبه. - 
  ١٦  كنیته ولقبه. - 
  ١٦  مولده. - 
  ١٧  نشأته. - 

  ١٨  رحالته العلمیة. : الثاني المطلب

  ١٨  رحلته إلى القدس الشریف. - 

  ١٨  إلى حمص.رحلته  - 

  ١٩  رحلته إلى مكة ألداء الحج. - 
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  الصفحة  الموضوع
  ١٩  شیوخه وتالمیذه. المطلب الثالث:

  ١٩  شیوخه.  - 
  ٢٢  تالمیذه. - 

  ٢٥  .أقوال العلماء فیه الرابع: المطلب
  ٢٨  المطلب الخامس: مصنفاته. 

  ٣٣ وفاته. :المطلب السادس
  ٣٤ المبحث الثالث: التعریف بكتاب "التَّوِضِیح ِلَشْرح الَجاِمع الصحیح".

  ٣٤  تعریف بكتاب التوضیح. المطلب األول:
  ٣٤  أهمیة كتاب التوضیح.: المطلب الثاني
  ٣٧  تمهید في علم الَجْرح والَتْعِدیل. المبحث الرابع:
  ٣٧  تعریف علم الَجْرح والَتْعِدیل. المطلب األول:

  ٣٧  .واصطالًحا تعریف الجرح لغة - 
  ٣٨  .واصطالًحا تعریف التعدیل لغة - 
  ٣٩  تعدیل اصطالًحا.تعریف علم الجرح وال - 

  ٤٠  نشأة علم الَجْرح والَتْعِدیل وأهمیته. المطلب الثاني:
  ٤٠  نشأة علم الجرح والتعدیل. - 
  ٤٤  أهمیة علم الجرح والتعدیل. - 

  ٤٥   مشروعیة الَجْرح والَتْعِدیل. المطلب الثالث:
  ٤٨  طبقات النُّقَّاد في الَجْرح والَتْعِدیل. المطلب الرابع:

  ٤٨  .واصطالًحا تعریف الطبقة لغة  - 
  ٥٠  طبقات النقاد في الجرح والتعدیل.  - 

  ٥٤  .عند األئمة النقاد مراتب الَجْرح والَتْعِدیل المطلب الخامس:
  الفصل الثاني

واة   منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في تعدیل الرُّ
  ٦٣ ام ابن اْلُمَلقِّن في التَّْعِدیل ومدلوالتها.المبحث األول: مصطلحات اإلم

  ٦٤ مصطلحات الَتْعِدیل المطلق عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن ومدلوالتها.    المطلب األول:
  ٧٥ : مصطلحات الَتْعِدیل النِّسبي. المطلب الثاني
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  الصفحة  الموضوع
  ٧٧  المصطلحات التي لم یجزم القول فیها توثیًقا. المطلب الثالث:

  ٧٩ المبحث الثاني: الرواة الُمَعّدلون عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن.
  ٨٠  الرواة المعدلون بمصطلحات التعدیل المطلق. المطلب األول:
  ١٦٠  بمصطلحات التعدیل النسبي. المعدلونالرواة  المطلب الثاني:
  ١٨٠  قول فیهم جرًحا وال تعدیًال.الرواة الذین لم یجزم ال المطلب الثالث:

  ٢٠٠ المبحث الثالث: مراتب الَتْعِدیل عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن.
  ٢٠٣ المبحث الرابع: خصائص منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في التعدیل.

  ٢١١  المبحث الخامس: جدول الرواة المعَّدلین، ونتائجه.
  ٢١١  جدول الرواة المعدلین. - 
  ٢٣٥  نتائج الجدول. - 

  الفصل الثالث
  ن اْلُمَلقِّن في َجْرح الرواةابمنهج اإلمام 

  ٢٤٤ ا.المبحث األول: مصطلحات اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في اْلَجرح ومدلوالته
  ٢٤٤ اْلَجرح اْلُمطلق عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن ومدلوالتها. مصطلحات المطلب األول:
  ٢٥٨ اْلَجرح النِّسبي عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن ومدلوالتها. مصطلحات المطلب الثاني:

  ٢٦٠ المبحث الثاني: الرواة الُمَجرحون عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن. 
  ٢٦١  الرواة المجرحون بمصطلحات التجریح المطلق. المطلب األول:
  ٤٢٥  الرواة المجرحون بمصطلحات التجریح النسبي. المطلب الثاني:
  ٤٣٢ اْلَجرح عند اإلمام ابن اْلُمَلقِّن. مراتب المبحث الثالث:

  ٤٣٥ المبحث الرابع: خصائص منهج اإلمام ابن اْلُمَلقِّن في اْلَتجریح.
واة المجروحین، ونتائجه.   ٤٤٣ المبحث الخامس: جدول الرُّ

  ٤٤٣  جدول الرواة المجروحین. - 
  ٤٥٩  نتائج الجدول. - 

  ٤٦٥ الخاتمة. 
  ٤٦٦  النتائج. - 
  ٤٦٩  التوصیات. - 

  ٤٧٠ الفهارس الِعْلمیة.
  ٤٧١ .القرآنیة ِفْهرست اآلیات
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  الصفحة  الموضوع
  ٤٧٢ .النبویة واآلثار ِفْهرست األحادیث

  ٤٧٤  .ِفْهرست الرواة المدروسین
  ٤٨٢ قائمة المصادر والمَراِجع.

  ٥١٢ ِفْهرست المحتویات.
  ٥١٦  الملخص باللغة العربیة.

  ٥١٧  الملخص باللغة اإلنجلیزیة.
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 الملخص

 البحثِ 
ُ
خص

َّ
ل
ُ
ة م

َّ
ِبي
َ
ر
َ
ِة الع

َ
غ
ُّ
  بِالل

ــالُم علــى    ــالُة والسَّ وعلــى آلــه الَمْبعــوث رحمــًة للعــالمین، الحمــُد هللا ربِّ العــالمین، والصَّ
  .الدِّین، ومن اهتدى بهدیه واستن بسنته، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم وصحبه

  أمَّا َبْعُد: 
ــن اْلُمَلقِّــن اإلمــام «فهــذا بحــٌث بُعنــوان:  ــُجــهَ نْ ومَ اب ــه  عــدیلوالتَّ  رحِ َجــي الْ ه ف مــن خــالِل ِكتَاِب

عریـــف فـــي التَّ ابـــن اْلُمَلقِّـــن مـــنهج اإلمـــام  ةفیـــه الباحثـــ ت، تناولـــ»التَّوضـــیح لشـــرح الجـــامع الصـــحیح
  بالرجال، والكالم فیهم جرًحا وتعدیًال.

مـام قد عند المحدثین، للوقوف على مدلوالت ألفاظ اإلولهذه الدراسة أثُرها البالُغ على علم النَّ 
ــبــین النُّ ابــن اْلُمَلقِّــن معرفــة منزلــة اإلمــام بفــي نقــد الرجــال، وتــزداُد أهمیــُة هــذا البحــث ابــن اْلُمَلقِّــن  اد َق

  وغیره كانت هذه الدِّراسة. ،ومرتبته من حیث التشدد واالعتدال والتساهل؛ فألجل ذلك

  فصول وخاتمة.  ةوثالثوقد جاء البحُث في مقدِّمٍة 

أهمیـَة الموضـوِع وبواعـَث اختیـاِره، وأهـداَف البحـث،  ة،فیهـا الباحثـ تد تناولـفقـ أمَّا المقدِّمـة:
  ومنهَج البحث، والدِّراساِت السَّابقة، وُخطََّة البحِث.

ل: ــا الفصــل األوَّ مــا یتعلَّــق بالحالــة و ، ابــن اْلُمَلقِّــن ترجمــَة اإلمــام ،ةفیــه الباحثــ تفقــد تناولــ وأمَّ
ـــدِه وَنشـــَأِتِه  مـــا یتعلَّـــُق باســـِمهِ و صـــِرِه، السیاســـیة واالجتماعیـــة والعلمیـــة لع ـــِبِه وكنیتیـــه ولقبـــه ومول وَنَس

والتعریــف  ووفاتــه،، وأقــوال العلمــاء فیـه ومنزلتــه بــین المحـدثینوشــیوخه وتالمیـذه،  ،الِعلمیـِة، ورحالتــه
   ه التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ومنهجه فیه، وتمهید في علم الَجرح والتَّعدیل.بكتاب

، وذلـك ببیـان مـدلوالت ابـن اْلُمَلقِّـنمـنهج اإلمـام  ةفیـه الباحثـ تفقـد تناولـل الثـاني: وأما الفص
ومعرفــة مراتــب  مــع إبــراز نتائجهــا، قــاد،واة بأحكــام غیــره مــن النُّ ألفاظــه، ثــم مقارنــة أحكامــه علــى الــرُّ 

  عنده، وخصائص منهجه فیه. التَّعدیل
، وذلــك جــریحفــي التَّ ابــن اْلُمَلقِّــن اإلمــام مــنهج  ةفیــه الباحثــ تفقــد تناولــوأمــا الفصــل الثالــث: 

 مــع إبــراز نتائجهــا، ببیــان مــدلوالت ألفاظــه، ثــم مقارنــة أحكامــه علــى الــرواة بأحكــام غیــره مــن النقــاد،
  عنده، وخصائص منهجه فیه. جریحومعرفة مراتب الت

 .ةأهمَّ نتائج البحث، وتوصیات الباحث ةفیها الباحث تفقد استعرض وأمَّا الخاتمُة:
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 الملخص

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: AL-Imam Ibn al-Mulaqqin and his approach in excavation and 
modification through his book "AL Tawdih Le Sharh Al Jame' ASaheeh " 

which dealt with the researcher approach Imam Ibn teleprompter 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 Ibn al-Mulaqqin in the criticism of men, and increases the importance of this 
research to know the status of Imam Ibn al-Mulaqqin 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 Ibn al-Mulaqqin, 
and related political, 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 the definition of his book illustration to explain Whole correct, and 
approach it, and pave the science of wound and the amendment. 

The second chapter: the researcher has addressed the approach of Imam Ibn al-
Mulaqqin, and a statement that 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 amendment him, and the characteristics of the method 

The third chapter: has dealt with the researcher approach Imam Ibn al-Mulaqqin in 
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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