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 اإلىداء

الكجو األزىر، أطير مف دب بقدميو  إلى مف أضاء الككف بنكره، خير البشر، صاحب
 .-عميو أفضؿ الصبلة كأتـ السبلـ– "محمد بف عبد اهلل"عمى الثرل، 

، إلى الذىيف زرعا في نفسي المقاـ ىذا ما بمغت -تعالى–ٍيف لكالىما بعد كـر اهلل إلى الذى 
ؿ في ف يطيأعنيما، ك  يرضى ، أسأؿ اهلل أف" الكراـأمي كأبي"الطمكح، كأعانا بكؿ غاؿو كنفيس، 

الثكاب في ك  ا العطاء في الدنيا،، كيمتعيما بالصحة كالعافية ما أحياىما، كأف يجزؿ ليمعمرىما
 اآلخرة.

إلى الصابرة المحتسبة، التي شاركتني عناء ىذه السنكات، كأعانتني في كتابة ىذه 
يبارؾ فييا كفي  أؿ اهلل أف، أس"أـ جماؿ"الغالية:  تيىذه الرسالة النكر، زكج حتى رأتالرسالة، 

 .أىميا

جعمو اهلل مف الصالحيف،  ،إلى ريحانة قمبي، كثمرة الفؤاد، كلدم الغالي: "جماؿ"
 الميدييف.

إلى إخكاني كأخكاتي العزيزات، الذيف انتظركا بفارغ الصبر ىذه المحظات، كأعانكني في  
 السعادة. لة، أسأؿ اهلل ليـكتابة ىذه الرسا

 إلى األىؿ الكراـ جميعان. 

 إلى األحبة كاألصدقاء األعزاء، الذيف شارككني بالدعاء. 

 ، كمحب ليا.إلى كؿ غيكر عمى سنة المصطفى 

 إلى طبلب العمـ، كالدعاة إلى الحؽ. 

 إلى القدس الشريؼ، كدماء الشيداء. 

 إلى ىؤالء جميعان أىدم ىذا البحث المتكاضع
 فاهلل أسأؿ أف يجعمو خالصان متقببلن 
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 شكر وتقدير
كمف شكر فإنما يشكر لنفسو :طبلقان مف قكؿ اهلل ان

(1). 

حفظو –فإنني أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى شيخي كأستاذم الدكتكر: رائد بف طبلؿ شعت  

مف تكجييات مفيدة،  ، عمى ما تكـر بو مف قىبيكؿ اإلشراؼ عمي، كما قدَّمو لي-اهلل تعالى

الكممات أف تيكفيو حقو، لكف حسبو أف  صائح سديدة، كما بذلو معي مف كقت كجيد؛ تعجزكن

 يجزيو اهلل عني كعف طمبة العمـ خير الجزاء؛ إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.

 كالشكر مكصكؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة: 

 .-حفظو اهلل تعالى-             محمد رضكاف أبك شعبافالدكتكر: 

 .-اهلل تعالىحفظو - تكر: عبد اهلل مرتجى              الدكاألستاذ 

كأتكجو بالشكر أيضان إلى منارة العمـ، كمخرجة العمماء، الجامعة اإلسبلمية بغزة، ممثمة 

برئاسة مجمس األمناء، كرئاسة الجامعة، كعمادة كمية أصكؿ الديف، كرئاسة قسـ الحديث 

 الشريؼ.

َـّ كالفرحة مف األىؿ كاألحباب كاأل صحاب كأخيران الشكر مكصكؿ إلى كؿ مف شاركني الي

 في إخراج ىذا البحث.

 الغكطي بف يكسؼ محمد بف جماؿ
 فمسطيف –غزة                                                           

 ـ2015 –ق 1437                                                           
 
 

                                                 
 (.40: )مؿسكرة الن (1)
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 المقدمة
ر أنفسنا، كمف سيئات  مف شرك ، كنعكذ باهللحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفرهإف ال

حده ال ، كأشيد أف ال إلو إال اهلل ك ، كمف يضمؿ فبل ىادم لو مضؿ لومف ييده اهلل فبل، أعمالنا
 :... أما بعد ا عبده كرسكلو ، كأشيد أف محمدن شريؾ لو

مكر ، كشر األاليدم ىدم محمد  خيرك  ،تعالى كتاب اهلل أصدؽ الحديثف فإ
 ككؿ ضبللة في النار. ،ككؿ بدعة ضبللة ،بدعة، ككؿ محدثة محدثاتيا

األمة أف السنة النبكية المطيرة ىي المصدر الثاني لمتشريع عمماء  اشتير بيفإف مما 
ٍنوي فىاٍنتىييكا كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى شىًديدي : مي، قاؿ تعالىبلاإلس ـٍ عى ا نىيىاكي مى ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي مىا آتىاكي كى

ٍلًعقىابا
ا يىٍنًطؽي عىًف اٍليىكىل : كقاؿ تعالى ،(1) مى ًإٍف ىيكى ًإالَّ كىٍحيه ييكحىى كى

كقاؿ تعالى:  ،(2)
مىٍيؾى اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىة كىأىٍنزىؿى المَّوي عى

ًمٍثمىوي مىعىوي : "، كقاؿ النبي (3) ، كى  .(4)"أىالى ًإنّْي أيكًتيتي اٍلًكتىابى
لذلؾ  ؛ة الصحيحة الصريحة الدالة عمى مكانة سنة المصطفى إلى غير ذلؾ مف األدل

بالتابعيف كأتباعيـ كمف بعدىـ إلى  مركران  الصحابة الكراـ  عصر ذي نٍ مي - األمة اإلسبلمية ظمت
كتنزليا منزلتيا، فكاف منيـ المتثبت فيما يسمع مف  حقيا  ؼ لسنة الحبيبرً عٍ تى  -يكمنا الحاضر

، كمنيـ المنافح كالمدافع عف المتحرز فيما يركم عف رسكؿ اهلل  ، كمنيـحديث رسكؿ اهلل 
 ف لممسمميف حديث المصطفى يّْ بى ، كيي منيـ مف يميز صحيحو مف سقيموك  ،حديث رسكؿ اهلل 

 .طريان  ان ضَّ غى 
، قد عيًرؼى الجيؿ األكؿ مف المسمميف بالصدؽ كاألمانة في نقؿ حديث المصطفى ك 

، كحديث كالكذب عمى ديف اهلل  ،الحقدكتبلطمت أمكاج  ،ر الفتفإلى أف فىشىت في األمة نا
  ما ليس منو، كامتزج الصدؽ بالكذب.فاختمط بالحديث الشريؼ  ؛الحبيب 
كا ليا سياـ دي فسدَّ  ،يحفظكف عمييا ًدينيا، بحفظ سنة نبييا  ،لؤلمة أئمة قيض اهلل ف

    ، فامتاز الحؽ عف الباطؿ بتكفيؽ ا نكرهىا بسيؼ الحؽ الذم ال يخبك ، كضربك كالمثابرة دّْ الجً 
 ناصع البياض. ليبقى حديث رسكؿ اهلل  ؛كعكنو اهلل 

                                                 
 .(7): سكرة الحشر (1)
 .(3،4): سكرة النجـ (2)
 (.113: )ساءسكرة الن (3)
(، كأخرجو الترمذم في سننو، 4/200/4604أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب السنة، باب في لزـك السنة ) (4)

باب (، كأخرجو ابف ماجو في سننو، 5/38/2664)  يث النبيباب ما نيي عنو أف يقاؿ عند حدأبكاب العمـ، 
ىذا حديث حسف غريب (، قاؿ الترمذم: 13-1/6/12) ، كالتغميظ عمى مف عارضوتعظيـ حديث رسكؿ اهلل 

 .مف ىذا الكجو
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عمـ ـ في مى اإلماـ العى  -رحمو اهلل تعالى- "عبد اهلل بف المبارؾ" ف مف ىؤالء العمماء:كاك 
  بشكؿ خاص كعمـك الحديث كعمـك اإلسبلـ بشكؿ عاـ. ،ديؿالجرح كالتع

ف مف أبسط حقكؽ   ،كفضميـ ،يف لمناس مكانتيـأف نب عمينا ىؤالء العمماء الكراـكا 
ا كاف لذ ؛كتمييز صحيحو مف سقيمو، كتنقيتو مف الشكائب ،لخدمة حديث رسكؿ اهلل  كجيدىـ

 .(في الجرح والتعديل منيجوو  ابن المبارك اإلمام)كقد جعمتو بعنكاف:  ،ىذا العمؿ المتكاضع
ني قد  الجيد، إلخراج ىذه الدراسة عمى ىذا النحك، كاهلل  بذلت ما في كسعي مف ىذا كا 

 المكفؽ كاليادم إلى سكاء السبيؿ.
 :بواعث اختيارهو  ،بحث: أىمية الأولً 

 األىمية البالغة لنقد ركاة األحاديث كاألخبار نقدان عمميان؛ لمتمييز بيف الثقات مف الضعفاء._ 1
 .منيا كمراده ،النقدية كمعرفة مصطمحاتو ،بف المبارؾيج اأىمية دراسة من_ 2
ككذا بنقد الركاة؛ لذا آثرت التعرؼ عمى  ،مف المشتغميف بالحديث كركايتو ابف المبارؾيعدُّ  _3

 ،فقد امتاز بمكانة عممية في عمكـ اإلسبلـ عامة ،كمنيجو فيو ،أقكالو في الرجاؿ جرحان كتعديبلن 
 ؿ.تستكجب دراسة أقكالو في الجرح كالتعدي ،كعمـ الحديث خاصة

؛ لبياف مكانتو بيف عمماء أترجـ لوفأحببت أف  ،مف الحفاظ المتقدميف اإلماـ ابف المبارؾيعدُّ _ 4
 .الحديث

في الركاة جرحان  ابف المبارؾأقكاؿ  جميع أف المكضكع لـ ييكتب فيو في رسالة عممية تجمع_ 5
 .كتبيف منيجو في ذلؾ ،كتعديبلن في مكاف كاحد

لمكتابة في ىذا  -حفظو اهلل تعالى- شعت بف طبلؿ . رائدتشجيع شيخي كأستاذم، د_ 6
 المكضكع.

 :: أىداف البحثثانياً 
 في الرجاؿ جرحان كتعديبلن. اإلماـ ابف المبارؾ_ التعرؼ عمى أقكاؿ 1
 مقارنة بأقكاؿ األئمة النقاد. ،دراسة نقدية في الرجاؿ ابف المبارؾأقكاؿ  دراسة_ 2
كمحاكلة الكقكؼ عمى معانييا  ،ي جرح الركاة كتعديميـف ابف المبارؾمصطمحات  تصنيؼ_ 3

 .كبياف منيجو في الجرح كالتعديؿ ،كمراده فييا
  كثر ، كالمصطمحات التي يي المبارؾ _ الكقكؼ عمى المصطمحات الخاصة التي تفرد بيا ابف4

 اد.كضع مراتب ليذه المصطمحات عمى غرار مراتب بعض النق َـّ قؿ مف استعماليا، كمف ثى أك يي 
 مف ىؿ ىك مف المعتدليف أـ ،بيف األئمة النقاد المبارؾابف  _ التعرؼ عمى مرتبة اإلماـ5

المتساىميف؛ كيظير ىذا مف خبلؿ دراسة أقكالو في الرجاؿ مقارنة بأقكاؿ األئمة  مف المتشدديف أـ
 النقاد.
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 .: الدراسات السابقةثالثاً 
كأساتذتي األفاضؿ في قسـ بعد البحث كاالستفسار عف طريؽ سؤاؿ بعض شيكخي 

الحديث الشريؼ كعمكمو، كبالبحث في العديد مف قكاعد المعمكمات الخاصة بالرسائؿ الجامعية 
كالمتعمقة بالجامعات اإلسبلمية كالعربية، كبعد المراسمة لمركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات 

عدـ كجكد دراسة عممية مستقمة  ف لييَّ بى ، تى "اإلنترنت"اإلسبلمية، كالبحث عمى شبكة المعمكمات 
 .الجرح كالتعديؿكمنيجو في  المبارؾحكؿ ابف 

بإشراؼ الدكتكر السيد  ،محمد سعيد أحمد يمة لمباحثغير أف ىناؾ رسالة عممية قد
درجة الماجستير  الباحثناؿ بيا  ،كىي بعنكاف: "عبد اهلل بف المبارؾ محدثان كناقدان" ،أحمد صقر
 ىػػ. 1400عزيز بمكة المكرمة عاـ عبد الالممؾ مف جامعة 

 ليذا كانت الطباعة رديئة.  كيتبت باآللة الكاتبة القديمة؛ ،( صفحة370كىي عبارة عف )
 صفحة لمبارؾ العامة كنشأتو العممية مفحياة اإلماـ ابف ا بعنكاف:الباب األكؿ كقد كاف 

 شير تبلميذه كشيكخو. تحدث فيو عف ترجمة مكسعة لئلماـ ابف المبارؾ كترجـ أل ،(149_ 1)
تحدث فيو عف أثره  ،(200_150)مف صفحة كالباب الثاني بعنكاف: ابف المبارؾ محدثان 

 كبعض آرائو في مصطمح الحديث.  ،في عمـ الحديث كمركياتو في الكتب الستة
كقد ذكر في ىذا  ،(286_200)كالباب الثالث بعنكاف: ابف المبارؾ ناقدان مف صفحة 

نة مختصرة بأقكاؿ مع مقار  ،(280_208)مف صفحة  ،( راكيان 53المبارؾ في ) الباب أقكاؿ ابف
مف صفحة  بشكؿ عاـ ثـ تحدث عف منيج ابف المبارؾ في الجرح كالتعديؿ ،غيره مف النقاد

لـ يبيف فييا مصطمحات ابف المبارؾ في الجرح  ،في أربع صفحات فقط ،(286_ 282)
 .لمجرح كالتعديؿ عمى غرار مراتب النقاد مراتبو كلـ يجعؿ ل ،كال مراده منيا ،كالتعديؿ

تحدث فيو عف  ،(338_287)كالباب الرابع بعنكاف: ابف المبارؾ الفقيو مف صفحة 
 كأشير شيكخو في ذلؾ. ،مكانتو بيف الفقياء

لـ يضمنيا  ،( عبارة عف تكصيؼ عاـ لمرسالة339ثـ كانت الخاتمة في صفحة كاحدة )
  ككذا لـ يضمنيا أىـ التكصيات.   ،ؿ لياالنتائج العممية التي تكص

يتمحكر حكؿ منيج اإلماـ ابف المبارؾ في الجرح  وأما عف عممي في ىذه الرسالة فإن
 كما في خطة البحث.  ،ؿبشكؿ مفصَّ  كالتعديؿ

 :: منيج البحثرابعاً 
أشير  ، مف خبلؿعند ابف المبارؾ الجرح كالتعديؿنيج االستقرائي في جمع ألفاظ الم _ اعتمدت1

        كالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ، كالعمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد، كتب الرجاؿ
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      المنيج الكصفي في دراستي لمنيج كاستعنت ب ،تيذيب الكماؿ لممزم كممخصاتو كغيرىاك 
 .في نقد الرجاؿ المبارؾابف 
 طمبات الدراسة.كذلؾ بحسب الحاجة كمت ،_ قسمت البحث إلى فصكؿ كمباحث كمطالب2
 _ عزك اآليات القرآنية إلى أماكنيا، كذلؾ بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.3
أك  _ تخريج األحاديث النبكية مف مصادرىا األصيمة، فإف كاف الحديث في الصحيحيف4

ف كاف في أحدىما، اقتصرت عمى تخريجو مف  الكتب الستة، بقية اكتفيت بتخريجو منيما، كا 
 الحكـ عمى الحديث بما يناسبو.مع ، الكتب الستة

في نقد الرجاؿ، كذلؾ بجمع ألفاظو كمصطمحاتو، كتصنيفيا  المبارؾ_ دراسة أقكاؿ ابف 5
كمف األقؿ ضعفان إلى األشد ضعفان في  ،مف األكثؽ إلى األقؿ تكثقيان في مراتب التعديؿ كترتيبيا

، كمف ثىَـّ في الجرح كالتعديؿ كمنيجو ،في مكاضعيا كبياف مراده بيذه المصطمحات مراتب الجرح،
 مقارنة أقكالو بأقكاؿ غيره مف النقاد، في الركاة الذيف تكمـ فييـ جرحان كتعديبلن.

، كمدل مكافقة في الركاة المعدليف كالمجرحيف المبارؾ_ بياف أىـ نتائج دراسة أقكاؿ ابف 6
 مصطمحات ابف المبارؾ لمنقاد أك مخالفتو ليـ.

و مف أصحاب ، كمف أخرج لكنيتو كلقبو ككفاتوكر اسـ الراكم كنسبو ك _ الترجمة لمركاة بذ7
 ، مشيران إلى تمؾ الكتب بالرمكز التالية:الكتب الستة

فإف كاف حديثو عنده معمقان )خت(، كلمبخارم في األدب  ،البخارم في صحيحو )خ(
 .يديف )م(كفي جزء القراءة )ر(، كفي رفع ال ،المفرد )بخ(، كفي خمؽ أفعاؿ العباد )عخ(

 (.مؽ). كلمقدمة صحيحو كلمسمـ )ـ(
كألبي داكد )د(، كفي المراسيؿ لو )مد(، كفي فضائؿ األنصار )صد(، كفي الناسخ 

 .)خد(، كفي القدر )قد(، كفي التفرد )ؼ(، كفي المسائؿ )ؿ(، كفي مسند مالؾ )كد(
 .ؿ لو )تـ(، كفي الشمائكلمترمذم )ت(

ي كتاب العمؿ . كفعس(، كفي مسند مالؾ )كف(كلمنسائي )س(، كفي مسند عمي لو )
 .اليـك كالميمة )سي(، كفي خصائص عمي )ص(
 .كالبف ماجو )ؽ(، كفي التفسير لو )فؽ(

، تفي برقمو، كلك أخرج لو في غيرىافإف كاف حديث الرجؿ في أحد األصكؿ الستة، أك
ذا اجتمعت فالرقـ )ع(  ( فيي ليـ سكل الشيخيف.4، كأما عبلمة )كا 

 تعريؼ باألماكف كالبمداف غير المشيكرة بحسب الحاجة كمتطمبات البحث._ ال8
 _ ضبط األسماء كالكممات المشكمة التي قد ييتكىـ في ضبطيا.9
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؛ العتمادم عمى نسخة كاحدة مف الكتب، ؽ برقـ الجزء كرقـ الصفحة_ اكتفيت في التكثي10
 المذككرة في فيرست المصادر. النسخة ىيك 

كأشير إليو بالرمز  اكم بحسب المصطمحات التي أطمقيا عميو ابف المبارؾ_ أكرر اسـ الر 11
، كأكتفي بدراسة أقكاؿ النقاد في الراكم في المرة األكلى التي أذكره فييا، كأحيؿ عمييا عند )*(

 تكرار االسـ.
لركاة دكف المصطمحات التي يركييا ابف المبارؾ عف شيكخو في حؽ بعض ااعتمدت _ 13

 كأقكاؿ لو باعتباره مستأنسان بيا، لـ يعمؽ عمييا كلـ ينفييا.، تعميؽ عمييا
فيارس عممية متنكعة لآليات كاألحاديث كالركاة المترجـ ليـ كاألماكف كالبمداف  تكضع_ 12

 كالمراجع كالمكضكعات.
 :: خطة البحثخامساً 
 :كخاتمة، كىي عمى النحك اآلتي كثبلثة فصكؿالبحث مف مقدمة  ىذا يتككف

 كالدراسات السابقة، كمنيج البحث. ،و، كأىدافكبكاعث اختياره أىمية البحث كفييا :ةالمقدم
 .، وعمم الجرح والتعديلاإلمام ابن المباركاألول:  الفصل

 كفيو مبحثاف:
  .المباركالمبحث األول: اإلمام ابن 

 .المبارؾ: عصر اإلماـ ابف األول المطمب   
 .األكؿ: الحياة السياسية المقصد

 .الثاني: الحياة االجتماعية صدالمق
 .الثالث: الحياة العممية المقصد

 .: ترجمة اإلماـ ابف المبارؾالثاني المطمب   
 .األكؿ: اسمو كنسبو ككنيتو المقصد
 .الثاني: مكلده كنشأتو ككفاتو المقصد
 .الثالث: عقيدتو كمذىبو الفقيي المقصد

 .مميةالع : حياة اإلماـ ابف المبارؾالثالث المطمب   
 .األكؿ: شيكخو كتبلمذتو المقصد
 .بلتو العممية كأقكاؿ العمماء فيو: رحالثاني المقصد
 .الثالث: مصنفاتو كآثاره العممية المقصد

مامتو مصادر ابف المبارؾالمطمب الرابع:      الجرح كالتعديؿ. يف كا 
 المقصد األكؿ: معرفتو الذاتية بكثير مف الركاة.        
 الثاني: ركايتو عف شيكخو مباشرة كسؤاليـ في نقد الركاة. المقصد        
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 أقكاؿ النقاد السابقيف. المقصد الثالث:        
 .: عمم الجرح والتعديلالمبحث الثاني

 ، كنشأتو.: تعريؼ الجرح كالتعديؿمب األولالمط   
 .: تعريؼ الجرح كالتعديؿ لغة، كاصطبلحان المقصد األكؿ

 .ـ الجرح كالتعديؿلثاني: نشأة عمالمقصد ا
 : أىمية الجرح كالتعديؿ كمشركعيتو.المطمب الثاني   

 .: أىمية الجرح كالتعديؿالمقصد األكؿ
 .: مشركعية عمـ الجرح كالتعديؿالمقصد الثاني

 : أشير عمماء الجرح كالتعديؿ كمراتبيـ.المطمب الثالث   
 : أشير عمماء الجرح كالتعديؿ.المقصد األكؿ
 مراتب عمماء الجرح كالتعديؿ كطبقاتيـ. :المقصد الثاني

 .في التعديل المبارك: منيج ابن نيالفصل الثا
 ة مباحث:تسكفيو 
 بأقكاؿ النقاد. كمقارنتيا ابف المبارؾ التعديؿ عند مصطمحات المبحث األول:
 .المبارؾمصطمحات التعديؿ عند ابف مدلكالت  :المبحث الثاني
 كاة المعدليف بذكر نماذج()دراسة تطبيقية لمر               
 .ابف المبارؾ التعديؿ عند مراتب المبحث الثالث:

 :كفيو خمسة مطالب   
 مرتبة الصحابة. المطمب األول:   
 مرتبة مف كصؼ بصيغة أفعؿ التفضيؿ. المطمب الثاني:   
 .در فمرتبة مف كصؼ بالتكثيؽ الم المطمب الثالث:   
 .حسفمرتبة مف كصؼ بال المطمب الرابع:   
 .حسف مع صفة مف صفات الضعؼمرتبة مف كصؼ بال :خامسالمطمب ال   
 تبار.مرتبة االع س:داسلالمطمب ا   

 .أسباب التعديؿ عند ابف المبارؾ المبحث الرابع:
 بيف النقاد في حكمو عمى الركاة. المبارؾمرتبة ابف  المبحث الخامس:
 .سمات منيج ابف المبارؾ في التعديؿ المبحث السادس:

 .: المكضكعية كاألمانة العمميةأكالن     
 .: الدقة العممية في تتبع الركاة كمركياتيـان ثاني    
 .التعديؿ في كاالعتداؿ التكسط: ثالثان     
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 .التعديؿ في دقيقة عممية مصادر اعتماد: رابعان     
 .التعديؿ في خاصة مصطمحات باستعماؿ التفرد: خامسان     
 .لمركاة تعديمو في النسبي كالتعديؿ المطمؽ، التعديؿ استعماؿ: سادسان     
 .الصدؽ التزمكا ما البدع،ك  األىكاء أىؿ ركاية قبكؿ: سابعان     

 في الجرح المبارك: منيج ابن لثاثالفصل ال
 ة مباحث:تسكفيو 
 ابف المبارؾ بأقكاؿ النقاد. الجرح عندمقارنة مصطمحات  المبحث األول:

 .مصطمحات الجرح عند ابف المبارؾمدلكالت  :الثاني المبحث
 )دراسة تطبيقية لمركاة المجركحيف بذكر نماذج(              
 .عند ابف المبارؾ مراتب الجرح المبحث الثالث:

 مطالب: خمسةكفيو    
 مرتبة مف لـ يثبت تكثيقو. :ولالمطمب األ    
 مرتبة الضعؼ اليسير. :المطمب الثاني   
 .رمي ببدعةمف  مرتبة :المطمب الثالث   
 مرتبة الترؾ. :المطمب الرابع   
 مرتبة مف كصؼ بالكذب كالكضع كنحكىما. المطمب الخامس:   

 .التجريح عند ابف المبارؾ أسباب المبحث الرابع:
 بيف النقاد في حكمو عمى الركاة. مرتبة ابف المبارؾ المبحث الخامس:
 ح.سمات منيج ابف المبارؾ في التجريالمبحث السادس: 

 : المكضكعية كاألمانة العممية.أكالن     
 : الدقة العممية في تتبع الركاة كمركياتيـ.ان ثاني    
 .الركاة أحكاؿ بياف في المطمؽ الجرح استعماؿ: ثالثان     
 الجرح. في كاالعتداؿ التكسط: رابعان     
 .الجرح في عممية مصادر اعتماد: خامسان     
 .الجرح في خاصة مصطمحات باستعماؿ التفرد: سادسان     
 .أحيانان  الجرح تفسير: سابعان     
 .كتحسينيا الشديد الجرح ألفاظ كسك: ثامنان     

 تشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات.: ك الخاتمة
 كتشمؿ فيارس عامة، بحسب حاجة البحث. :الفيارس

 
 
 
 



 

 الفصل األول
 اإلهام ابن املبارك وعلن اجلرح والتعديل

 :اإلمام ابن المبارك 
مامتو ك )عصره، ترجمتو، حياتو، ك   مصادره(ا 

 :عمم الجرح والتعديل 
 يفو كنشأتو، أىميتو، كأشير عممائو كمراتبيـ()تعر 
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 المبحث األول: اإلمام ابن المبارك
بف المبارؾ، كالتعريؼ بالعصر الذم عاش فيو مف النكاحي كيشتمؿ التعريؼ باإلماـ ا 

السياسية كاالجتماعية كالعممية، ثـ ترجمة اإلماـ ابف المبارؾ، كحياتو، كأختـ ىذا المبحث بالحديث 
 عف إمامتو في الجرح كالتعديؿ.

 المطمب األول: عصر اإلمام ابن المبارك
العممية التي كاف اإلماـ ابف المبارؾ يعيش كفيو الحديث عف الحياة السياسية كاإلجتماعية ك  
 في ظميا.

 :المقصد األول: الحياة السياسية
بػػػػارؾ فػػػي بدايػػػػػة القػػػرف الثػػػاني اليجػػػرم، كتيػػػكفي  لػػػد اإلمػػػػاـ ابػػػف المي فػػػي  -رحمػػػو اهلل تعػػػالى-كي

ػػٍعؼ الدكلػػة األيمىكيػػة كسػػقكطيا )  ىػػػ(؛ ليعػػيش بعػػد ذلػػؾ بدايػػة132أكاخػػره، فقػػد عػػاش فػػي أكؿ حياتػػو ضى
المرحمة الذىبية لمدكلة العباسػية، فيػي إذان مرحمػة متقمبػة بػيف االضػطراب السياسػي كالحػركب الداخميػة 

 في أكليا، كاالستقرار السياسي في آخرىا.
 كقد عايش ابف الميبارؾ عددان مف الخمفاء األيمكييف، كىـ بحسب ترتيب كاليتيـ:

 .(1)(ىػ125 - 105) ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف .1

 .(2)(ىػ126 - 125)يد بف يزيد بف عبد الممؾ الكل .2

 .(3)(ىػ126)يزيد بف الكليد بف عبد الممؾ  .3

 .(4)(ىػ127)إبراىيـ بف الكليد بف عبد الممؾ  .4

 .(5)(ىػ132 - 127)مركاف بف محمد  .5
 كعايش ابف الميبارؾ عددان مف الخمفاء العباسييف، كىـ بحسب ترتيب كاليتيـ:

 .(6)(ىػ136 - 132)  السفاحب الممقب ،أبك العباس عبد اهلل بف محمد .1

 .(7)(ىػ158 - 137)  المنصكرالممقب ب ،أبك جعفر عبد اهلل بف محمد .2

 .(8)(ىػ169 - 158)  الميدمب ، الممقبمحمد بف عبد اهلل بف محمد .3

                                                 
 .13/17 كالبداية كالنياية، 74/22 ينظر: تاريخ دمشؽ (1)

 .13/168 ، كالبداية كالنياية63/319ينظر: تاريخ دمشؽ  (2)

 .13/191، كالبداية كالنياية 74/122ينظر: تاريخ دمشؽ  (3)

 .13/205، كالبداية كالنياية 7/246ينظر: تاريخ دمشؽ  (4)

 .13/207، كالبداية كالنياية 57/319ينظر: تاريخ دمشؽ  (5)

 .11/236ينظر: تاريخ بغداد  (6)

 .11/244ينظر: المصدر السابؽ  (7)

 .3/382بؽ ينظر: المصدر السا (8)
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 .(1)(ىػ170 - 169)  اليادمب ، الممقبمكسى بف محمد بف عبد اهلل .4

 .(2)(ىػ193 - 170)  يدالرشب ، الممقبىاركف بف محمد بف عبد اهلل .5
ًلي ىشاـ الميٍمؾ، إذ يقكؿ ابف كثير عف العاـ الذم تكلَّى فيو  كقد بدأت الفتف بالبزكغ منذ أف كى

لدعاتيـ أمكاؿ  ؿى صى كحى  ،أمر دعكة بني العباس في السر بأرض العراؽ مى كً كفييا قى ىشاـ الحيكـ: "
 .(3)"جزيمة يستعينكف بيا عمى أمرىـ كما ىـ بصدده

أت مرحمة االضطرابات كالفتف التي فىتىكىت بالدكلة األيمكية، كبخاصة بعد مكت ىشاـ ثـ بد
ة كاضطرب أمرىـ يَّ مى مؾ بني أي ى مي كلَّ لما مات ىشاـ تى ابف عبد الممؾ، يؤكد عمى ىذا ابف كثير بقكلو: "

ف كاف قد تأخرى جدان  كما زالكا  ،(4)جو يٍ مف سبع سنيف، كلكف في اختبلؼ كىً  ت أياميـ بعده نحكان ، كا 
 (5)"، كسمبكىـ الخبلفةحتى خرجت عمييـ بنك العباس فاستمبكىـ نعمتيـ كممكيـ، كقتمكا منيـ خمقان 

ٍذكتيا حينان  كظمت مرحمة االضطراب السياسي ىي المسيطرة عمى ذلؾ العصػر، ترتفع ًحدَّة جى
الذيف أعادكا االستقرار  كتخبيكا نيرانيا حينان آخر، إلى أف استقر األمر إلى خمفاء الدكلة العباسية

السياسي إلى األمة مف جديد، فيي إذان مرحمة متقمبة بيف االضطراب السياسي في بدايتيا، كاليدكء 
 كاالستقرار السياسي في نيايتيا.

 :المقصد الثاني: الحياة الجتماعية
حيث  ال تكػاد الحيػاة االجتماعية في عصػر مف العصكر تىٍنفىؾ عف الحيػاة السيػاسية مف

االضطراب أك اليدكء كاالستقرار؛ كذلؾ لشدة تأثير الحياة السياسية في غيرىا مف مجاالت الحياة 
 بشكؿو عاـ، كفي الحياة االجتماعية بشكؿ خاص.

كقد اضطربت الحيػاة االجتماعية في القرف الثاني اليجرم؛ الضطراب الحيػػاة السياسية فييا؛ 
مة اإلسبلمية في كؿ ناحية مف نكاحي الدكلة، إذ ظير أمر الخكارج فقد انتشرت الفيٍرقة بيف أبناء األ

 ،البرامكة ككاف ليـ نفكذ كبيركدعكا الناس إلى اتٌباعيـ، كما ظير أمر األتراؾ أيضان، كظير كذلؾ 
ضى عمييـ ثـ قى  ،اتيارى دَّ قى مكا بالدكلة كمي كَّ حى يـ أمراء ككزراء، فتى عمى حيث جى  ،كسيطرة كاسعة أياـ الرشيد

 .(6) (ىػ187)كجكدىـ سنة  ىكأني ،لرشيدا
اؿ العصبية  كأعظـ ما كاف ىك تنازع األيمكييف كالعباسييف عمى السمطة كالخبلفة، كاستفحى
القىبمية بيف الناس، إذ عاش الناس في فيٍرقة كضيىاع كانتشر الحقد كالبغضاء في النفكس، كدعا كؿ 

                                                 
 .15/7 تاريخ بغدادينظر:  (1)
 .16/9ينظر: المصدر السابؽ  (2)
 13/17ينظر: البداية كالنياية  (3)
 .2/401، ينظر: لساف العرب الكىيج: تؤللؤ الشيء كتكقده (4)
 .13/159ينظر: البداية كالنياية  (5)
 .13/72داية كالنياية ، كالب8/285ك  7/159،164 تاريخ األمـ كالممكؾينظر: المنتظـ في  (6)



 األوللفصل ا

 

 
3 

 

بعكف أميران مرةن كيقاتمكنو مرةن أخرل، ككىثيرىت الثَّكرات داعو إلى نفسو، كصار الناس كاإلبؿ السائبة، يىتَّ 
 .(1)عمى الخمفاء

كعمى ما كاف في الحيػاة االجتماعية مف سكء ككىدىر مينذ بدايػة ىذا القرف كحتى منتصفو 
ًبطىت الدكلة، كريتبت القكاعد، ك  أيًقيمت تقريبان، إال أٌف آخره شىًيد رخاءان اجتماعيان كتعايشان ًسٍمميان، إذ ضي

 األنظمة كالقكانيف.
كما أنو في ىذا القرف شىيَّد الخميفػة المنصكر مدينػة بغداد، كما بنى الرُّصػافػػة بالككفػػػة 
كشٌيدىا، كال أىدىؿَّ عمى ىدكء الحالة االجتماعية في ىذا الكقت مف ىذا، إذ تىفىرغ الخمفاء لمعمارة 

 .كالبناء، بعد اليدـ كالتشرذـ الذم أصاب األمة
ثـ إف المسمميف في ذلؾ الكقت عاشكا كاقعان صعبان، نتيجةن لبعض الككارث الطبيعية ففي سنة 

راساف أصاب الناس بخي ىػ( كقع الطاعكف بالشَّاـ، ك 115ىػ( كقع الطاعكف بكىاسط، كفي سنة )114)
طى الناس عمى عيد الميدم166، كفي سنة )شديد كمجاعة قحطه   .(2)ىػ( قىحى

 :لحياة العمميةالمقصد الثالث: ا
رغـ كؿ ما في ىذا القػرف مف اضطراب سيػاسي كاجتمػاعي إال أنو لػـ يؤثّْػر في الحيػاة 

عمى تعمـ العمـ، كاحتراـ العمماء، كحثّْ أبنائيـ  -كعمى رأسيـ الخمفاء-العممية، حيث حرص الناس 
مىفىائيـ مف بعدىـ عمى طمب العمـ كالتزكد منو.  كخي

يث الشريؼ كتدكينو كاف في بداية ىذا القػرف بأمػر مف الخميفػة كالمشيكر أف جمع الحد
الصالح عمر بف عبد العزيز، كقد أىٍعطى تدكيف الحديث الشريؼ في ىذا القرف زىخمان عمميان كبيران، إذ 

 كانت بمثابة االنطبلقة لتدكيف باقي العمكـ.
عمماء اإلسبلـ في  كفي ىذا العصر شرع" :في حديثو عف سنة ثبلث كأربعيف قاؿ الذىبي

 بفي ا           عيد يج التصانيؼ بمكة، كصنؼ سى رى جي  ؼ ابفي كالتفسير، فصنَّ  ،كالفقو ،تدكيف الحديث
ر تدكيف العمـ ثي ككى  ... بالشاـ اعيُّ كزى ة، كغيرىما بالبصرة، كصنؼ األى مى مى اد بف سى كبة، كحمٌ ري أبي عى 

مكف كً كقبؿ ىذا العصر كاف سائر األئمة يتَّ  ،أياـ الناسكالتاريخ ك  ،نت كتب العربية كالمغةكّْ كتبكيبو، كدي 
 .(3)"مرتبة غيرى  صحيحةو  كف العمـ مف صحؼو عمى حفظيـ أك يركي 

كأنشأ المدارس كالمكتبات،  ،بيت الحكمة، كزكده بالكتب المختمفةد الخميفة الرشيد كقد شيَّ 
 العمماء في مختمؼ العمكـ. كاحتضنت عددان كبيران مف ،فبمغت بغداد درجة لـ تصؿ إلييا مف قبؿ

نما نىبىغ في العمـ كنىيىؿ  ٍكلىو مف اضطرابو سياسي، كا  فاإلماـ ابف الميبارؾ لـ يتأثر سمبػػان بما حى
 .اظ اإلسبلـػػة األعبلـ ك حفػػأحد األئممف ًعمـ العممػػاء السابقيف مف التػػابعيف، حتى صػػار 

                                                 
 .13/72، كالبداية كالنياية 8/285ك  7/159،164 تاريخ األمـ كالممكؾينظر: المنتظـ في  (1)
مكجز التاريخ ، ك 13/72، كالبداية كالنياية 8/285ك  7/159،164 تاريخ األمـ كالممكؾينظر: المنتظـ في  (2)

 .186_  167 بلـ( إلى عصرنا الحاضراإلسبلمي منذ عيد آدـ عميو السبلـ )تاريخ ما قبؿ اإلس
 .3/775ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (3)
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 المطمب الثاني: ترجمة اإلمام ابن المبارك

ييا تعريؼ باسمو كنسبو ككنيتو، كالحديث عف مكلده كنشاتو ككفاتو، كعقيدتو كمذىبو كف 
 الفقيي.

 المقصد األول: اسمو ونسبو وكنيتو:
بف اعبد اهلل اإلماـ، شيخ اإلسبلـ، عالـ زمانػو، كأمير األتقيػػاء في كقتػو، أبػك عبد الرحمف، 

ٍنظميارؾ بف كىاًضحو ػالميبى  ، ثـ اٍلمىٍركىزم(2)ٍركيمكالىـ، التُّ  (1)الحى
، الحافظ، الغازم، أحد األعبلـ، (3)

كارزمية  .(4)ككانت أمو خي
 المقصد الثاني: مولده ونشأتو ووفاتو:

  مولده:
، (5)ىػ(118اختمؼ العمماء في سنة مكلد اإلماـ ابف المبارؾ، فمنيـ مف قاؿ كلد سنة )

، كىذا القػكؿ كرد بصيغة التمريض (7)ىػ(110)، كقيؿ كلػد سنة (6)ىػ(119كمنيػػـ مف قػػاؿ كلد سنة )
 (8)ىػ(؛ ألف أكثر األئمػة المحققيف118أنػو كلػد في سنة ) -كاهلل أعمـ–كىك قكؿ شاذ، كالراجح 

 (10)عمى أف مكلده كاف في مدينة مرك (9)اعتمػدكا ىػذا القكؿ عمى غيره مف األقكاؿ، كقد اتفؽ العمماء
 .(11)بخراساف

                                                 
حنظمة، كىـ جماعة مف  يبفتح الحاء الميممة كسككف النكف كفتح الظاء المعجمة ىذه النسبة إلى بنالحنظمي:  (1)

 .4/284، كأما اإلماـ ابف المبارؾ فيك مكلى بني حنظمة. األنساب غطفاف
كىـ طائفة  ،لى الترؾإىذه النسبة  ،منقكطة بنقطتيف مف فكؽ كسككف الراء الميممة كالكاؼبضـ التاء الالتركي:  (2)

 .3/39. األنساب مف قبؿ المشرؽ مف الكفار أسمـ جماعة منيـ
اف كالتي يقاؿ ليا ،مبفتح الميـ كالكاك بينيما الراء الساكنة كفي آخرىا الزاالمركزم:  (3) مرك  :نسبة إلى مىٍركي الشاًىجى

 .5/112معجـ البمداف ، ك 12/207األنساب ظمى، ينظر: الع
، كمشاىير عمماء األمصار 5/212، كالتاريخ الكبير 600، كطبقات خميفة 7/263ينظر: الطبقات الكبرل  (4)

فيات األعياف ك ، ك 32/396، كتاريخ دمشؽ 11/388، كتاريخ بغداد 1/429، كرجاؿ صحيح البخارم 309ص
، 5/382، كتيذيب التيذيب 13/610، كالبداية كالنياية 8/378كسير أعبلـ النببلء  ،16/5، كتيذيب الكماؿ 3/32

، ليا ذكر في الفتكح عمى حدة، فتحيا قتيبة بف مسمـ الباىمي، ككاف بيا كخكارزمي:  ىذه النسبة إلى بمدة خكارـز
 .2/395، كينظر: معجـ البمداف 5/213. األنساب كمنيا جماعة كثيرة مف العمماء كاألئمة

، كرجاؿ صحيح 309ص، كمشاىير عمماء األمصار 5/212، كالتاريخ الكبير 7/263ينظر: الطبقات الكبرل  (5)
، كتيذيب الكماؿ 3/34فيات األعياف ك ، ك 32/400، كتاريخ دمشؽ 11/388، كتاريخ بغداد 1/430البخارم 

 .5/386، كتيذيب التيذيب 382 ،8/379، كسير أعبلـ النببلء 16/23-24
 .8/382، كسير أعبلـ النببلء 32/401، كتاريخ دمشؽ 11/388ظر: تاريخ بغداد ين (6)
 .2/103ينظر: النجـك الزاىرة في أخبار ممكؾ مصر كالقاىرة  (7)
، كالمزم نقؿ ىذا عف أحمد بف حنبؿ، كعمرك بف عمي الفبلس، تيذيب 3/34مثؿ: ابف خمكاف، كفيات األعياف  (8)

 .16/23الكماؿ 
 .در السابؽينظر: المص (9)
اف، (10)  .5/112ينظر: معجـ البمداف  أشير مدف خراساف كقصبتيا، ،مرك العظمى كتسمى: ىي مىٍركي الشاًىجى
(11) : راسىافي ، كتشتمؿ عمى أٌميات مف ، كآخر حدكدىا مما يمي اليندببلد كاسعة، أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ خي

 .2/350لبمداف ينظر: معجـ ا كمرك، ،كىراة ،نيسابكر :الببلد منيا
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  نشأتو:
ابف المبارؾ في أسرة اشتييرت بالتقكل كالػكرع، كلـ تقؼ المصادر كثيران عند  نشأ اإلمػاـ

اف أف أباه كاف يعمؿ في كى مّْ ذكر ابف خى أسرتو، أمَّا قصة زكاج أبيو المبارؾ بف كاضح بأمػو، فقد 
المبارؾ كأحضر فمضى  ،مكان حي  انان مَّ فطمب منو ري  اء يكمان ػثـ إف مكاله ج ،انان ػاـ فيو زمػكأق ،مكالهػاف لػبست
أنت لؾ  ،فقاؿ لو: كيمؾ ،كىك يدخؿ كذلؾ ،ان ػكثالث ،انيان ػثـ طمب منو ث ،فغضب سيده حامضان  رمانان  لو

 ،ا يعرفو مف يأكموػاؿ: إنمػ؟ قـى اؿ: كلً ػق ،اؿ: الػك مف الحامض؟ قػكذا ككذا مف السنيف ما تعرؼ الحم
كزكجو  ،سيده بو عجبفأي  ؛أذف لي فيوػألنؾ لـ ت :اؿػ؟ قـى اؿ: كلً ػق ،اؿ: الػاؿ: كأنت لـ تأكؿ منو؟ قػق

 .(1)وػت عمى عبد اهلل بركة أبيمى نى  ،ةػو مف تمؾ االبنػقى زً اؿ: إف عبد اهلل ري ػابنتو، فيق
بف المبارؾ  العباس بف مصعب، قاؿ: كانت أـ عبد اهللكركل الخطيب البغدادم بسنده إلى 

مة، ككاف عبد اهلل إذا ظى نٍ ذاف مف بني حى مى جؿ مف التجار مف ىى لر  خكارزمية، كأبكه تركي، ككاف عبدان 
 .(3)ده كيعظميـلى كى يخضع لً  (2)افذى مى قدـ ىى 

ككاف المبػارؾ كالػد عبد اهلل تػاجران، ككػاف يشجع كلػده عبد اهلل عمى الحفظ كيعطيػو عمى 
 .(4)حفظو مف الماؿ تشجيعان لو

شريف مف عمره؛ ليككف أكؿ مف سمع منو اإلماـ كقد بدأ ابف المبارؾ حياتو العممية في الع
ابف المبػارؾ ىػك الربيع بف أنس الخراسػاني، ليرتحػؿ بعد ذلؾ طػالبان لمعمـ، فكػاف مف البمػداف التي 
دَّث في  دخميا طالبػان لمعػمـ فييػا بػبلد الحرميف، كالشػاـ، كمصر، كالعػراؽ، كالجزيرة، كخراسػاف، كحى

مف الربانييف في العمـ، المكصكفيف ، حتى أصبح (5)لو مف المصنفات العديدةأماكف أخرل كثيرة، ك 
 بالحفظ، المذككريف بالزىد.

 وفاتو:
 ، كقػػػاؿ الحسفافػمات لثبلث عشرة خمت مف رمضفقيؿ:  –رحمػة اهلل عميو–أما عف كفػػاتو 

كأنا أغمضو  ةكمائ سنة إحدل كثمانيف اف سحران ػر مضيف مف رمضػع: شيدت مكتو لعشػبف الربي
 ،وػكثر عميكيي  ،ا عبد الرحمف قؿ ال إلو إال اهللػكؿ: أبػاف بف عبد الممؾ يقػفجعؿ سفي ،عفاشتد بو النزٍ 
ينا عميو كنحف أحد مَّ صى قاؿ: كى  ،اػػا عمييػأنػا فػاف إذا لقيتني كلـ ترني تحكلت إلى غيرىػفقاؿ: يا سفي

 .(6)ىؿ القريةمكا أمً عٍ قاؿ لنا: ال تي  ؛كاثنا عشر رجبلن  ،عشر

                                                 
 .3/32ينظر: كفيات األعياف  (1)
بالتحريؾ، كالذاؿ معجمة، كآخره نكف، في اإلقميـ الٌرابع، كطكليا مف جية المغرب ثبلث كسبعكف درجة، ىمذاف:  (2)

 .بف ساـ بف نكح، عميو الٌسبلـ: ىمذاف سميت بيمذاف بف الفٌمكج كعرضيا ست كثبلثكف درجة، قاؿ ىشاـ بف الكمبي
 .5/410البمداف معجـ 

 .11/389ينظر: تاريخ بغداد  (3)
 .11/294، كتيذيب التيذيب 16/191ينظر: تاريخ بغداد  (4)
 .381_8/379ينظر: سير أعبلـ النببلء  (5)
 .8/154إكماؿ تيذيب الكماؿ ينظر:  (6)
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مدينة  (2)تيٍ بيً  بػػرهكق ،ةػائػانيف كمػة إحدل كثمػاف سنػر رمضػفي شي (1)كسسي رى مف طى  ان ػات منصرفػمك 
 .(3)كلو ثبلث كستكف سنة ،عمى الفرات

 المقصد الثالث: عقيدتو ومذىبو الفقيي:
 اإلماـ بف المبارؾ صػػاحب عقيػػدةو سميمػػةو، كمذىبو فقيي سميـو أيضان.

 :عن عقيدتـو أمـا
، كلكنو ذبَّ ىذه التيمة (4)لقد كػػاف عمى عقيدة أىؿ السنة كالجماعة، كمع ذلؾ فقد اتُّيـ باإلرجاء .1

نىفيػعبد الكىعف نفسو كنفػاىػا نفيػان قاطعػػان، ذىكىر ىذه الركايػػة   (5)اب بف أحمد بف عمي الحى
ب ذى اؿ: كى ػ، فقيءباف يزعـ أنؾ مرجيٍ و: إف شى ػقيؿ ل، حيث قػاؿ عف ابف المبارؾ: "(6)الشٍَّعراني
كؿ ػا أقػكؿ ببل عمؿ، كأنػاف قى ػإنيـ يزعمكف أف اإليمػف :اءػة أشيػالفت المرجئة في ثبلثػا خػػأن ،شيباف

اف ػكؿ: إنو يكفر، كيزعمكف أف اإليمػا أقػكأن ،رػارؾ الصبلة ال يكفػكؿ كعمؿ، كيزعمكف أف تػك قى ػى
 .(7)"إنو يزيد كينقص :كأنا أقكؿ ،ال يزيد كال ينقص

                                                 
(1) : لشاـ بيف أنطاكية كحمب كببلد كىي مدينة بثغكر ا بفتح أكلو كثانيو، كسينيف ميممتيف بينيما كاك ساكنة، طىرىسيكسي

 .4/28ينظر: معجـ البمداف  ،الرـك
ىيت: بكسر الياء كسككف الياء المثناة مف تحتيا كبعدىا تاء مثناة مف فكقيا، مدينة عمى الفرات فكؽ األنبار مف  (2)

يف األنبار كبغداد، كاألنبار في بر بغداد، كالفرات يفصؿ بينيما، كدجمة تفصؿ ب ،لكنيا في بر الشاـ ،أعماؿ العراؽ
 .3/34كفيات األعياف ك  ،5/421، ينظر: معجـ البمداف كقبره ظاىر يزار بيا

سير السمؼ ، ك 309صمشاىير عمماء األمصار ، ك 5/212التاريخ الكبير ، ك 7/263الطبقات الكبرل ينظر:  (3)
 .1021صالصالحيف 

اهي{، أم أميمو كأخرهأحدىما: بمعنى التأخير كما في قكلو ت اإلرجاء عمى معنييف: (4) كالثاني: ، عالى: }قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى
 إعطاء الرجاء.

ما أك ، كا يؤخركف العمؿ عف النية كالعقدأما إطبلؽ اسـ المرجئة عمى الجماعة بالمعنى األكؿ فصحيح، ألنيـ كان
كقيؿ اإلرجاء ، مع الكفر طاعةعصية، كما ال تنفع بالمعنى الثاني فظاىر، فإنيـ كانكا يقكلكف: ال تضر مع اإليماف م

تأخير حكـ صاحب الكبيرة إلى يـك القيامة، فبل يقضى عميو بحكـ ما في الدنيا؛ مف ككف مف أىؿ الجنة، أك مف 
 أىؿ النار. فعمى ىذا: المرجئة، كالكعيدية فرقتاف متقابمتاف.

ى ىذا المرجئة كالشيعة فرقتاف كقيؿ اإلرجاء: تأخير عمي رضي اهلل عنو عف الدرجة األكلى إلى الرابعة. فعم
 متقابمتاف.

 .مرجئة الجبرية. كالمرجئة الخالصةكالمرجئة أربعة أصناؼ: مرجئة الخكارج، كمرجئة القدرية، ك 

 .4/180، ينظر: األعبلـ إلى محمد بف الحنفية ةنسب (5)

في آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى بفتح الشيف المعجمة كسككف العيف الميممة بعدىا الراء المفتكحة ك : الشٍَّعراني (6)
رسالو  .8/107األنساب  .الشعر عمى الرأس كا 

 .1/52 ح األنكار في طبقات األخيارقلكاينظر:  (7)
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ذا رأيت  ،ةنَّ ككاف مف أثبت الناس في السُّ  ،يقتدل بو ان ػامػاف عبد اهلل إمػك"ـ: ػالػكد بف سػاؿ أسػقك  .2 كا 
 .(1)"يغمز ابف المبارؾ فاتيمو عمى اإلسبلـ رجبلن 

كىذا يدؿ عمى أف عقيدة اإلماـ ابف المبارؾ ىي عقيدة أىؿ السنة كالجمػاعة، كمنيجو ىك منيج 
ف مجمسؾ مع ػليكالحديث، ككػاف كارىػان لمبدعة كالمبتدعيف محػاربػان ليمػا، ككػاف يقػكؿ: " أىؿ

ياؾ أف تجمس مع صاحب بدعة  .(2)"المساكيف، كا 
ا ػػػؿ: أييمػسئككػاف ابف المبػارؾ مقدمػان لمصحػابة عمى غيرىـ، معترفػان بفضميـ جميعان، فقػد  .3

ؿ في ػار الذم دخػكاهلل إف الغب"اؿ: ػفق ؟زػد العزيػر بف عبػاف أـ عمػف أبي سفيػاكية بػػمع ؿ:ػأفض
 ، اكية خمؼ رسكؿ اهللػأفضؿ مف عمر بألؼ مرة، صمى مع أنؼ معاكية مع رسكؿ اهلل 

 .(3)؟"اؿ: سمع اهلل لمف حمده، فقاؿ معاكية: ربنا كلؾ الحمد، فما بعد ىذاػفق
كم ع ع بيف الصحابة ػػذم كقنو أنو قاؿ: "السيؼ الككاف شديد الكرع كاألدب في الحديث عنيـ، إذ ري

 .(4)"فتنة، كال أقكؿ ألحد منيـ ىك مفتكف
كأما حبو لمسمؼ: فقد كاف ابف المبػارؾ شديد الحب لمسمؼ، ككػاف يرل أف مف سب السمؼ فإنو   .4

اف ػو كػفإن ؛كا حديث عمرك بف ثابتػدع"اس: ػى رؤكس النػكؿ عمػػػيقييتٍػػرىؾ حديثػو، حيث كػاف 
 .(5)"يسب السمؼ

كمكقفو مف خمؽ القػرآف: فكػاف ال يرل أف القػرآف مخمكؽ، بؿ ىػك كبلـ اهلل، إذ قرأ يكمػان شيئان مف  .5
 .(6)القرآف، ثـ قاؿ: "مف زعـ أنو مخمكؽ فقد كفر باهلل العظيـ"

، لكنو كاف يجمع بيف الحديث كالرأم (7)فيك مذككر في طبقػػات األحناؼ وأما مذىبو الفقيي:
ـى مػف أف ييقػػػاؿ فيو شيءكق ًمػػ د سى

، كخبلصة مذىبو في قكلو: "ليكف األمر الذم تعتمدكف عميو ىك (8)
 .(9)األثر، كخذكا مف الرأم ما يفسر لكـ الحديث"

 
 

                                                 
 .8/161ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (1)

 .8/399ينظر: سير أعبلـ النببلء  (2)

 .3/33ينظر: كفيات األعياف  (3)

 .8/405ينظر: سير أعبلـ النببلء  (4)

 .3/262ينظر: الضعفاء الكبير  (5)

 .32/410ينظر: تاريخ دمشؽ  (6)

 .2/327ينظر: الجكاىر المضية في طبقات الحنفية  (7)

 .282/ 1ينظر: المصدر السابؽ  (8)

 .37ص اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماعينظر:  (9)



 األوللفصل ا
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 المطمب الثالث: حياة اإلمام ابن المبارك العممية
ؿ العمماء فيو، كيشمؿ التعريؼ بأشير شيكخو كتبلمذتو، كأىـ رحبلتو العممية كأشير أقكا 

 كأختـ بمصنفاتو كآثاره العممية.
 المقصد األول: شيوخو وتالمذتو:

كأذكر فيو أشير شيكخ اإلماـ ابف المبارؾ الذيف تتممذ عمى أيدييـ، ككذلؾ أشير تبلمذتو  
 الذيف تتممذكا عمى يديو.

 أشير شيوخو: 
ة، زاد عددىـ عمى ألؼ تتممذ اإلمػاـ ابف المبارؾ عمى يد عدد كبير مف العمماء كاألئمػ

 ، كسأذكر ىنا بعضػان مف شيكخو، أرتبيـ بحسب سني كفياتيـ:(1)شيخ
، كىك أكؿ مف سمع انوػالـ مرك في زمػكاف ع، (3)انيػاسرى الخي  (2)رمكٍ اد البى ػبيع بف أنس بف زيالرَّ  .1

ى دخؿ إليو، ؿ ابف المبارؾ حتيَّ حى تسعة أعكاـ، تى  الخراساني مسمـ سجنو أبكمنو ابف المبارؾ، لما 
 .(4)حديثو في السنف األربعة، ك يقاؿ: تكفي سنة تسع كثبلثيف كمائة، فسمع منو

 ةى حى مٍ كلى طى ػك عبيدة البصرم، مػافظ، أبػاـ، الحػاإلم، رمػصؿ البى ػكيد بف أبي حميد الطَّ يٍ مى حي  .2
ٍيوتىيٍ  كاؿ: أشيرىا:ػو أقػكفي اسـ أبي، كقيؿ غير ذلؾ، ةمى مى كيقاؿ: مكلى سى ، اتحى مى الطى  كى ، كقيؿ: رى
لد تىٍيري  كم في سنة ثماف كستيف، عاـ مكت ابف عباس، كغير ذلؾ، كقد كي بف ا عف إبراىيـ ، كري

، كلـ أسمع منو، كأنا ابف عشر أك كمائة مات أبي سنة ثبلث كأربعيف :أنو قاؿ حميد الطكيؿ
 .(5)نحكىا

بني تيـ،  نزؿ في، مالبصر إلسبلـ، اـ، شيخ اػػاإلم، (6)مييٍ عتمر التَّ أبك المي  ،خافرٍ سميماف بف طى  .3
ذم القعدة، سنة ثبلث  اف التيمي بالبصرة، فيػتكفي سميم"قاؿ محمد بف سعد: ، (7)التٍَّيًميُّ  فقيؿ:

تقان، ثقةن  ،رة كصالحييـػاد أىؿ البصػكاف مف عب، ك (8)"ائةػكأربعيف كم ممف كاف يذب  ،ان ػكحفظ ،ان ػكا 

                                                 
 .13/489ينظر: البداية كالنياية  (1)
أبك    باء المنقكطة بكاحدة كسككف الكاؼ كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى جماعة ممف اسميـ البىٍكرم: بفتح ال (2)

، كرضي اهلل عنو، كالثاني: كبكر، فأما األكؿ: فجماعة انتسبكا الى أبي بكر الصديؽ خميفة رسكؿ اهلل  ،بكر
خزيمة، كالرابع: منسكب إلى بكر بف  منسكب إلى بكر بف كائؿ، كالثالث: منسكب إلى بكر بف عبد مناة بف كنانة بف

 .2/296عكؼ بف النخع. األنساب 
 كىي خراساف إلى النسبة ىذه النكف، آخرىا كفي الميممتيف كالسيف الراء كفتح المعجمة الخاء بضـالخراساني:  (3)

 .5/70. األنساب كبيرة ببلد
 .9/60تيذيب الكماؿ ينظر:  (4)
 .6/163 أعبلـ النببلء ، كسير7/355تيذيب الكماؿ ينظر:  (5)
 بفا دٌ أ بف مناة عبد يبن مف كىـ الرباب كتيـ ثعمبة، بف البلت تيـ: كىـ ،تيـ اسميا قبائؿ لىإ النسبة ىذهالتيمي:  (6)

 .3/121. األنساب مٌرة بف كتيـ ربيعة، كتيـ طابخة،
 .12/5تيذيب الكماؿ ينظر:  (7)
 .7/188ينظر: الطبقات الكبرل  (8)



 األوللفصل ا
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ككاف  ،اء اآلخرةػصمى أربعيف سنة صبلة الغداة بكضكء عش ،اػميمف انتح مقك كيي  ،عف السنف
 .(1)كء مف قميؿ النعاس ككثيرهػيرل الكض

اـ، ػػد، اإلميٍ كقيؿ: يحيى بف سعيد بف قيس بف قى ، يحيى بف سعيد بف قيس بف عمرك األنصارم .4
أبك  الفقياء السبعة،، كتمميذ (2)ـ المدينةالـ المدينة في زمانو، كشيخ عالً ػد، عكّْ ػجى العبلمة، المي 

كلده: قبؿ السبعيف، زمف ، كاف م، القاضي(5)، المدني(4)ارمجى ، النَّ (3)رجيزٍ سعيد األنصارم، الخى 
اؿ ػكق، ائةػماتا قبمو كمات ىك سنة ثبلث كأربعيف كم ،لو أخكاف: عبد ربو، كسعد، (6)ابف الزبير

 .(7)يزيد كالفبلس: سنة أربع
    ابف خكيمد بف أسد بف عبد العزل بف قصي ، دمػسى كاـ األى ػف العر بػركة بف الزبيػاـ بف عػػػىش .5

، دنيػ، الم(9)رمػيبى ، الزي (8)دمػسى رشي، األى ػك المنذر القػة، شيخ اإلسبلـ، أبػاـ، الثقػػاإلم، بف كبلبا
اعة كفاة ىشاـ ببغداد، في سنة ست كأربعيف كمائة، كصمى ػكضبط جم، كلد: سنة إحدل كستيف

كقيؿ: ، كقيؿ: سنة خمس، الفبلس، فقاؿ: سنة سبع كأربعيف ذَّ كشى ، نصكرعميو أبك جعفر الم
 .(10)كقيؿ غير ذلؾ، كثمانيف سنة عاش سبعان 

ميُّ اعيؿ بف أبي خالد ػإسم .6 األىٍحمىسي (11)البىجى
 كقيؿ: كثير.، كقيؿ: سعد، زمي رٍ و: ىي ػكاسـ أبي، (12)

كاف محدث الككفة في ، ـ، الككفيالحافظ، اإلماـ الكبير، أبك عبد اهلل البجمي، األحمسي مكالى

                                                 
 .151صىير عمماء األمصار ينظر: مشا (1)

 .اإلماـ مالؾ بف أنس رحمو اهلل تعالى (2)

رج كىك بطف مف زٍ كفتح الراء كفي آخرىا الجيـ، ىذه النسبة إلى الخى  مبفتح الخاء المعجمة كسككف الزاالخزرجي:  (3)
 .5/119األنساب .األنصار

 .بة إلى ثبلثة أشياء: أحدىا إلى بطف مف الخزرجبفتح النكف كتشديد الجيـ كفي آخرىا الراء، ىذه النسالنجارم:  (4)
 .13/35األنساب 

 .12/152األنساب  .ىذه النسبة إلى مدينة رسكؿ اهلل المدني:  (5)

 .5/468سير أعبلـ النببلء ، ك 31/346تيذيب الكماؿ ينظر:  (6)

 .3/1009ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (7)

الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى أسد كىك اسـ عدة مف القبائؿ. األسدم: بفتح األلؼ كالسيف الميممة كبعدىا  (8)
 .1/214األنساب 

معركفة  تيف كفي آخرىا الراء، ىذه النسبةكفتح الباء كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا بنقط مبضـ الزام: الزيبىٍير  (9)
 .6/265األنساب  .إلى الزبير بف العكاـ

 .6/34ينظر: سير أعبلـ  النببلء  (10)

 .2/91البجمي: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالجيـ، ىذه النسبة الى قبيمة بجيمة. األنساب  (11)
األحمسي: بفتح األلؼ كسككف الحاء الميممة كفتح الميـ كفي آخرىا السيف الميممة، ىذه النسبة الى أحمس كىي  (12)

 .1/125طائفة مف بجيمة نزلكا الككفة. األنساب 



 األوللفصل ا
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ات ػم"أبك نعيـ:  اؿػق، كعداده في صغار التابعيف، زمانو مع األعمش، بؿ ىك أسند مف األعمش
 .(1)"–كاهلل أعمـ- سػة خمػػاؿ: سنػكؿ مف قػف قػح مػذا أصػائة، كىػسنة ست كأربعيف كم

دم، سى راف األى يٍ سميماف بف مً  ،محمد األعمش شيخ اإلسبلـ، شيخ المقرئيف كالمحدثيف، أبك .7
ة إحدل ػػاؿ طبرستاف، في سنػػو مف أعمػمّْ قيؿ: كلد بقرية أي ، مكالىـ، الككفي، الحافظ (2)مياىً الكى 

   قاؿ ، قد رأل أنس بف مالؾ، كحكى عنو، ك كقيؿ: حمبلن ، كستيف، كقدمكا بو إلى الككفة طفبلن 
 .(3)"أربعيف كمائةمات األعمش سنة سبع ك "كعبد اهلل بف داكد: ، أبك عكانة

     بني تيـ اهلل  مي، الككفي، مكلىيٍ اف بف ثابت التَّ ػػـ العراؽ، أبك حنيفة النعمػػو الممة، عالػػفقي .8
كرأل: أنس بف مالؾ لما قدـ عمييـ ، كلد: سنة ثمانيف، في حياة صغار الصحابة، بف ثعمبةا

ٍسًقٌيان تكفي: شييدان ، الككفة، كلـ يثبت لو حرؼ عف أحد منيـ ائة، كلو ػػ، في سنة خمسيف كم، مى
لكال أف "بف المبارؾ: اقاؿ  .(4)-كاهلل أعمـ-سبعكف سنة، كعميو قبة عظيمة، كمشيد فاخر ببغداد 

 .(5)"اهلل أغاثني بأبي حنيفة كسفياف الثكرم لكنت كسائر الناس
ـ، ىك شيخ اإلسبل، كىك مف تبلميذ ابف المبارؾ أيضان، ك (6)سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم .9

إماـ الحفاظ، سيد العمماء العامميف في زمانو، أبك عبد اهلل الثكرم، الككفي، المجتيد، مصنؼ 
، كطمب العمـ كىك حدث باعتناء كالده المحدث كلد: سنة سبع كتسعيف اتفاقان ، كتاب )الجامع(

عبد الرحمف  بف الصادؽ سعيد بف مسركؽ الثكرم، ككاف كالده مف أصحاب الشعبي، كخيثمة
قاؿ يحيى القطاف: مات في أكؿ سنة إحدل ، ثقات الككفييف، كعداده في صغار التابعيف كمف

ككىـ ، كذلؾ أرخو: الكاقدم، الصحيح مكتو في شعباف، سنة إحدل، كقاؿ الذىبي: "كستيف كمائة
كتبت عف ألؼ كمائة شيخ، ىك "ابف المبارؾ: قاؿ ، (7)"خميفة، فقاؿ: مات سنة اثنتيف كستيف

 .(8)"ميـأفض

 
 

                                                 
 .6/176 النببلءسير أعبلـ ينظر:  (1)

 .11/32األنساب  .كاىؿ يىذه النسبة إلى بنالكاىمي:  (2)

 .6/226 ، كسير أعبلـ النببلء12/76تيذيب الكماؿ ينظر:  (3)

 .6/390 ، كسير أعبلـ النببلء29/417تيذيب الكماؿ ينظر:  (4)

 .13/418 البداية كالنيايةينظر:  (5)

ي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى بطف مف ىىٍمداف، كبطف مف تميـ... كأما الثكرم: بفتح الثاء المنقكطة بثبلث كف (6)
 .3/152ثكر تميـ، فمنيـ: أبك عبد اهلل، سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم، إماـ أىؿ الككفة. األنساب 

 .7/229ينظر: سير أعبلـ  النببلء  (7)

 .13/489ينظر: البداية كالنياية  (8)



 األوللفصل ا
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  أشير تالمذتو:
، كسأذكر ىنا بعضػان مف طبلب العمـ كالحديثارؾ عدد كبير مف ػاإلمػاـ ابف المب عمى يد تتممذ
 حسب سني كفياتيـ:بأرتبيـ  تبلمذتو،

، (1)عيبى ة، أبك سميماف الضُّ ػالـ، الزاىد، محدث الشيعػالشيخ، الع ،جعفر بف سميمافاإلماـ  .1
بىٍيعىةى، فنسب إلييـكاف ينزؿ في بني ، البصرم تكفي جعفر بف سميماف: في سنة ثماف ، ضي

 .(2)احتج بو: مسمـ، كسبعيف كمائة
  قاؿ عبد اهلل ، مكالىـ، الككفي (3)ياإلماـ، الثقة، الحافظ، أبك األحكص سبلـ بف سميـ الحنف .2

 .(4)بف أبي األسكد، كغيره: مات أبك األحكص كمالؾ كحماد بف زيد سنة تسع كسبعيف كمائةا
يؿ بف عياض بف مسعكد بف بشر ضى الفي ، اإلماـ، القدكة، الثبت، شيخ اإلسبلـ، أبك عمي .3

، المجاكر بحـر اهلل(6)، اليىٍربيكعي(5)التًَّميمي رىاسىاًنيُّ ٍرقىٍندى ، ، الخي كلد: ًبسىمى
ٍردى (7) ، كنشأ ًبأىًبٍيكى

(8) ،
في المكلد، كلكنو مات قبمو  ىك مف أقراف سفياف بف عيينة": ، قاؿ الذىبيكارتحؿ في طمب العمـ

ـ الككفة كىك كبير، فسمع مف دً كلد بخراساف، ًبكيٍكرىًة أىًبٍيكىٍردى، كقى "بف سعد: اقاؿ ، ك (9)"بسنكات
منصكر كغيره، ثـ تعبد، كانتقؿ إلى مكة، كنزليا، إلى أف مات بيا في أكؿ سنة سبع كثمانيف 

 .(10)"، كثير الحديث، كرعان عابدان  ،، فاضبلن كمائة، في خبلفة ىاركف، ككاف ثقة، نبيبلن 

 

                                                 
بىعي (1)          المعجمة كفتح الباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى بضـ الضاد: الضُّ
 .8/376األنساب  .ضبيعة يبن :يقاؿ ليا ،، نزؿ أكثرىـ البصرة ككانت بيا محمة تنسب إلييـضبيعة بف قيسي بن

 .8/200ينظر: سير أعبلـ النببلء  (2)

آخرىا الفاء، ىذه النسبة إلى بني حنيفة، كىـ قـك أكثرىـ نزلكا اليمامة. الحنفي: بفتح الحاء الميممة كالنكف كفي  (3)
 .4/288األنساب 

 .8/281 سير أعبلـ النببلءينظر:  (4)

التميمي: بفتح التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الميميف المكسكرتيف، ىذه  (5)
 .3/76إلييا جماعة مف الصحابة كالتابعيف. األنساب النسبة إلى تميـ، كالمنتسب 

اليربكعي: بفتح الياء المنقكطة بنقطتيف مف تحتيا كسككف الراء كضـ الباء المنقكطة بنقطة كفي آخرىا العيف  (6)
 .13/488الميممة، ىذه النسبة إلى بني يربكع كىك بطف مف تميـ. األنساب 

ٍرقند: مدينة بخراساف، ينظر: م (7)  .3/246عجـ البمدافسىمى

 .1/86أبيكرد: مدينة بخراساف، ينظر: معجـ البمداف (8)

 .8/421 سير أعبلـ النببلءينظر:  (9)

 .6/43ينظر: الطبقات الكبرل  (10)



 األوللفصل ا
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، (1)ارمزى الفى  اإلماـ الكبير، الحافظ، المجاىد، إبراىيـ بف محمد بف الحارث بف أسماء بف خارجة .4
    كأما محمد ، سنة ست كثمانيف كمائةمات قاؿ البخارم: ، ككاف مف أئمة الحديث، الشامي

اؿ ق، ك ك داكد: مات سنة خمسقاؿ أب، ك بف سعد، فكىـ، كقاؿ: مات سنة ثماف كثمانيف كمائةا
 .(2)"مف أبناء الثمانيف ىك، أك جاكزىا بقميؿ": الذىبي

ًرٍيزو  .5 ، ثيَـّ (3)الكىبلىًعيُّ  الحافظ، العالـ، محدث حمص،، بىًقيَّةي بف الكليد بف صائد بف كعب بف حى
ٍيتىًميُّ  المى

، أحد المشاىير األعبلـ(4)     منو: يزيد كلد: سنة عشر كمائة، سمع ذلؾ ، ، الًحٍمًصيُّ
ًسيُّ ا ٍرجي ، قاؿ ابف سعد، كميطىيَّف، كطائفة: مات بقية سنة سبع كتسعيف كمائة، ك بف عبد ربو الجي

 .(5)-تعالى رحمو اهلل-كثمانيف سنة  كعاش بقية: سبعان 
ـ، أخي ػاحً زى د بف مي ػكلى محمػم، (6)ليبلى كف اليً ػمي يٍ راف مى ػمةى بف أبي عً ػسفياف بف عييىٍينى اإلماـ  .6

ـ، اإلماـ الكبير، حافظ العصر، شيخ اإلسبلـ، أبك محمد اليبللي، الككفي، ثـ زاحً اؾ بف مي حَّ الضَّ 
سمعت ابف عيينة " قاؿ عبد الرحمف بف بشر: مكلده: بالككفة، في سنة سبع كمائة.، المكي
ؿ لي في ىذا اليكـ تسع مي كى  ة السبت، نصؼ شعباف، سنة ست كتسعيف كمائة يقكؿ:يٌ عشً 

عاش إحدل كتسعيف ": اؿ الذىبيق"، ك دت لمنصؼ مف شعباف، سنة سبع كمائةلً كثمانكف سنة، كي 
 .(7)"سنة

أبك سعيد  أمير المؤمنيف في الحديث، ،كخ أبك سعيدرٌ اف بف سعيد بف فى طٌ يحيى القى اإلماـ الكبير،  .7
اد ػس، ةائػكلد: في أكؿ سنة عشريف كم، ، الحافظ(8)التًَّمٍيًميُّ مكالىـ، البصرم، األحكؿ، القطاف

بف سعيد في صفر، قالكا: تكفي يحيى . اؿػؿ كالرجػو الحفظ، كتكمـ في العمػراف، كانتيى إليػاألق
 .(9)-رحميـ اهلل تعالى-بأربعة أشير  كابف عيينة كت ابف ميدمة، قبؿ مسنة ثماف كتسعيف كمائ

                                                 
 .10/212. األنساب ىذه النسبة إلى فزارة، كىي قبيمة، كاف منيا جماعة مف العمماء كاألئمةالفىزىارم:  (1)

 .8/539نببلء ينظر: سير أعبلـ ال (2)

الكبلعي: بفتح الكاؼ كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى قبيمة يقاؿ ليا كبلع نزلت الشاـ، كأكثرىـ نزلت  (3)
 .11/186حمص. األنساب 

الميتمي: بفتح الميـ كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كبعدىا التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا كفي آخرىا  (4)
 .12/517ميـ، ىذه النسبة إلى ميتـ، كىي بطكف مف قبائؿ شتى. األنساب ال
 .8/518ينظر: سير أعبلـ النببلء  (5)

 .13/440اليبللي: بكسر الياء، ىذه النسبة إلى بني ىبلؿ، كىي قبيمة نزلت الككفة. األنساب  (6)
 .8/454 سير أعبلـ النببلءينظر:  (7)

 .10/449. األنساب القطف بيع إلى النسبة ىذه النكف، آخرىا كفي الميممة طاءال كتشديد القاؼ بفتحالقطاف:  (8)

 .9/175 سير أعبلـ النببلءينظر:  (9)



 األوللفصل ا
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   و: أحمد بف حنبؿ، ػكثق، حديثة الػكاف مف أئم، الحافظ، الككفي (1)اؽرَّ اف الكى ػبى اعيؿ بف أى ػػإسم .8
خ أبك جعفر ميطىيَّف مكت الكراؽ أرَّ ، أىؿ بمده بً أٍ دى قيؿ: كاف في الكراؽ تشيع قميؿ كى ، كأبك داكد

 .(2)في سنة ست عشرة كمائتيف
ـى  بف عكف بف زياد ا يحيى بف معيفػاإلماـ، الحافظ، الجيبذ، شيخ المحدثيف، أبك زكري .9 ، بف ًبٍسطىا

، ثـ الميرّْمُّ (3)ده: ًغيىاثي بف زياد بف عكف بف بسطاـ الغىطىفىاًنيُّ كقيؿ: اسـ ج
لبغدادم، امكالىـ،  (4)

ابف معيف بالمدينة،  قاؿ جعفر بف محمد: كنت مع كلد: سنة ثماف كخمسيف كمائة.، أحد األعبلـ
كرجؿ ينادم بيف يديو: ىذا الذم كاف  ،فمرض، كتكفي بيا، فحمؿ عمى سرير رسكؿ اهلل 

يب: فييا كلدت يً قاؿ مى ، ك دفف يكـ الجمعة، في ذم القعدة، ي الكذب عف حديث رسكؿ اهلل ينف
 .(5)-يعني: سنة ثبلث كثبلثيف كمائتيف-

 المقصد الثاني: رحالتو العممية وأقوال العمماء فيو:
 كفيو أىـ رحبلتو العممية، كثناء العمماء فيو مف خبلؿ أقكاليـ. 

 أول: رحالتو العممية:
اإلمػاـ ابف المبارؾ رحبلتو في طمب العمـ بداية العشرينيات مف عمػػره، يقػكؿ اإلمػاـ بدأ 
ة في ػػإلى الغاي ،اؿ كالتطكاؼػر الترحػابعيف، كأكثػػائة فمقي التػرحؿ سنة إحدل كأربعيف كمالذىبي: "
 .(6)"كالتجارة ،كالحج ،كالجياد ،طمب العمـ

ث، حيث دخؿ ببلدان عدة، منيا: مصػر، كاليمػف، كأكثر مف رحمتو في طمبػو لمعمػـ كالحدي
          افػػلـ يكف في زمكالشػػاـ، كالجزيرة، كالبصرة، كالككفػة، يقػكؿ عنو اإلمػػاـ أحمد بف حنبؿ: "

ل ،أطمب لمعمـ منو، رحؿ إلى اليمف ابف المبارؾ أحده  ككاف مف ركاة  ،كالككفة ،كالبصرة ،اـػالش ىكا 
ع دى ػـ يى ػة في طمب الحديث لػا بالرحمػع الدنيػارؾ ربػػاف ابف المبػكحاتـ: " ، كيقػكؿ ابف أبي(7)"العمـ
 .(8)"ةػػكال الككف ،رةػػػكال البص ،رةػزيػكال الج ،اـػػكال الش ،رػػكال مص ،فػاليم

                                                 
بفتح الكاك كتشديد الراء كفي آخرىا القاؼ، ىذا اسـ لمف يكتب المصاحؼ ككتب الحديث كغيرىا، كقد الكراؽ:  (1)

 .13/300األنساب  .لمف يبيع الكرؽ :يقاؿ

 .10/347 سير أعبلـ النببلءينظر:  (2)

كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى غطفاف، كىي  الميممة كفتح الفاء بفتح الغيف المعجمة كفتح الطاءالغطفاني:  (3)
 .10/59األنساب  .قبيمة

 .ا مرة غطفافجماعة كبطكف مف قبائؿ شتى، منيبضـ الميـ كالراء المكسكرة المشددة، ىذه النسبة إلى المرم:  (4)
 .12/213األنساب 

 .11/71 سير أعبلـ النببلءينظر:  (5)

 .4/882تاريخ اإلسبلـ ينظر:  (6)

 .5/180الجرح كالتعديؿ ينظر:  (7)

 .1/264 مصدر السابؽالينظر:  (8)



 األوللفصل ا
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 ثانيًا: أقوال العمماء فيو:
 يـ:أثنى العممػاء عميو ثناءان حسنان، كأطالكا في مدحو، أذكر ىنا بعضػػان مف أقكال

 .(1)"كثير الحديث ،إمامنا حجة ،ككاف ثقة مأمكنناقاؿ ابف سعد: "

مؼ بالمرك مثمو: "(2)كقاؿ البخارم  .(3)"سمعت سبلـ بف أبي مطيع يقكؿ: ما خى
: "ثقػة ثبػت في الحػديث، رجؿ صػالح، ككػاف يقػكؿ الشعر، ككاف جامعان (4)كقاؿ العجمي

 .(5)لمعمـ"
و فقو كسخاء ػػارؾ اجتمع فيػػػكؿ: عبد اهلل بف المبػػة يقػػا زرعػسمعت أبكقاؿ ابػف أبي حاتـ: "

 .(6)"كشجاعة كغزك كأشياء
لـ يجتمع في أحد مف  ،خصاؿ مجتمعة و اهلل فيوػارؾ رحمػبف المباككاف كقاؿ ابف حباف: "

 ،رؼ السنفػػيع ان ػػحافظ ،بلؼػباالخت ان ػعالم ان ػكرع ان ػاف فقييػك ،اػػا كميػانو في الدنيػـ في زمػؿ العمػأى
بما  سخيان  ،يقكؿ الشعر فيجيد أديبان  ،ابت األبطاؿػككيي  ،رافػازؿ األقػين ان ػشجاع ،ـػفي جمع العم االن ػرحَّ 
ا مف ػا ثـ يردىػإذا نزؿ طرحيػا فػو عمى عجمة مف كبرىػككاف إذا سافر يحمؿ سفرت ،ؾ مف الدنيامى مى 

 فقيان  :ئمةاف أحد األػك، كقػػاؿ في مكطف آخر: "(7)"ككاف يقكؿ لكال فضيؿ ما اتجرت ،وػاج إليػاحت
كرع ػـز الػكحفظ كذاكر كل ثى دٌ ممف رحؿ كجمع كصنؼ كحى  ،كنجدةن  كشجاعةن  كفضبلن  كعممان  ككرعان 
 .(8)دباؿ األػرة كاستعمػف العشػع حسػة مػادة الدائمػديف كالعبػة في الػكالصبلب ي،الخف

 .(10)تيحصى" : "كلو مف الكرامات ما ال(9)كقاؿ الخميمي

                                                 
 .7/263الطبقات الكبرل ينظر:  (1)

إلى البمد المعركؼ بما كراء النير  البخارم: بضـ الباء المكحدة كفتح الخاء المعجمة كالراء بعد األلؼ، ىذه النسبة (2)
 .2/107يقاؿ ليا: بخارا. األنساب 

 .5/212ينظر: التاريخ الكبير  (3)

بني عجؿ بف لجيـ. األنساب آخرىا البلـ، ىذه النسبة إلى العجمي: بكسر العيف الميممة كسككف الجيـ كفي  (4)
9/239. 

 .2/54ينظر: معرفة الثقات  (5)

 .1/264يؿ ينظر: الجرح كالتعد (6)

 .7/7ثقات الينظر:  (7)

 .309ينظر: مشاىير عمماء األمصار  (8)

، كجماعة الخميمي: بفتح الخاء المعجمة كالياء الساكنة المنقكطة، ىذه النسبة إلى رجاؿ، أكليـ: إبراىيـ الخميؿ  (9)
ـ إياه، كمنيـ مف نيسب إلى مف أىؿ بيت المقدس ينسبكف إلى سكناىـ مسجد إبراىيـ الخميؿ صمكات اهلل عميو كخدمتي

 .5/187جده، منيـ: أبك يعمى. األنساب 
 .3/888ينظر: اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث  (10)



 األوللفصل ا
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 فػف بالحفظ، كمػكفيػـ، المكصػانييف في العمػف الربػاف مػكككقاؿ الخطيب البغدادم: "
كاف عبد اهلل بف المبارؾ يكثر الجمكس في بيتو، فقيؿ ، كقاؿ في مكطف آخػػر: "(1)"المذككريف بالزىد

ا العباس ػػحدثنيضػػان: "، كقػػاؿ أ(2)"كأصحابو ،لو: أال تستكحش؟ فقاؿ: كيؼ أستكحش كأنا مع النبي 
اـ الناس، كالشجاعة، ػػو، كالعربية، كأيػػارؾ، الحديث، كالفقػاؿ: جمع عبد اهلل بف المبػػبف مصعب، ق

بف آدـ، يقكؿ: كنت إذا طمبت الدقيؽ ايحيى  ، كقاؿ: "كاف(3)"كالتجارة، كالسخاء، كالمحبة عند الفرؽ
إال كابف  ما لقي ابف المبارؾ رجبلن "، كقاؿ: "ت منومف المسائؿ، فمـ أجده في كتب ابف المبارؾ، آيس

 . (4)"المبارؾ أفضؿ منو
منو كال  عمـ أحد في عصر ابف المبارؾ أجؿٌ كال يي كقػاؿ القاضي عيػاض نقبلن عف النسائي: "

 .(5)"أعمى كال أجمع لكؿ خصمة محمكدة منو
 .(6)كقاؿ ابف عساكر كاصفان ابف المبارؾ: "مف أئمة المسمميف"

مّْكىاف: "كقا كة شديد ػان لمخمػػػمحب ،اعػاف كثير االنقطػػاف قد جمع بيف العمـ كالزىد، ككػكؿ ابف خى
 .(7)"التكرع

اعة مف أىؿ العمـ يذكركف أنو ػسمعت جمكقاؿ ميٍغمىطام عف عبد اهلل بف جعفر البرقي قاؿ: "
 ،كاألدب ،لمعرفة باإلعرابكا ،كالمعرفة بالرجاؿ ،اػػػكالفتي ،كالحديث ،العمـ :اجتمع في عبد اهلل

 .(8)"كيغزك عامان  ككاف يحج عامان  ،كالكرع ،كالعبادة ،كالسخاء ،كالشعر

 :مثؿ ،ارؾػػػبف المبااجتمع جماعة مف أصحاب  :كقاؿ الحسف بف عيسىكقاؿ ابف حجر: "
اب بف المبارؾ مف أبك ااؿ ػػخص تعالكا حتى نعدَّ  :فقالكا ،الفضؿ بف مكسى كمخمد بف حسيف كغيرىما

جمع العمـ كالفقو كاألدب كالنحك كالمغة كالشعر كالفصاحة كالزىد كالكرع كاإلنصات  :كاػػػفقال ،الخير
و كترؾ الكبلـ فيما ال يعنيو ػكقياـ الميؿ كالعبادة كالحج كالغزك كالفركسية كالشجاعة كالشدة في بدن

 .(9)"كقمة الخبلؼ عمى أصحابو
 

                                                 
 .11/388ينظر: تاريخ بغداد  (1)

 .11/390 المصدر السابؽينظر:  (2)

 .11/392ينظر: تاريخ بغداد  (3)

 .11/392 ينظر: المصدر السابؽ (4)

 .3/38كتقريب المسالؾ  ينظر: ترتيب المدارؾ (5)

 .32/396ينظر: تاريخ دمشؽ  (6)

 .3/32كفيات األعياف ينظر:  (7)

 .8/159إكماؿ تيذيب الكماؿ ينظر:  (8)

 .5/385ينظر: تيذيب التيذيب  (9)



 األوللفصل ا
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 مية:المقصد الثالث: مصنفاتو وآثاره العم
عاش اإلمػػػاـ ابف المبارؾ في القرف الثػاني اليجرم، كىػػك القرف الذم شيد بداية تدكيف السنة 
النبكية عمى يد الخميفة عمر بف عبد العزيز، كما عاصر العديد مف العمماء الجيػػابذة، فحػػذا حذكىػػـ، 

، ككػانت كتبػػو التي حػػدَّث (1)صنكفػػػوكركل ركايػػػػات كثيػرةن، كصنؼ كتبػػان كثيرة، في أبػكاب العمػػـ ك 
 .(2)بيػػػا عشػريف ألفػػان أك كاحػػدان كعشػريػف ألفػػػان 

 :(3)ومن أشير مصنفاتو
، كالمسند، كىذه الكتب بفضؿ اهلل تعالى مطبكعة الزىد كالرقائؽكتاب الجياد، ككتاب 

 كمنشكرة بيف يدم طمبة العمـ.
 ، كىذه عبارة عف مخطكطات كاهلل تعالى أعمى كأعمـ.ككتاب األربعيف، ككتاب البر كالصمة

كتفسير القرآف، كالسنف في الفقو، ككتاب التاريخ، ككتاب رقاع الفتاكل، ككتاب االستئذاف، 
 كىذه الكتب مفقكدة كاهلل أعمى كأعمـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .7/263 الطبقات الكبرلينظر:  (1)

ف كاف ذكره الخطيب البغد11/402 ينظر: تاريخ بغداد (2)  ادم، كاهلل أعمـ.، كىذا الرقـ مبالغ فيو كا 

مف أعبلـ أىؿ السنة ، ك 44ص عبد اهلل بف المبارؾ محدثا كناقدان ، ك 102_48ص الرسالة المستطرفة ينظر:  (3)
 .30ص كالجماعة عبد اهلل بف المبارؾ



 األوللفصل ا
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 المطمب الرابع: إمامة ومصادر ابن المبارك في الجرح والتعديل
تو في الجرح كالتعديؿ مف خبلؿ معرفتو الشخصية بكثير مف الركاة، كفيو إظيار إلمام 

 كركايتو عف شيكخو كسؤاليـ في نقد الركاة، كمعرفتو بأقكاؿ النقاد السابقيف في الركاة.
 المقصد األول: معرفتو الشخصية بكثير من الرواة:

ة، كاف عمى رأس بمصادره الخاصة في معرفة أحكاؿ الركا -رحمو اهلل-ز ابف المبارؾ ميَّ تى 
ىذه المصادر، معرفتو الذاتية بكثير مف الركاة، فيك مع ًقدىمو، كثير الرحمة في طمب العمـ، كىذا ما 
جعمو يطًَّمع عمى أحكاؿ كثير مف الركاة، كيعرفيـ عف قرب، حتى صار ىك مصدران مف مصادر 

 كاؿ الركاة:معرفة أحكاؿ الركاة، كسأذكر ىنا أمثمة يسيرة عمى معرفتو الذاتية بأح
 : (1)بقية بف الكليد أوًل:

، كقاؿ مرة: "إذا اجتمع (2)كلكنو كاف يكتب عمف أقبؿ كأدبر" ،قاؿ ابف المبارؾ: "كاف صدكقان 
ي يسم كاف بقية، أيضان: "أعياني كقاؿ، (3)أحب إلي" فبقيةي  ،إسماعيؿ بف عياش كبقية في حديث

ـى  كقاؿ ،(4)األسامي" يكنكيي  ،نىالكي   كاف الكنى، كيسمي األسامي، أنو يكني بقية لكال الرجؿ مرة: "ًنٍع
الكيحاظي سعيد أبي عف يحدثنا دىران 

 .(6)القدكس" عبد ىك فإذا ، فنظرنا(5)
        قكلو: "يحدثنا"، مع ما سبؽ مف كصفو الدقيؽ لحاؿ الراكم؛ ليشيد بمعرفة الشاىد: 

 ابف المبارؾ الشخصية بو، كسماعو المباشر منو.
 :(7)يالثُّمال حمزة أبك سعيد كقيؿ: دينار، صًفيَّة أبي بف ثابت ثانيًا:

 عمى الصحيفة فرد عثماف، في سكء حديث فييا صحيفة، إليو فدفع المبارؾ، ابف جاءه داكد أبك قاؿ
 حمزة أبي عند كنا مكسى: بف اهلل عبيد كقاؿ صحيفتؾ، كقبَّح اهلل قبَّحؾ لو قكلي كقاؿ: الجارية،
 كتب ما فمزؽ المبارؾ ابف فقاـ عثماف، في حديثان  حمزة أبك فذكر المبارؾ، ابف فحضر الثمالي،
 .(8)كمضى

                                                 
، تقريب التيذيب صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاءبقية بف الكليد بف صائد بف كعب الكبلعي أبكييٍحًمد،  (1)

 .126ص
 .7/623ينظر: تاريخ بغداد  (2)
 .2/150ينظر: التاريخ الكبير  (3)
 .7/623ينظر: تاريخ بغداد  (4)
 .12/434، ينظر: تاريخ بغداد عبد القدكس بف حبيب أبك سعيد الكحاظي الشامي سكف بغدادىك:  (5)
 .10/342ينظر: تاريخ دمشؽ  (6)
آخرىا البلـ، ىذه النسبة إلى ثمالة كىي مف األزد. األنساب  الثمالي: بضـ الثاء المنقكطة بثبلث كفتح الميـ كفي (7)

3/146. 
 .2/7 التيذيب تيذيبينظر:  (8)



 األوللفصل ا

 

 
18 

 

 قدـك ابف المبارؾ عميو، كتجريحو لو بعد اطبلعو المباشر عمى حالو. الشاىد: 
مىمة ثالثًا:  :(1)حماد بف سى

ؿ مف حماد بف  .(2)سممة" قاؿ ابف المبارؾ: "دخٍمت البصرة، فما رأيت أحدنا أشبو بمسىالؾ األيكى
 رؤية ابف المبارؾ لحماد بعد دخكلو البصرة، ككصفو لحالو بعد معاينتو لو شخصيان. الشاىد: 

 :(3)ميك زي خٍ عبد اهلل بف زياد بف سميماف بف سمعاف المى  رابعًا:

قاؿ ابف المبارؾ: "ابف سمعاف ىك عبد اهلل بف زياد بف سمعاف، أقمت عميو كذا ككذا، كحممت عنو، 
عف مجاىد، عف ابف عباس فقمت: إنؾ كنت ذكرتى ىذا عف مجاىد، فقاؿ: أكليس  فحدَّث يكمان 

 .(4)مجاىد يحدث عف ابف عباس؟ فكرىت حديثو كتركتو"
 قكؿ ابف المبارؾ: "أقمت عميو كذا ككذا". الشاىد: 

 المقصد الثاني: روايتو عن شيوخو مباشرة وسؤاليم في نقد الرواة:
فتو الذاتية بأحكاؿ كثير مف الركاة، إال أنو كاف يعتمد أيضان رغـ أف ابف المبارؾ تميز بمعر  

عمى ركايتو عف شيكخو مباشرة، كسؤاليـ في نقد الركاة، مستأنسان بيا، متبنيان آلرائيـ فييـ، كاقفان عند 
 مف كقفكا دكنو، مثاؿ ذلؾ:

 :(5)عمارة بف الحسف أوًل:
 .(6)حديثو" تركت ليمافبقك  كسفياف، شعبة، عندم "جرَّحو المبارؾ: ابف قاؿ

 اعتماد ابف المبارؾ الكامؿ عمى قكؿ شيكخو في الراكم، كنحكه منحاىـ، دكف تردد. الشاىد: 
بىاف العبسي أبك سعد البىقَّا ثانيًا:  :(7)ؿسعيد بف المىٍرزي

 

                                                 
، تقريب التيذيب ثقو عابد أثبت الناس في ثابت كتغير حفظو بأخرةحماد بف سممة بف دينار البصرم أبك سممة،  (1)

 .178ص

 .3/13ينظر: تيذيب التيذيب  (2)

كسككف الخاء المعجمة كضـ الزام كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة إلى قبيمتيف، إحداىما  المخزكمي: بفتح الميـ (3)
 .12/135تنسب إلى مخزـك بف عمرك، كاألخرل إلى مخزـك قريش. األنساب 

 .2/257ينظر: الضعفاء الكبير  (4)

 .162ب ص، تقريب التيذيمتركؾ، البجمي مكالىـ أبك محمد الككفي قاضي بغدادالحسف بف عمارة  (5)

 .2/305ينظر: تيذيب التيذيب  (6)

البقاؿ: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كتشديد القاؼ كفي آخرىا البلـ، ىذه الحرفة لمف يبيع األشياء المتفرقة مف  (7)
 .2/280الفكاكو اليابسة كغيرىا. األنساب 
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تو قاؿ ابف المبارؾ: "قمت لشريؾ أتعرؼ أبا سعد البقاؿ؟ فقاؿ: أم كاهلل لـ أعرفو عالي اإلسناد، حدَّث
عف عبد الكريـ الجزرم، عف زياد بف أبي مريـ، عف عبد اهلل بف معقؿ، عف ابف مسعكد، بحديث 

 .(2)، فتركني، كترؾ عبد الكريـ، كترؾ زيادان، كحدث بو عف عبد اهلل بف معقؿ"(1)الندـ تكبة
سؤاؿ ابف المبارؾ ألحد شيكخو عف أحد الركاة، كاعتماده لقكلو كمكافقتو عميو،  الشاىد: 

 ظير ىذا مف عدـ تعقيب ابف المبارؾ عمى ما سمعو مف شيخو.ي
 :(3)كثير بف عباد ثالثًا:

ذا حالو، تعرؼ مف عبادان  "إف لمثكرم: قمت المبارؾ: ابف قاؿ  أف فترل عظيـ، بأمر جاء حدث كا 
 أثنيت عباد، فيو ذكر مجمس في كنت إذا فكنت: اهلل عبد بمى، قاؿ قاؿ: عنو؟ تأخذكا ال لمناس أقكؿ
 .(4)عنو" تأخذكا ال: كأقكؿ دينو، في عميو

يظير ىنا جميان سؤاؿ ابف المبارؾ ألحد شيكخو، ثـ امتثالو لقكلو في الراكم، كبياف  الشاىد:
 أمره لمناس كفؽ ما نص شيخو بو.

 المقصد الثالث: أقوال النقاد السابقين:
شيكخو عف آخريف، لـ  بالرغـ مف المعرفة الذاتية البف المبارؾ بكثير مف الركاة، كسؤالو

يكتؼ بيما في طمبو كبحثو عف أحكاؿ الركاة؛ حتى نظر في أقكاؿ النقاد السابقيف، معتمدان أقكاليـ 
 جرحان أك تعديبلن، مكافقان عمييا في غالب األحياف، مثاؿ ذلؾ:

 :(5)ثكر بف يزيد الكبلعي أوًل:

أنو  :ؿ: "خذكا عنو كاتقكا قرنيو، يعنيقاؿ ابف المبارؾ: سئؿ الثكرم عف األخذ عف ثكر بف يزيد، قا
 .(6)كاف قدريان"
ساؽ ابف المبارؾ قكؿ الثكرم في ىذا الراكم، دكف أف يعقب عميو، أك يتعقبو، كفي  الشاىد: 

 ىذا إشارة إلى مكافقتو لو عمى ما قالو.
 
 

                                                 
 البييقي في شعب اإليماف، باب في "، أخرجو، ثـ ندـ فيك كفارتومف أخطأ خطيئة، أك أذنب ذنبان كالحديث: " (1)

 (.10/222/10537(، كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير )9/263/6633معالجة كؿ ذنب بالتكبة منو )

 .4/79ينظر: تيذيب التيذيب  (2)

 .290، تقريب التيذيب صمتركؾ ،عباد ابف كثير الثقفي البصرم (3)

 .14/147ينظر: تيذيب الكماؿ  (4)

، تقريب التيذيب ثقة ثبت إال أنو يرل القدر ،بزيادة تحتانية في أكؿ اسـ أبيو أبك خالد الحمصيد ثكر بف يزي (5)
 .135ص

 .2/468ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
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 :(1)حماد بف أبي سميماف ثانيًا:

لغالب عميو الفقو، كأنو لـ يرزؽ حفظ قاؿ ابف المبارؾ عف شعبة: "كاف ال يحفظ، يعني: أف ا
 .(2)اآلثار"

ذكر ابف المبارؾ في ىذا الراكم قكؿ شعبة فيو، كلـ يعقب أك يتعقب، مكحيان  الشاىد: 
 بمكافقتو لو، كاعتماده عمى ما قاؿ شعبة.

 :(3)إسماعيؿ بف أبي خالد ثالثًا:
بف االممؾ بف أبي سميماف كيحيى إسماعيؿ كعبد  :قاؿ ابف المبارؾ عف الثكرم: "حفاظ الناس ثبلثة

 .(4)سعيد األنصارم"
 مكافقة ابف المبارؾ لقكؿ الثكرم في ىذا الراكم، كاعتماده لما قاؿ. الشاىد: 

 :(5)ينيشؿ بف مجمع الضب رابعًا:

 .(6)ككاف مرضيان  ،أخبرني نيشؿ بف مجمع :قاؿ ابف المبارؾ عف سفياف
نيشؿ، ككأنو يشير إلى قبكلو كمكافقتو عمى  ذكر ابف المبارؾ ىنا قكؿ سفياف في الشاىد:

 ىذا القكؿ، كاعتماده لو.
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

، تقريب أبي سميماف مسمـ األشعرم مكالىـ أبك إسماعيؿ الككفي فقيو صدكؽ لو أكىاـ كرمي باإلرجاءحماد بف  (1)
 .178التيذيب ص

 .7/275يذيب الكماؿ ينظر: ت (2)

 .107إسماعيؿ بف أبي خالد األحمسي مكالىـ البجمي ثقة ثبت، تقريب التيذيب ص (3)
 .1/72ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
الضبي: بفتح الضاد المعجمة كالباء المكسكرة المشددة، المنقكطة بكاحدة، ىذه النسبة إلى ضبة، كىـ جماعة في  (5)

 .8/381ينظر: األنساب كؿ مف: مضر، كقريش، كىذيؿ، 

 .3/392ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (6)
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 المبحث الثاني: عمم الجرح والتعديل
كفيو تعريؼ بعمـ الجرح كالتعديؿ لغة كاصطبلحان، كنشأة ىذا العمـ، كأىمية الجرح كالتعديؿ  

 كمشركعيتو، ثـ ذكر أشير عمماء الجرح كالتعديؿ كمراتبيـ.
 ول: تعريف الجرح والتعديل، ونشأتوالمطمب األ 

 كفيو تعريؼ بعمـ الجرح كالتعديؿ لغة كاصطبلحان، كنشأة ىذا العمـ كمراحؿ تطكره. 
 المقصد األول: تعريف الجرح والتعديل لغة، واصطالحًا:

، كالفعػؿ منيػػاالجرح لغة ػرىحى  و بالسبلح؛ػر فيػػأثَّ  ، أم:ان ػػػرحجرحو جى و يى ػرحجى  : ىي مصػدر جى
راحة: اسـ كالجً ، راحركح كجً ع أجراح كجي ػالضـ، كالجمػرح، بـ الجي ػكاالس، ر ذلؾ فيوػو: أكثػحرَّ كجى 

ح الحاكـ الشاىد إذا عثر منو عمى ما تسقط رى كيقاؿ: جى ، راحراحات كجً الضربة أك الطعنة، كالجمع جً 
د ػو؛ كقػشيادت ضَّ غى  ،رجؿػال حى رى ؿ: جى ػر الحاكـ، فقيػبو عدالتو مف كذب كغيره؛ كقد قيؿ ذلؾ في غي

 .(1)اف كالعيب كالفسادػراح: النقصػكاالستج، رح الشاىدػجٍ استي 
سً  :كمنو قكلو تعالى ،اف: أحدىما الكسبػلو معنيفالجرح  ـٍ حى كا ػفى اٍجتىرىحي ػبى الًَّذيػأى

لسَّيّْئىاتا
في مثؿ  مجازان ثـ استعمؿ ، كالثاني: شؽ الجمد، ألنو عمؿ بالجكارح ، كسمي ذلؾ اجتراحان (2)
 .(3)إذا سٌبو كشتمو كعابو ،حو بمسانورى قكليـ: جى 

العمؿ  ؿى ػػطى و، كبى ػػكصؼ متى التحؽ بالراكم كالشاىد سقط االعتبار بقكل: والجرح اصطالحاً 
ذكر الراكم ، كىك: (5)اػػكٍصؼ متى اٍلتحؽ بالراكم أك الشاىد رىدَّ ركايتيما أك ضٌعفي، كىك: (4)بو

، كىذه (7)كصؼ الراكم بما يقتضي رد ركايتو، كىك أيضان: (6)قبكؿ ركايتو ات تقتضي عدـػػبصف
 التعريفات جميعيا مترادفة.

مما يترتب عميو سقكط  ؛سقط عدالتو أك يخؿ بحفظو كضبطوكصؼ الراكم بما يي  :كالتجريح
 .(8)ةػػفتككف ضعيفة أك مكضكع ،ا بالردػػكالحكـ عميي ،وػػركايت

 .(9)وػسقط عدالتو أك ضبطا يي ػػراكم الذم كيصؼ بملا :المجرَّح أك المجركحك 
 .(10)بنقد أحكاؿ الركاة :أم ،المجرّْح: الناقد المشتغؿ بتجريح الركاة كتعديميـك 

                                                 
 .2/422ينظر: لساف العرب  (1)
 .21 سكرة الجاثية: (2)
 .7 عناية العمماء باإلسناد كعمـ الجرح كالتعديؿينظر:  (3)
 .1/126الرسكؿ  أحاديث في األصكؿ ينظر: جامع (4)
 .1/170 نزىة النظرينظر:  (5)
 .385 الكسيط في عمـك كمصطمح الحديثينظر:  (6)
 .6 خبلصة التأصيؿ لعمـ الجرح كالتعديؿينظر:  (7)
 .7 عناية العمماء باإلسناد كعمـ الجرح كالتعديؿينظر:  (8)
 .7 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .7 المصدر السابؽينظر:  (10)
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عدىؿ  أصؿ التعديؿ في المغة ىك:، ك (1)التسكية كتقكيـ الشيء كمكازنتو بغيره :العدالة لغة
كمنو يـك معتدؿ  ،نقيض الجكر ٍدؿ الذم ىكػس بالعاػد النػك المعركؼ عنػكى ،كاءػيعًدؿ إذا حكـ باالست

تي الدابة ػكعىدىل، اـ كاستكلػو حتى استقػو حتى اعتدؿ أم أقمتػكعدىلتو كعٌدلت، حره كبرده ساكل حاالن تإذا 
 إلى طريقيا: عطفتيا.

ٍعدىلة، كمو: العىٍدؿ" ٍعًدلة كالمى تىٍعًديؿي الشُّيكد: أىف تقك  ،كالعىدالة كالعيدكلة كالمى . ؿؿ ًإنيـ عيديك كى
ٍكـ: أىقامو  .(2)"كالعىدىلىةي كالعيدىلىةي: الميزىكُّكف ،كعىدَّؿى الرجؿ: زىكَّاه ،كعىدَّؿ الحي

فالتعريؼ المغكم يقـك عمى معنى االستقامة كاالستكاء، كىك الذم سيككف حاضران في 
 .(3)التعريؼ االصطبلحي

ادة بالتزكية تصحح ػو فيي شيػيتكصؼ الراكم بصفات تقتضي قبكؿ ركا :والتعديل اصطالحاً 
بصفة أك  كصؼ الراكم :ىكأك  ،(5)وػكؿ ركايتػي قبػا يقتضػػكصؼ الراكم بم ، كىك:(4)العمؿ بمركيو

 .(6)كثيؽ، كالتزكيةػصفات تزكيو كتظير أك تثبت عدالتو، كيسمى أيضان الت
تعاد عف كاالب ،كاجتناب الكبائر ،ممكة تحمؿ صاحبيا عمى مبلزمة التقكل :كالعدالة

 .(7)تحمؿ صاحبيا كتدفعو إلى مبلزمة التقكل ،حالة أك ىيئة نفسانية :أك ىي ،الصغائر
كؿ مف لـ يىٍظير في أمر  :كىك أيضان ، الراكم الذم كيصؼ بما يزكيو كيثبت عدالتو :كالعٍدؿ

 .(8)دينو كمركءتو ما ييخؿ بيما
 .(9)رح آخريفػجػدؿ ركاة كيػـ، فيعػكاليػع أحػركاة كتتبػد الػؿ بنقػذم يشتغػالمعدّْؿ: الناقد الك 

 .(10)"تزكية الراكم كالحكـ عميو بأنو عدؿ أك ضابطكعرؼ نكر الديف عتر التعديؿ فقاؿ: "
و عف جرح الركاة كتعديميـ، بألفاظ مخصكصة، ػبحث فيعمـ يي  :ؿػرح كالتعديػـ الجػفعم كعميو

 .(11)كعف مراتب تمؾ األلفاظ
كىاةً بحث فيو عف أحك عمـ يي أك ىك:  أك عكس  ،ـػػكضبطي ،كعدالتيـ ،ـػكثقتي ،انتيـػكأم ،اؿ الرُّ

 .(12)أك نسياف ،أك غفمة ،مف كذب ،ذلؾ

                                                 
 .385الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث ينظر:  (1)
 .11/431 لساف العرب (2)
 .7 عناية العمماء باإلسناد كعمـ الجرح كالتعديؿ ينظر: (3)
 .385الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث  ينظر: (4)
 .6خبلصة التأصيؿ لعمـ الجرح كالتعديؿ  ينظر: (5)
 .8عناية العمماء باإلسناد كعمـ الجرح كالتعديؿ  ينظر: (6)
 .8المصدر السابؽ  ينظر: (7)
 .8السابؽ المصدر  ينظر: (8)
 .8المصدر السابؽ  ينظر: (9)
 .92 منيج النقد في عمـك الحديث ينظر: (10)
 .1/582كشؼ الظنكف  ينظر: (11)
 .109 السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي ينظر: (12)
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 المقصد الثاني: نشأة عمم الجرح والتعديل:
، عف طريؽ الصحابة الكراـ، مف رسكلو  -تبارؾ كتعالى-تمقت أٌمة اإلسبلـ العظيمة ديف اهلل 

ًفػظ اهلل ثـ التابعيف، ثـ تابعييـ، كىكذا إل عمينػا بو  ى يكمنػا ىذا، كىذا التسمسؿ البشرم الذم حى
ديننا، لػـ يكػف ليخمػكا مف الخطػأ تػارة كاالنحراؼ تػارة أخرل، لذلؾ كاكب ىػذا التسمسؿ البشػرم عمػـ 

مّْ  ـ بو الجػرح كالتعديػؿ؛ ًليىًميػز الصحيح مف السقيػـ، كالحؽ مف البػاطؿ مما ييركل لنا، لكف الذم ييسى
، التي تحفظيػـ مف تعمػد عف الخطػأ، كعدالػة الصحابػة الكػراـ  كػؿ مسمػـ ىػك عصمة النبي 

، لكنػو يجدر بنػا ىنػا اإلشػارة إلى أف الجرح كالتعديؿ مرَّ بمراحؿ عدة في الكذب عمى رسػكؿ اهلل 
 نشأتو:

ـ الذم صػار عميو األمر : ككاف فيو شيء مف الجرح كالتعديؿ، لكنو ليس بالمفيك زمف النبي  .1
مف بعد، بؿ لـ يكف األمر يتعدل ككنو مدحان أك ذمان، دكف أف يتعمؽ األمر بقبكؿ الركاية أك 

ٍبدى اهلًل رىجيبلن    أىرىل في عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما: " ردىا، كمثػالو: قكؿ الرسكؿ  عى
ا اًلحن  .(1)"صى

، فقػػد أخػرج تىػكٌثؽى فػي الػركايػة عف رسػػكؿ اهلل  : إذ كانكا أكؿ مػفزمف الصحػابة الكراـ  .2
ةى ٍبًف ذيؤىٍيبالتػػرمذم مف حديث  : فىقىاؿى "اؿ: ػػػق قىًبيصى دَّةي ًإلىى أىًبي بىٍكرو تىٍسأىليوي ًميرىاثىيىا، قىاؿى اءىًت الجى جى

ا لىًؾ ًفي سينًَّة رىسيكًؿ ا مى ا لىًؾ ًفي ًكتىاًب المًَّو شىٍيءه، كى تَّى أىٍسأىؿى  لمًَّو لىيىا: مى شىٍيءه، فىاٍرًجًعي حى
، فىسىأىؿى النَّاسى  ٍرتي رىسيكؿى المًَّو  ،النَّاسى فىقىاؿى أىبيك  ،فىأىٍعطىاىىا السُّديسى  فىقىاؿى الميًغيرىةي ٍبفي شيٍعبىةى: حىضى

، فىقى  اًرمُّ مَّدي ٍبفي مىٍسمىمىةى األىٍنصى ـى ميحى ؟ فىقىا : ىىٍؿ مىعىؾى غىٍيريؾى ٍبفي شيٍعبىةى، ااؿى ًمٍثؿى مىا قىاؿى الميًغيرىةي بىٍكرو
ف  ، فمـ يكتؼ أبك بكر الصديؽ (2)"فىأىٍنفىذىهي لىيىا أىبيك بىٍكرو  بركاية الثقة، فاستظير بثقة آخر، كا 

ليس مف باب الجرح كالتضعيؼ، لكنو مف باب التكثيؽ كالتأكيد، كفي  كاف صنيع أبي بكر 
رم كالتكقي في ركاية الحديث كالسؤاؿ عف اإلسناد قد بدأ في فترة داللة كاضحة عمى أف التحىذا 
  .مبكرة

 
 

                                                 
(، كأخرجو 9/37/7015أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب التعبير، باب اإلستبرؽ كدخكؿ الجنة في المناـ ) (1)

(، كبلىما مف حديث ابف 4/1927/139في صحيحو، كتاب فضائؿ الصحابة، باب فضائؿ عبد اهلل بف عمر ) مسمـ
 عمر.

(، كأخرجو ابف ماجو 4/420/2101) ةأخرجو الترمذم في سننو، أبكاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد (2)
داكد في سننو، كتاب الفرائض، باب في  (، كأخرجو أبك2/909/2724في سننو، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة )

 (، جميعيـ مف حديث ابف ذؤيب، قاؿ الترمذم: حديث حسف صحيح.3/121/2894الجدة )
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أ ػالتفتيش عنو بعد كقكع فتنة عبد اهلل بف سب ، كزادر السؤاؿ عف اإلسنادثي كى  زمف التابعيف: .3
، فقد ركل اإلماـ مسمـ بإسناده إلى    ابف في آخر خبلفة عثماف بف عفاف  ،الييكدم كأتباعو

نظر كا لنا رجالكـ، فيي مُّ سى  :قالكا ،لـ يككنكا يسألكف عف اإلسناد، فمما كقعت الفتنةؿ: "سيريف أنو قا
كلـ يزؿ استعماؿ ، (1)ؤخذ حديثيـ"دع فبل يي ػنظر إلى أىؿ البؤخذ حديثيـ، كيي إلى أىؿ السنة فيي 

التي  ككثرة الفتف ،كيزداد السؤاؿ عنو مع انتشار أصحاب األىكاء بيف المسمميف ،اإلسناد ينتشر
حتى أصبح الناس ال يقبمكف حديثان بدكف إسناد حتى يعرؼ ركاتو كيعرؼ  ،قد تحمؿ عمى الكذب

 .(2)حاليـ
في أكاخر القرف األكؿ اليجرم كبداية أما نشأة ىذا العمـ كبداية تدكينو في الكتب، فكانت 

ثنايا كتب التراجـ اليجرم، لكنيا لـ تكف قكاعد كاضحة المعالـ، بؿ كانت مبثكثة في  القرف الثاني
 كالرجاؿ كأقكاؿ في الجرح كالتعديؿ.

كاف أكؿ مف جمع قكاعد عمـ الجرح كالتعديؿ  ،ىػ(405كلعؿ أبا عبد اهلل الحاكـ )ت 
، ثـ اىتمَّت كتب المصطمح بعد الحاكـ بقكاعد عمـ الجرح (3)كاعتبرىا أحد أنكاع عمكـ الحديث

 .(4)كـ عمى الركاة كاألسانيدكقكاعد لمحكالتعديؿ التي ىي عبارة عف ضكابط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1/15صحيح مسمـ مقدمة  ينظر: (1)

 .23 عمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره ينظر: (2)

 .52 معرفة عمـك الحديث ينظر: (3)

 .118 عمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره ينظر: (4)
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 المطمب الثاني: أىمية الجرح والتعديل ومشروعيتو
 كفيو أىمية الجرح كالتعديؿ، كمشركعيتو. 

 المقصد األول: أىمية الجرح والتعديل:
بالرسالة الخاتمة، كجعمو آخر المرسميف، كجعؿ شريعة  إف اهلل عزكجؿ أرسؿ محمدان 

بحفظ ىذا الديف، كذلؾ بحفظ مصدريو الرئيسيف،  ع؛ مف أجؿ ذلؾ تكفؿ اهلل اإلسبلـ آخر الشرائ
كىما: القرآف الكريـ كالسنػػة النبكيػة المطيرة، حتى يبقى ىذا الديف سميمػػان مف التحريؼ كالتبديػػؿ، كمف 

 ديف.أف جعؿ حفظ السنة النبكية المطيرة عمى يد العمماء العامميف المخمصيف ليذا ال حكمة اهلل 
كعمـ الجرح كالتعديؿ مف أىـ العمكـ التي حفظت السنة النبكية؛ حيث يككف بػو تمييز 

 الصحيح مف السقيـ، كالقكم مف الضعيؼ، فبو تحفظ السنة كتدحض البدعة.
التفقو في معاني كالجدير بالذكر: أف معرفة الرجاؿ ىك نصؼ العمـ، كما قاؿ ابف المديني: "

؛ لذلؾ بذؿ العممػاء جيكدىـ، كاستفرغكا كسعيـ، (1)"الرجاؿ نصؼ العمـ الحديث نصؼ العمـ، كمعرفة
بالكبلـ في معرفة أحكاؿ الرجاؿ كجرحيـ كتعديميـ، كألىمية الجرح كالتعديػؿ اىتـ المحدثكف ابتداءان 

اديث، كلـ تظير مصنفات مستقمة في الجرح كالتعديؿ إال ػػكانكا يرككنو كما يرككف األحف ،في الركاة
 .(2)ابعت المصنفات بعد ذلؾػلنصؼ الثاني مف القرف الثاني، ثـ تتفي ا

كالغرض منو الكشؼ عف أحكاؿ  ؛ىذا العمـ مما انفرد بو المسممكف كال نظير لو عند غيرىـك 
 ،اػكالمكثكؽ بركايتو مف المطعكف فيي ،كالضابط مف الكاىـ ،كتمييز الصادؽ مف الكاذب ،ركاة السنة

أرادكا الكيد لئلسبلـ  -كىـ كثيركف-أف أعداء اإلسبلـ  ؛ىذا العمـ الجميؿ كقد كاف السبب في إنشاء
سنادى ،كتمكيث معانيو ،كالنيؿ منو ، كالتشكيؾ كذبان  النبي    ا إلى ػعف طريؽ تمفيؽ األحاديث كا 

 ؛الحديث فأفزع ىذا الصنيع الخبيث عمماءى ، ليدـ السنة كصرؼ المسمميف عنيا ؛في ركاة السنة
 .(3)كا ىذا العمـأفأنش ،كتمييز صحيحيا مف مكذكبيا ،نيـ لمكشؼ عف ركاة السنةفنيض جمع م

 المقصد الثاني: مشروعية عمم الجرح والتعديل:
اختمؼ العمماء في مشركعية الجرح كالتعديؿ ما بيف مؤيد مجيز لػو، كمعارض مانع لػو، 

 كلكؿ مف الفريقيف أدلتو كحجتو.
ـ الغيبة، كيىٍنيىى  أما عف المانعيف لمجرح كالتعديؿ، فقد اعتمدكا في أقكاليـ عمى كؿ ما ييحرّْ

عنيا، مف آيات كريمػات أك أحػػاديث نبكيػة شريفػة، مساكيف في الحكـ بيف الجػرح كالتعديػؿ كالغيبػة 
 كالنميمػة.

                                                 
 .320 المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي ظر:ين (1)

 .26 عمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره ينظر: (2)

 .8السنة المشرفة  تاريخ بحكث في ينظر: (3)
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كأما عف المجيزيف لو، فقد استدلكا بأدلة شرعية عديدة، كفرقكا في الحكـ بيف الغيبة كالنميمة 
ف الجرح كالتعديؿ، معتبريف أف كبلن منيما مختمؼ عف اآلخر، لكنيـ أيضان أبػاحكا الجرح كالتعديؿ كبي

 منيا: (1)بضكابط
 الجرح ال يجكز إال لمضركرة الشرعية، أك لغرض شرعي. .1

ال يجكز التجريح بشيئيف إذا حصؿ ال يجكز الجرح بما فكؽ الحاجة، قاؿ السخاكم: " .2
 .(2)"بكاحد

 اء بنقؿ الجرح فقط فيمف كيجد فيو الجرح كالتعديؿ كبلىما مف النقاد.ال يجكز االكتف .3

ال يجكز جرح مف ال ييحتاج إلى جرحو، كخاصة العمماء الذيف ال ييحتاج إلييـ في ركاية  .4
 األحاديث ببل ضركرة شرعية.

 الرابعكاألغراض الشرعية التي يجكز ألجميا الغيبة ستة، عدَّىا النككم كذكر منيا: الكجو 
 .(3)ةػاجػ: جرح المجركحيف مف الركاة كالشيكد كذلؾ جائز بإجماع المسمميف، بؿ كاجب لمحفيوك 

كالغػػالبية مف العممػػاء المحققيف عمى ىػذا الػػرأم، فيذا اإلمػػاـ مسمـ يذكر في صحيحو بابان 
سناد مف الدّْيفً أسماه " ف جرح الركاة بما ىك كأ ،كأف الركاية ال تككف إال عف الثقات ،باب في أىفَّ اإٍلً

 .(4)"عف الشريعة المكرمة بّْ بؿ مف الذى  ،كأنو ليس مف الغيبة المحرمة ،فييـ جائز بؿ كاجب
 ،قاؿ: سألت شعبة كسفياف كمالؾ بف أنس كسفياف بف عيينة ،ف سعيدػيحيى بكيركل عف 

 .(5)"ف أمره لمناسيّْ بى "قالكا:  ؟حفظأك ال يى  ،تيـ في الحديثيي  ،عف الرجؿ
 ةإلى معرف فمما لـ نجد سبيبلن د ابف أبي حاتـ عمى أىمية الجرح كالتعديؿ، فيقكؿ: "كيؤك

كجب أف نميز  ؛مف جية النقؿ كالركاية الإ ،كال مف سنف رسكؿ اهلل  ،اب اهللػمف معاني كت يءش
 ،كالكىـ فمة،الغؿ ػاف منيـ، كبيف أىػػكاإلتق ،كالثبت ،كأىؿ الحفظ ،اتيـػػكثق ،ركاةػكال ،اقمةػبيف عدكؿ الن
 .(6)"كاختراع األحاديث الكاذبة ،كالكذب ،كسكء الحفظ

كّْز في الصدر األكؿ حيث كاف الحديث يؤخػذ مف صدكر  كقاؿ المكنكم: "أف الجرح إنما جي
األحبار ال مف بطكف األسفار، فاحتيج إليو ضركرة لمذب عف اآلثار، كمعرفة المقبكؿ كالمردكد مف 

 .(7)االف فالعمدة عمى الكتب المدكنة"األحاديث كاألخبار، كأما 
ائدة، بؿ انقطعت مف رأس ػػا بقي لمتجريح فػقد دكنت األخبار، كم"ابف المرابط: قاؿ 

 .(8)"األربعمائة

                                                 
 .11الرفع كالتكميؿ  ينظر: (1)
 .4/359فتح المغيث  ينظر: (2)
 .425رياض الصالحيف ينظر:  (3)
 .1/14صحيح مسمـ مقدمة  ينظر: (4)
 .43 في عمـ الركاية الكفاية ينظر: (5)
 .1/5الجرح كالتعديؿ  ينظر: (6)
 .14الرفع كالتكميؿ  ينظر: (7)
 .4/358فتح المغيث  ينظر: (8)



 األوللفصل ا

 

 
27 

 

 المطمب الثالث: أشير عمماء الجرح والتعديل ومراتبيم
 كفيو ذكر أشير عمماء الجرح كالتعديؿ، كمراتبيـ كطبقاتيـ. 

 :مماء الجرح والتعديلالمقصد األول: أشير ع
بعد أف بيَّنا نشأة عمـ الجرح كالتعديؿ كأىميتو، كمشركعية ىذا العمـ، لًزـ أف نعدد أشير مف 
عمؿ بيذا العمـ ممف كانكا عمدة في ىذا الفف، كعمييـ مدار ىذا العمـ، كقد عدَّىـ كثير مف العممػػاء، 

ماء أشير عمماء الجرح كالتعديؿ ابف أبي إال أنيـ قسَّمكىـ عمى طبقات، ككاف مف الذيف ذكركا أس
 كنقادان  ،كقدكة في الديف ،لئلسبلـ مان مى اد الذيف جعميـ اهلل عى ػاء الجيابذة النقػػفمف العممحاتػػـ، إذ قػػاؿ: "

سفياف  :كبالعراؽ ،بف عيينةا   كسفياف  ،مالؾ بف أنس :بالحجاز ،من الطبقة األولى، لناقمة اآلثار
 .(1)"األكزاعي :كبالشاـ ،كحماد بف زيد ،لحجاجكشعبة بف ا ،الثكرم

، دمػرحمف بف ميػعبد ال، ك يحيى بف سعيد القطاف، بالبصرة: ومن الطبقة الثانية
 .(2)عمىأبك مسير عبد األ، ك سحاؽ الفزارمإأبك  :الشاـ، كبعبد اهلل بف المبارؾ: افػػراسػبخك 

، كيحيػى  ابػف ؿػد بف محمد بف حنبػأحمد اهلل ػك عبػأب :دادػؿ بغػف أىػم، ومن الطبقة الثالثة
ر ػف نميػف عبد اهلل بػمحمد ب :ةػكفػالكػب، ك د اهلل ابف المدينيػف عبػعمي ب :رةػالبصػبمعيػف، ك 

 .(3)يػاليمذان
 .(4)، كأبك حاتـ الرازمأبك زرعة :مف أىؿ الرم ،من الطبقة الرابعةو 

اؾ رجاالن آخريف لـ ييعرّْج عمى ذكرىـ كىؤالء طػػائفة مف أبرز رجاؿ الجرح كالتعديؿ، لكف ىن
ابف أبي حاتـ، كذكرىـ غيره مف األئمة كالعمماء، منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، إذ ال سبيؿ 

 لحصرىـ ىنا:
             هلل بف سبلـ، كعبادةبد ا: عمر، كعمي، كابف عباس، كعمف الصحابة الكراـ 

بف الصامت، كأنس، كعائشة ا
(5). 

: الشعبي، كابف سيريف، كسعيد بف المسيب، كابف جبير، كأبك حنيفة، كمف التابعيف
 .(6)كاألعمش، كشعبة، كمالؾ

بف الميفىضَّؿشر م، كابف عيينة، كبكمف أتباع التابعيف: ابف المبارؾ، كأبك إسحاؽ الفزار 
(7). 

                                                 
 .1/10الجرح كالتعديؿ  ينظر: (1)

 .251، 1/232المصدر السابؽ  ينظر: (2)

 .314، 1/292المصدر السابؽ  ينظر: (3)

 .349، 1/328المصدر السابؽ  ينظر: (4)

 .94المتكممكف في الرجاؿ  ينظر: (5)

 .172 ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ ينظر: (6)

 .177المصدر السابؽ  ينظر: (7)
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مىيَّة، كابف كىب، كككيع، كي حيى القطاف،       كجاء مف بعد ىؤالء قكـ آخريف، منيـ: ابف عي
سحاؽ  كابف ميدم، كالشافعي، كالطيالسي، كعبد الرزاؽ، كابف معيف، كأحمد بف حنبؿ، كابف سعد، كا 

بف راىكيو، كتبعيـ الدارمي، كالبخػارم، كالعجمي، كالنسػائي، كالعقيمي، كابف أبي حاتـ، كابف حباف، ا
 .(1)كابف عدم

 طبقاتيم:المقصد الثاني: مراتب عمماء الجرح والتعديل و 
 -الذيف ذكرناىـ آنفان كغيرىـ ممف لـ يتسع المقاـ لذكرىـ-ـ العمماءي أئمةى الجرح كالتعديؿ قسَّ 

إلى مراتب كطبقات، فمنيـ المتشدد، كمنيـ المتساىؿ، كبينيما المعتدؿ في جرحو كتعديمو، يقكؿ 
 :اـػػػأقس ػةلتعديؿ عمى ثبلثيـ في الجرح كاقكلى  اسي ػػالن ؿى بً أف الذيف قى  -ىداؾ اهلل- اعمـالذىبي: "

 .كأبي حاتـ الرازم ،كابف معيف ،قسـ تكممكا في أكثر الركاة .1
 .كشعبة ،كمالؾ ،كقسـ تكممكا في كثير مف الركاة .2
 .كابف عيينة كالشافعي ،كقسـ تكممكا في الرجؿ بعد الرجؿ .3
 :أقساـ ةعمى ثبلث كالكؿ أيضان   
بذلؾ  في ميّْ كيي  ،بلثػػراكم بالغمطتيف كالثػيغمز ال ،ؿػػعديت في التمتثبّْ  ،رحػفي الج متعنّْته  قسـ منيـ .1

ذا ضعَّ  ،ؾ بتكثيقوكتمسَّ  ،ؾيٍ ذى عمى قكلو بناجً  فعضَّ  ؽ شخصان ذا كثَّ إفيذا ، وػحديث  ؼ رجبلن كا 
 ،فيك ضعيؼ ،اؽؽ ذلؾ أحد مف الحذَّ كلـ يكثّْ  ،إف كافقوف ،فانظر ىؿ كافقو غيره عمى تضعيفو

ف كثَّ  كؿ فيو ابف ػػال يكفي أف يق :يعني ،ران ػحو إال مفسٌ يقبؿ تجر ال يي  :وػالكا فيػق قو أحد فيذا الذمكا 
ؼ في تصحيح تكقَّ فمثؿ ىذا يي  ،قوكغيره قد كثٌ  ،ح سبب ضعفوػكلـ يكضّْ  ،ىك ضعيؼ :معيف مثبلن 

 .متعنتكف :جانيزى كٍ كالجي  ،كأبك حاتـ ،كابف معيف ،قربأف سٌ كىك إلى الحي  ،حديثو
 :كأبي بكر البييقي ،اكـػكأبي عبد اهلل الح ،رمذمػكأبي عيسى الت ،ءكقسـ في مقابمة ىؤال .2

 .متساىمكف
 .(2)معتدلكف منصفكف :مٌ دً كابف عى  ،عةرٍ كأبي زي  ،حمد بف حنبؿأك  ،قسـ كالبخارمك  .3

، كقد سبؽ ذكر طبقات العمماء في (3)كمػا قٌسميـ إلى طبقػات، بمػغ عددىػػا اثنتيف كعشريف درجة
 .(4)ابف أبي حاتـ في ىذا البحث الجرح كالتعديؿ عند

 

                                                 
 .99المتكممكف في الرجاؿ  ينظر: (1)

 .171ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ  ينظر: (2)

 .175المصدر السابؽ  ينظر: (3)

 .27ص  ينظر: (4)



 األوللفصل ا
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، فقسميػػا ابف أبي حاتـ إلى ثمػانية مراتب، أربعة منيػػا لمجرح، مراتب الجرح والتعديلأما 
 كمثميا لمتعديؿ، أما مراتب التعديؿ فيي:

 .فيك ممف يحتج بحديثو ،أك متقف ثبت ،ثقةالمرتبة األكلى: 

 فيك ممف يكتب حديثو كينظر  ،وػػأس بػبال  أك ،أك محمو الصدؽ ،صدكؽالمرتبة الثانية: 
 .فيو

 .يكتب حديثو كينظر فيو إال أنو دكف الثانية ، فيكشيخالمرتبة الثالثة: 

 .فإنو يكتب حديثو لبلعتبار ،صالح الحديثالمرتبة الرابعة: 

 أما مراتب التجريح فيي:

 .ىك ممف يكتب حديثو كينظر فيو اعتباران ك  ،ليف الحديثالمرتبة األكلى: 

 .ىك بمنزلة األكلى في كتبة حديثو إال إنو دكنوك  ،ليس بقكمالمرتبة الثانية: 

 .فيك دكف الثاني ال يطرح حديثو بؿ يعتبر بو ،ضعيؼ الحديثالمرتبة الثالثة: 

ث ال يكتب ػػاقط الحديػك سػفي ،ذابػأك ك ،ثػػأك ذاىب الحدي ،ثػػركؾ الحديػمتالمرتبة الرابعة: 
 .(1)حديثو

 أبي حاتـ مراتب الجرح كالتعديؿ عند ابف ميدم، كىي ثبلثة: كقد ذكر ابف
 .ىذا ال يختمؼ فيوك  ،الحافظ المتقفالمرتبة األكلى: 

 .فيذا ال يترؾ حديثو ة،كالغالب عمى حديثو الصح ،ييـالمرتبة الثانية: 

 .(2)-وال يحتج بحديث :يعني–فيذا يترؾ حديثو  ،الكىـ وكالغالب عمى حديث ،ييـالمرتبة الثالثة: 

كأثنى ابػف الصبلح عمى ابف أبي حػاتـ في تقسيمو لمراتب الجرح كالتعديؿ كأضاؼ ألفاظػػان 
 .(3)أخرل لبعض المراتب، لكنو لـ يزد أك يغير ترتيب ابف أبي حاتـ

 أما الذىبي فقسـ مراتب الجرح كالتعديؿ تقسيمةن أخرل، مراتب التعديؿ ىي:
 ة ثقة.ثبت حجة، كثبت حافظ، كثقة متقف، كثق .1

 ثقة صدكؽ، كال بأس بو، كليس بو بأس. .2

محمو الصدؽ، كجيد الحديث، كشيخ كسط، كشيخ حسف الحديث، كصدكؽ إف شاء اهلل،  .3
 كصكيمح، كنحك ذلؾ.

 أما مراتب الجرح، فيي:
 

                                                 
 .2/37يؿ الجرح كالتعد ينظر: (1)

 .2/38 مصدر السابؽال ينظر: (2)

 .1/133مقدمة ابف الصبلح  ينظر: (3)



 األوللفصل ا

 

 
30 

 

 دجاؿ كذاب، أك كضاع يضع الحديث. .1

 متيـ بالكذب، كمتفؽ عمى تركو. .2

 فيو نظر، كىالؾ، كساقط.متركؾ ليس بثقة، كسكتكا عنو، كذاىب الحديث، ك  .3

كىاه كمنكرالحديث كنحك ذلؾ. .4  كاهو بمرة، كليس بشيء، كضعيؼ جدان، كضعفكه، ضعيؼ كى

يضعؼ، كفيو ضعؼ، كقد ضعؼ، ليس بالقكم، ليس بحجة، ليس بذاؾ، يعرؼ كينكر، فيو  .5
مقاؿ، تكمـ فيو، ليف، سيء الحفظ، ال يحتج بو، اختمؼ فيو، صدكؽ لكنو مبتدع، كنحك ذلؾ مف 
العبارات التي تدؿ بكضعيا عمى اطراح الراكم باألصالة، أك عمى ضعفو، أك عمى التكقؼ فيو، 

 .(1)أك عمى جكاز أف يحتج بو مع ليف ما فيو
 كنختـ بابف حجر الذم قٌسـ مراتبو إلى اثنتي عشرة مرتبة، ستة لمتعديؿ، كستة لمجرح:

 أكليا: الصحابة.
"أكثؽ الناس"، أك بتكرير الصفة لفظان، كػ "ثقة ثقة"، أك معنى كػ الثانية: مف أكّْد مدحو بػ "أفعؿ" كػ 

 "ثقة حافظ".
 الثالثة: مف أيفرد بصفة، كػ "ثقة" أك "متقف" أك "ثبت" أك "عدؿ".

ليو اإلشارة بػ "صدكؽ" أك "ال بأس بو" أك "ليس بو  الرابعة: مف قىصير عف درجة الثالثة قميبلن، كا 
 بأس".

ليو اإلشارة بػ "صدكؽ سيء الحفظ" أك "صدكؽ يًيـ" أك "لو الخامسة: مف قصر عف الر  ابعة قميبلن، كا 
رة، كيمتحؽ بذلؾ: مف رمي بنكع مف البدعة، كالتشيُّع، كالقىدىر،  أكىاـ" أك: يخطئ، أك: تغيَّر بأىخى

 كالنَّصب، كاإلرجاء، كالتَّجيـ، مع بياف الداعية مف غيره.
ليو اإلشارة السادسة: مف ليس لو مف الحديث إال القم يؿ، كلـ يثبت فيو ما ييترؾ حديثو مف أجمو، كا 

ال: فػ "ليّْف الحديث".  بمفظ "مقبكؿ" حيث يتابع، كا 
ليو اإلشارة بمفظ "مستكر" أك "مجيكؿ الحاؿ".  السابعة: مف ركل عنو أكثر مف كاحد كلـ يكثَّؽ، كا 

ليو اإلشارة بمفظ الثامنة: مف لـ يكجد فيو تكثيؽ لمعتبر، ككجد فيو الضعؼ كلك لـ يف سر، كا 
 "ضعيؼ".

ليو اإلشارة بمفظ "مجيكؿ".  التاسعة: مف لـ يرك عنو غير كاحد، كلـ يكثَّؽ، كا 
ليو اإلشارة بػ "متركؾ" أك "متركؾ الحديث". عّْؼ مع ذلؾ بقادح، كا   العاشرة: مف لـ يكثؽ البتة، كضي

 الحادية عشرة: مف اتيـ بالكذب.
 .(2)سـ الكذب كالكضعالثانية عشرة: مف أيطمؽ عميو ا

                                                 
 .1/4ميزاف االعتداؿ  ينظر: (1)
 .23تقريب التيذيب  ينظر: (2)



 

  

 الفصل الثاني
 هنهج ابن املبارك يف التعديل

 بأقوال النقاد. ومقارنتيا ابن المبارك التعديل عند مصطمحات 
  مصطمحات التعديل عند ابن المبارك.مدلولت 
 .مراتب ابن المبارك في التعديل 
 .أسباب التعديل عند ابن المبارك 
 مبارك بين النقاد في حكمو عمى الرواة.مرتبة ابن ال 
 .سمات منيج ابن المبارك في التعديل 
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 المبحث األول: مقارنة مصطمحات وأحكام ابن المبارك بأقوال النقاد
ركايان بألفاظ التعديؿ المختمفة،  ي كاحد كثمانيفف –تعالى رحمو اهلل-تكمـ اإلماـ ابف المبارؾ 

بياف دقائؽ  كالناظر إلى مصطمحاتو في الركاة يرل إبداعان ظاىران في كصفو الدقيؽ لحاؿ الراكم مع
 ركايتو.

كمف المعمكـ أف الحكـ عمى الراكم يختمؼ مف ناقد آلخر، لذا فإف الباحث الذم يىٍنشيد  
الكصكؿ إلى الحكـ عمى الركاة، عميو أف يقارف بيف ىذه األحكاـ، ميتتبعان مدلكالت ألفاظ النقاد 

 ت أقكاؿ أئمة النقد.كمعانييا، ًلييٍصًدر بعدىا حكمان متكازنان عمى الراكم، يىجمع بو شتا
 ؛مع أقكاؿ غيره مف النقاد -رحمو اهلل-كفي ىذا المبحث أقارف بيف أقكاؿ اإلماـ ابف المبارؾ  

 لمكقكؼ عمى مرتبتو بيف أئمة النقد مف حيث التساىؿ كالتشدد.
 أوًل: الصحبة:

بىيّْعىة -1  .(3)الككفي ،(2)بف فىٍرقىدو السُّمىمي (1))بخ د س( عبد اهلل بف ري
 .(4)عن شعبة، في حديثو: "وكانت لو صحبة" ال ابن المباركق

 أقوال النقاد:
: "لو صحبة"، كقاؿ يعقكب بف سفياف: "يقاؿ: لو رؤية (6)، كابف حباف(5)قاؿ ابف المديني

   ، كذكره (8)حديثان، كييشؾ فيو" ، كذكره البغكم في الصحابة، كقاؿ: "ركل عف النبي (7)كصحبة"
، كابف عبد البر، كقاؿ: قاؿ الحكـ: "لو صحبة"، كغيره (10)أبك نعيـ األصبياني، ك (9)ابف قانع أيضان 

 .(12)، كقاؿ البخارم: كلـ يتابع عميو(11)ينفي ذلؾ، كيقكلكف حديثو مرسؿ

                                                 
 .4/70ينظر: اإلصابة  ،كالتثقيؿ بالتصغير (1)
مشيكرة يقاؿ ليا: سميـ ابف  السممي: ىذه النسبة بضـ السيف الميممة كفتح البلـ إلى سيمىيـ، كىي قبيمة مف العرب (2)

منصكر بف عكرمة ابف خصفة بف قيس عيبلف بف مضر، تفرقت في الببلد، كجماعة كثيرة منيـ نزلت حمص. 
 .7/181األنساب 

 .5/208تيذيب التيذيب  (3)
 .5/86ينظر: التاريخ الكبير  (4)
 .3/897ينظر: االستيعاب  (5)
 .3/231الثقات  (6)
 .1/259المعرفة كالتاريخ  (7)
 .4/179معجـ الصحابة  (8)
 .2/133المصدر السابؽ  (9)
 .3/1641معرفة الصحابة  (10)
 .3/897االستيعاب  (11)
 .5/86ينظر: التاريخ الكبير  (12)
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، كقاؿ مرة: "ذيكر في (3)، كابف حجر(2)، كتبعو الذىبي(1)كقاؿ المزم: "مختمؼ في صحبتو"
بف أبي حاتـ، قمت ألبي: "فمو صحبة؟ قاؿ: إف كاف السُّممي، ، كقاؿ ا(4)الصحابة، كنفاىا أبك حاتـ"

ف كاف غيره ثىَـّ" ، كىك مف أصحاب ابف ، كقاؿ أبك حاتـ: "لـ ييدرؾ النبي (5)فيك مف التابعيف، كا 
، كذكره العبلئي في المراسيؿ، كقاؿ: "اختبلؼ في (7)، كقاؿ ابف سعد: "ثقة، قميؿ الحديث"(6)مسعكد"
 .(8)صحبتو"

: مختمؼ في صحبتو، كالراجح عداده في الصحابة؛ لكثرة مف ذكر ذلؾ، كألف القول خالصة
 المثبت مقدـ عمى النافي؛ لزيادة عممو.

 
 ثانيًا: من وصف بصيغة أفعل التفضيل:

 مصطمح: "حفاظ": .1
، األىٍحمىسي،  -2 ميُّ )ع( إسماعيؿ بف أبي خالد كاسمو ىيٍرميز، كييقاؿ: سعد، كييقاؿ: كثير، البىجى
 .(10)، مات سنة ست كأربعيف كمائة(9)الىـمك 

بن أبي سميمان، ماعيل، وعبد الممك قال ابن المبارك عن الثوري: "حفاظ الناس ثالثة: إس
 .(11)ويحيى بن سعيد األنصاري"

 أقوال النقاد:
ابف خمفكف: "ىك أحد الثقات : "ثقة، ثبت"، كقاؿ (13)، كابف حجر(12)قاؿ يعقكب بف شيبة

 .((14ثبات، كىك إماـ مف أئمة المسمميف في الحديث"األ
                                                 

 .14/494تيذيب الكماؿ  (1)
ى الذىب، ، كالذىبي: بفتح الذاؿ المعجمة كالياء كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة، ىذه النسبة إل1/551الكاشؼ  (2)

خراج الغش منو. األنساب   .6/20كىك تخميصو مف النار كا 
 .4/70 في تمييز الصحابة اإلصابة (3)
 .302تقريب التيذيب  (4)
 .1/104المراسيؿ  (5)
 .1/104ينظر: المراسيؿ  (6)
 .6/230الطبقات الكبرل  (7)
 .210جامع التحصيؿ  (8)
 .3/69ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .107يب تقريب التيذ (10)
ف كاف ىذا القكؿ ركاه ابف المبارؾ عف الثكرم، ففيو إشارة إلى اعتماده أك  قمت:. 1/72ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11) كا 

 االستئناس بو مف قبمو.
 .3/75ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .107تقريب التيذيب  (13)
 .2/163ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
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كذكره ، (6)، كالذىبي(5)، كالفسكم(4)، كالنسائي(3)، كالعجمي(2)، كأبك حاتـ(1)كثقو ابف معيف
 .(7)ابف شاىيف في الثقات

قاؿ محمد بف عبد اهلل المىٍكًصًميك 
: "حجة، إذا لـ يكف إسماعيؿ حجة، فمف يككف (8)

، كقاؿ أخرل: "ككاف حجة، متقنان، (10)ي: "أحد أئمة الحديث، ككاف ثقة، حجة"، كقاؿ الذىب(9)حجة؟!"
 .(11)مكثران، عالمان"

، كقاؿ الذىبي: (13)، كقاؿ الفسكم: "كاف أميَّان، حافظان"(12)كقاؿ ابف حباف: "شيخان، صالحان"
ة في زمانو ، كقاؿ أخرل: "كاف محدث الككف(15)، كقاؿ مرة: "كاف مف العمماء العامميف"(14)"الحافظ"

، كقاؿ أيضان: "أجمعكا عمى إتقانو، كاالحتجاج بو، كلـ (16)مع األعمش، بؿ ىك أسند مف األعمش"
 .(17)"–كهلل الحمد-يينبز بتشيع، كال بدعة 

، كقاؿ الشٍَّعًبي: (18)قاؿ مركاف بف معاكية: "كاف إسماعيؿ بف أبي خالد، يسمى: الميزاف"ك 
"إسماعيؿ يحسك العمـ حٍسكىان"

كقاؿ اإلماـ ، (20)قاؿ مرة: "ابف أبي خالد يىٍزدىرد العمـ ازدرادان"، ك (19)

                                                 
 .56ية الدارمي ركا - ينظر: تاريخ ابف معيف (1)
 .2/175ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .1/224معرفة الثقات  (3)
، كالنسائي: بفتح النكف كالسيف الميممة بعدىا اليمزة المفتكحة، ىذه النسبة إلى بمدة 3/75ينظر: تيذيب الكماؿ  (4)

 .13/84ساب يقاؿ ليا: نسا، كالنسبة المشيكرة إلى ىذه البمدة النسكم كالنسائي. األن ،بخراساف
، كالفسكم: بفتح الفاء كالسيف، ىذه النسبة إلى فسا، كىي بمدة مف ببلد فارس يقاؿ ليا: 3/94المعرفة كالتاريخ  (5)

 .10/222بسا، خرج منيا جماعة مف العمماء كالرحاليف. األنساب 
 .3/816تاريخ اإلسبلـ  (6)
 .26ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (7)
ـ كسككف الكاك ككسر الصاد الميممة، كفي آخرىا البلـ، ىذه النسبة إلى المىٍكًصؿ، كىي مف المكصمي: بفتح المي (8)

نما قيؿ لببلدىا  .12/481ألنيا بيف الدجمة كالفرات. األنساب  ؛الجزيرة :ببلد الجزيرة، كا 
 .3/75ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .3/816تاريخ اإلسبلـ  (10)
 .1/115تذكرة الحفاظ  (11)
 .4/19 الثقات (12)
 .3/94المعرفة كالتاريخ  (13)
 .1/245الكاشؼ  (14)
 .1/116تذكرة الحفاظ  (15)
 .6/176سير أعبلـ النببلء  (16)
 .6/177المصدر السابؽ  (17)
 .2/175ينظر: الجرح كالتعديؿ  (18)
 .2/175ينظر: المصدر السابؽ  (19)
 .2/174ينظر: المصدر السابؽ  (20)
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    أحمد: "أصح الناس حديثان عف الشعبي إسماعيؿ بف أبي خالد، ابف أبي خالد يشرب العمـ شربان، 
      ، عبد اهلل    ، كقاؿ العجمي: "سمع مف خمسة مف أصحاب النبي (1)ابف أبي خالد أحفظيـ"

   ؾ، كعمرك بف حريث، كأبي جحيفة كىب بف عبد اهلل السيكىآم، كقيس ابف أبي أكفى، كأنس بف مال
ابف عائذ، ككاف إسماعيؿ طٌحانان، ثبتان في الحديث، رجبلن صالحان، ثقةن، ككاف ربما أرسؿ الشيء عف 

قّْؼ أىٍخبىر، ككاف صاحب سنة" الشعبي، فإذا كي
(2). 

ب الشعبي، كىك ثقة، أركل مف كقاؿ أبك حاتـ: "ال أقٌدـ عمى ابف أبي خالد أحدان مف أصحا
قاؿ سفياف بف عيينة: "كاف إسماعيؿ بف أبي خالد أقدـ ، ك (6)"(5)، كأحفظ مف مجالد(4)، كفراس(3)بىيىاف

ىك ، كقاؿ أحمد: "(8): "إسماعيؿ أعمـ بالشعبي"، كقاؿ ابف معيف(7)طمبان كأحفظ لمحديث مف األعمش"
حفظ عندم مف داكد بف أبي ىند، قىٌؿ ما اختيمؼ ، كقاؿ مرة: "إسماعيؿ أ(9)أعمى أصحاب الشعبي"

 .(10)عف إسماعيؿ، كداكد ييختىمؼ عنو"
كقاؿ ابف معيف: "إسماعيؿ بف أبى خالد ، (11)كقاؿ يحيى القطاف: "كاف سفياف معجبان بو"

   عف ابف أبي أكفى، كالشٍَّيبىاًني، كاليىجىرم، ليس ىـ بشيء، كأنو ضعفيـ في ركايتيـ عف        
  .(12)أكفى"ابف أبي 

 .(13)كقاؿ أحمد: "كاف إسماعيؿ بف أبي خالد فىٍحش المحف، كاف يقكؿ حدثني فبلف عف أبكه"
 ، ثبت إماـ في الحديث.ثقة: خالصة القول

 ألغمب أقكاؿ النقاد إف لـ يكف جميعيـ. وقول ابن المبارك فيو موافق

                                                 
 .1/334ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ  (1)
 .1/224معرفة الثقات  (2)
 .4/303أبك بشر، بياف بف بشر األحمسي البجمي، تيذيب الكماؿ  (3)
 .23/152الخارفي، تيذيب الكماؿ  اليمدانى يحيى بففراس  (4)
الككفي، تيذيب الكماؿ  سعيد، أبك :كيقاؿ ،عمير أبك :كيقاؿ ،عمرك أبك ،اليمداني عمير بف سعيد بفمجالد  (5)

27/219. 
 .2/175ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .2/163ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (7)
 . 57 ركاية الدارمي -تاريخ ابف معيف ينظر:  (8)
 .2/74ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ  (9)
 .1/328ينظر: المصدر السابؽ  (10)
 .1/351ينظر: التاريخ الكبير  (11)
 .1/130 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (12)
 .1/347ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ  (13)
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نما نزؿ )ع( سميماف بف طىٍرخاف التٍَّيمي، أبك المعتمر، البصرم، كلـ  -3 يكف مف بني تىٍيـ؛ كا 
 .(2)، مات سنة ثبلث كأربعيف كمائة(1)فييـ

قال ابن المبارك، عن سفيان الثوري: "حفاظ الَبْصِرّيين ثالثة، وذكر منيم: ُسَمْيمان 
 .(3)التَّْيِمي"

 أقوال النقاد:
مىٍيماف"  .(5)، كقاؿ مرة: "شؾ سميماف يقيف"(4)قاؿ شعبة: "ما رأيت أحدان أصدؽ مف سي

، كزاد ابف سعد: "كثير الحديث، (10)، كالنسائي(9)، كالعجمي(8)، كأحمد(7)، كابف معيف(6)كثقو ابف سعد
 ككاف مف العباد المجتيديف"، كزاد العجمي: "كاف مف خيار أىؿ البصرة".

تقانان، كحفظان، كسنة" ، (11)كقاؿ ابف حباف: "كاف مف عباد أىؿ البصرة كصالحييـ، ثقةن، كا 
مىٍيماف التٍَّيًميٌ كسئؿ اٍبف عي  ، كقاؿ الذىبي: "كاف عابد أىؿ (12)مىيَّة عىٍف حفاظ البصرة، فذكر منيـ: سي

، كقاؿ مرة: "أحد األثبات، قيؿ: إنو كاف يدلس عف الحسف كغيره ما لـ (13)البصرة كأحد العمماء بيا"
 .(15)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة عابد"(14)يسمعو"

، كقاؿ مرة: "ىك صالح إذا قاؿ: (16)ىؿ الحديث"كقاؿ يحيى بف سعيد: "كاف عندنا مف أ
، كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف طبقات (18)كصفو النسائي بالتدليس، ك (17)سمعت، أك حدثنا"

 .(19)المدلسيف
 مكافؽ ألغمب النقاد. وقول ابن المبارك فيو س.يدلكصؼ بالت، ة: ثقخالصة القول

                                                 
 .4/201تيذيب التيذيب  (1)
 .252تقريب التيذيب  (2)
 .12/9ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .12/8 المصدر السابؽينظر:  (4)
 .12/8ينظر: المصدر السابؽ  (5)
 .7/188الطبقات الكبرل  (6)
 .12/8ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .12/8ؽ ينظر: المصدر الساب (8)
 .1/430معرفة الثقات  (9)
 .12/8ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .4/300الثقات  (11)
 .12/9ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .3/879تاريخ اإلسبلـ  (13)
 .2/212ميزاف االعتداؿ  (14)
 .252تقريب التيذيب  (15)
 .4/20ينظر: التاريخ الكبير  (16)
 .4/20ينظر: المصدر السابؽ  (17)
 .365الت السممي ينظر: سؤا (18)
 .33طبقات المدلسيف  (19)
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، "ما بمغ من اضطرار المسممين (1)ألول من فالن"مصطمح: "ما رأيت أحدًا أشبو بمسالك ا .2
 :(2)إليو"

زيمة مكالىـ، -4  أبك بشر البصرم، المعركؼ )ع( إسماعيؿ بف إبراىيـ بف ًمٍقسىـ األىسدم، أىسد خي
مىيَّة  .(4)، مات سنة ثبلث كتسعيف كمائة، كىك ابف ثبلث كثمانيف(3)بابف عي

ابن المبارك: بارك إسماعيل بن عمية، فقال قال عبد اهلل: سمعت أبي يقول: ذكر لبن الم
 .(5)"ما بمغ من اضطرار المسممين إليو"

 أقوال النقاد:
    ، ككاف يحيى (7)، كقاؿ شعبة: "سيد المحدثيف"(6)قاؿ شعبة: "ابف عمية ريحانة الفقياء"

، (9)يـ"، كقاؿ ابف ميدم: "إسماعيؿ بف عمية أثبت مف ىش(8)بف سعيد يختار إسماعيؿ بف عميةا
، كقاؿ ابف سعد: (11)، كقاؿ أخرل: "كاف ابف عمية أثبت في الحديث مف كىيب"(10)كقاؿ مرة: "ثقة"

سماعيؿ (12)"كاف ثقة ثبتنا في الحديث حجة" -، كقاؿ ابف معيف: "لـ يكتب عبد الكارث بف سعيد كا 
، (13)"-ىك حييعني: أنيـ حفظكىا ك –عف أيكب حرفنا قط، إال بعد ما مات أيكب  -يعني: ابف عمية

، كقاؿ أحمد: "ابف عمية إليو المنتيى في (14)"ان تقي ان كرع ان ، مسممان ، صدكقان كقاؿ مرة: "كاف ثقة مأمكن
، كقاؿ (16)بف عمية" ، كقاؿ مرة: "فاتني حماد بف زيد، فأخمؼ اهلل عميَّ إسماعيؿ(15)التثبت بالبصرة"

                                                 
لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أنو يشبو األكائؿ مف المسمميف في ىدييـ كطريقتيـ، كفيو إشارة لمتعديؿ، كأذكره  (1)

 .ىنا إتمامان لمفائدة، كاهلل أعمـ
لى حديثو حتى ك (2)  .انكا كالمضطر، كاهلل أعمـلـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: شدة حاجة المسمميف إليو كا 
 .3/23ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .105تقريب التيذيب  (4)
 .2/57العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (5)
 .3/27ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .3/28 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .1/535ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (8)
 .2/153يؿ ينظر: الجرح كالتعد (9)
 .2/153 المصدر السابؽينظر:  (10)
 .2/153 المصدر السابؽينظر:  (11)
 .7/236الطبقات الكبرل  (12)
 .2/237ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (13)
 .1/104 المصدر السابؽينظر:  (14)
 .2/154ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .7/204ينظر: تاريخ بغداد  (16)
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، كقاؿ مرة: "ككاف مف المتقنيف، (2)ف في الثقات، كذكره ابف حبا(1)أبك حاتـ: "ثقة، متثبت في الرجاؿ"
 .(3)كأىؿ الفضؿ في الديف"

، كقاؿ (4)كقاؿ ابف المديني: "المحدثكف صحفكا كأخطأكا ما خبل أربعة، ذكر منيـ: ابف عمية"
، كقاؿ عثماف بف أبي شيبة: "ابف (5): "ما أقكؿ إف أحدان أثبت في الحديث مف إسماعيؿ"مرة أخرل

ان مف البصرييف، كال حماد بف زيد، كحماد بف سممة، كال أقدـ عمى ابف عمية أحدعمية أثبت مف 
، كقاؿ غيٍندر: "نشأت في الحديث يكـ نشأت كليس (6)عبد الرحمف، كال بشر بف المفضؿ"يحيى، كال 

 ، كقاؿ قتيبة بف سعيد: "كانكا يقكلكف: الحفاظ أربعة:(7)أحد ييقدَّـ في الحديث عمى إسماعيؿ بف عمية"
كد: "أركاىـ عف الجيريرم ، كقاؿ أبك دا(8)إسماعيؿ بف عمية، كعبد الكارث، كيزيد بف زريع، ككىيب"

سماعيؿ بف عمية"(9)بف عمية" إسماعيؿ  .(10)، كقاؿ أبك داكد: "أخطأ الناس إال بشر بف المفضؿ، كا 
يعقكب بف ، كقاؿ (12)، كقاؿ النسائي: "ثقة ثبت"(11)كقاؿ الشافعي: "أخبرنا الثقة ابف عمية"

، كقاؿ ابف (15)، كقاؿ ابف عمار: "كاف حجة"(14)، كقاؿ الحاكـ: "مف الثقات"(13)شيبة: "ثبت جدان"
، كقاؿ يزيد بف ىاركف: "دخمت البصرة كما (16)خمفكف: "إسماعيؿ إماـ مف أئمة البصرة في الحديث"
الفقو  ، كقاؿ ابف القطاف: "ثقة، إماـ في(17)بيا خمؽ يفضؿ عمى ابف عمية في الحديث"

 .(20)، كذكره ابف شاىيف في الثقات(19)ابف حجر: "ثقة حافظ"، كقاؿ (18)كالحديث"

                                                 
 .2/155التعديؿ ينظر: الجرح ك  (1)
 .6/44ينظر: الثقات  (2)
 .255مشاىير عمماء األمصار  (3)
 .7/203ينظر: تاريخ بغداد  (4)
 .1/217ينظر: ميزاف االعتداؿ  (5)
 .29ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (6)
 .29 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .7/201ينظر: تاريخ بغداد  (8)
 .303ينظر: سؤاالت اآلجرم  (9)
 .7/202: تاريخ بغداد ينظر (10)
 .4/156ينظر: معرفة السنف كاآلثار  (11)
 .3/30ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .7/211ينظر: تاريخ بغداد  (13)
 .1/419المستدرؾ عمى الصحيحيف  (14)
 .7/204ينظر: تاريخ بغداد  (15)
 .2/146ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .2/154ينظر: الجرح كالتعديؿ  (17)
 .5/631لكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ بياف ا (18)
 .105تقريب التيذيب  (19)
 .29ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (20)
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طمب حديثان قط؛ كذاؾ أنو طمب  -يعني: ابف عمية–كقاؿ يحيى القطاف: "ما رأيت إسماعيؿ 
دَّكيىو: "ليس أحد (2)، كقاؿ القطاف: "ابف عمية أثبت مف كىيب"(1)قديمان ثـ تركو" ، كقاؿ سيؿ بف أبي خي

 .(3)أثبت في الجريرم مف ابف عمية"
كقاؿ عفاف: "كنا عند حماد بف سممة فأخطأ في حديث، ككاف ال يرجع إلى قكؿ أحد، فقيؿ 
لو: قد خكلفت فيو، فقاؿ: مىٍف؟ قالكا: حماد بف زيد، فمـ يمتفت، كقالكا: كىيب، فمـ يمتفت، فقاؿ لو 

         ، فقاؿ: القكؿ ما قاؿ إسماعيؿ إنساف: إف إسماعيؿ بف عمية يخالفؾ، فقاـ فدخؿ ثـ خرج
 .(4)بف إبراىيـ"ا

 .(5)كقاؿ أحمد: "كاف كتابو جيدان"
كقاؿ الذىبي: "إماـ حجة ببل نزاع في الحفظ كالديف، كقد بدت منو ىفكة كتاب منيا، في 

ال كيؼ (6)حاجاف عف صاحبيماتعمراف حديث: تجيء البقرة كآؿ  ، فقيؿ: أليما لساف؟ فقاؿ: نعـ، كا 
 .(7)الكا: يقكؿ القرآف مخمكؽ، كىذا تحرير كمبالغة كتزيير مف السمؼ؛ فامتنع لذلؾ"تكممتا، فق

كقاؿ عفاف: "ما كنا نشبو شمائؿ إسماعيؿ بف عمية إال بشمائؿ يكنس بف عبيد، حتى دخؿ 
فظ ، كقاؿ الخطيب البغد(8)فيما دخؿ فيو"، كقاؿ مرة: "حتى أحدىث ما أحدىث" دىث الذم حي ادم: "كالحى

كم عف (9)عمية، شيء يتعمؽ بالكبلـ في القرآف" ابفعمى      ، ثـ دافع الخطيب عنو بقكلو: "كقد ري
، كساؽ بسنده إلى عبد الصمد بف يزيد مٍردكيو قاؿ: سمعت (10)ابف عمية في القرآف قكؿ أىؿ الحؽ"

 .(11)ابف عمية يقكؿ: "القرآف كبلـ اهلل غير مخمكؽ"

                                                 
 .2/208ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (1)
 .2/153ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .2/154 المصدر السابؽينظر:  (3)
 .2/153 المصدر السابؽينظر:  (4)
 .2/344فة الرجاؿ ركاية عبد اهلل ينظر: العمؿ كمعر  (5)
، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، باب فضؿ قراءة القرآف كسكرة البقرة، في صحيحو مسمـأخرجو  (6)
 ، مف حديث أبي أمامة الباىمي.(1/553/252)
 .61الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ  (7)
 .7/208ينظر: تاريخ بغداد  (8)
 .7/208 ر السابؽالمصدينظر:  (9)
 .7/210ينظر: تاريخ بغداد  (10)
 .7/210 المصدر السابؽينظر:  (11)
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"بمغني أنو أيدًخؿ عمى األميف، فمما رآه،  كقد تاب ابف عمية مف ىذه، قاؿ اإلماـ أحمد:
زحؼ، كجعؿ يقكؿ: يا ابف الفاعمة! تتكمـ في القرآف، كجعؿ إسماعيؿ يقكؿ: جعمني اهلل فداؾ، زلة 

 .(1)مف عالـ"
إيش  -يشتمو-كقاؿ إبراىيـ الحربي: "دخؿ ابف عمية عمى األميف، فقاؿ لو: يا ابف كذا ككذا 

، كقاؿ الذىبي: "كابف عمية فقد تاب، كلـز (2)لـ أعمـ، أخطأت"قمت؟ قاؿ: أنا تائب إلى اهلل، 
، كقاؿ مرة: "إمامة إسماعيؿ كثيقة ال نزاع فييا، كقد (3)السككت، كىذا مف الجرح المردكد؛ ألنو غمك"

 .(4)بدت منو ىفكة كتاب، فكاف ماذا؟! إني أخاؼ اهلل، ال يككف ذكرنا لو مف الغيبة"
: قمت لككي ع: رأيتي ابف عمية يشرب النبيذ حتى ييحمؿ عمى الحمار، كقاؿ عمي بف خشـر

ذا رأيت الككفي  يحتاج إلى مف يرده إلى منزلو، فقاؿ ككيع: "إذا رأيت البصرم يشرب فاتيمو، كا 
، (5)يشرب فبل تتيمو"، قاؿ عمي: ككيؼ؟! فقاؿ ككيع: "الككفي يشربو تدينان، كالبصرم يتركو تدينان"

كىذه حكاية غريبة، ما عممنا أحدان غمز إسماعيؿ بشرب الميٍسكر قط، كقد كتعقب الذىبي ىذا بقكلو: "
 .(7)، ككاف ككيع ال ييحدث عف ابف عمية(6)انحرؼ بعض الحفاظ عنو ببل حجة"

 : ثقة، ال حجة لمف رماه بالقكؿ بخمؽ القرآف، كمف رماه بشرب النبيذ.خالصة القول
مىمة، مكلى تىًميـ، كيقاؿ: مكلى قريش، كقيؿ ( حمَّاد بف سىمىمة بف ًدينىار، البى 4)خت ـ -5 صرم، أبك سى

 .(9)، مات سنة سبع كستيف كمائة(8)غير ذلؾ
           قال ابن المبارك: "دخْمت البصرة، فما رأيت أحًدا أشبو بمَسالك اأُلَول من حماد 

ت ، وقال ابن حبان: سئل عبد اهلل بن المبارك عن مسائل بالبصرة؟ فقال: "ائ(10)ابن سممة"
 .(11)معممي"، قيل: ومن ىو؟ قال: "حماد بن سممة"

 
 

                                                 
 .9/112ينظر: سير أعبلـ النببلء  (1)
 .1/219ينظر: ميزاف االعتداؿ  (2)
 .1/219 المصدر السابؽينظر:  (3)
 .1/219 المصدر السابؽينظر:  (4)
 .7/207ينظر: تاريخ بغداد  (5)
 .9/117سير أعبلـ النببلء  (6)
 .133ينظر: سؤاالت اآلجرم  (7)
 .3/11تيذيب التيذيب  (8)
 .178تقريب التيذيب  (9)
 .3/13ينظر: تيذيب التيذيب  (10)
 .4/143ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (11)
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 أقوال النقاد:
ابف سعد: "كثير  ، كزاد(5)، كالذىبي(4)، كالنسائي(3)، كالعجمي(2)، كابف معيف(1)كثقو ابف سعد

      الحديث، كربما حدَّث بالحديث المنكر"، كزاد ابف معيف: "ثبت، أعرؼ بحديث ثابت مف سميماف 
ي: "رجؿ صالح، حسف الحديث، يقاؿ: إف عنده ألؼ حديث حسف، ليس عند بف المغيرة"، كزاد العجما

غيره"، كزاد الذىبي: "صدكؽ، يغمط، كليس في قكة مالؾ"، كقاؿ أيضان: "إماـ ثقة، ييـ كغيره، احتج 
، كقاؿ ابف معيف: "حماد بف (7)، كقاؿ أيكب السٍَّخًتياني: "فميأتكا بمثؿ فتانا حماد بف سممة"(6)بو مسمـ"

، كقاؿ أيضان: "حديث حماد (8)ة، أعمـ بحديث عمي بف زيد، مف حماد بف زيد؛ لكثرة ركايتو عنو"سمم
–بف سممة في أكؿ أمره كآخر أمره كاحد، ككاف حماد بف سممة رجؿ صدؽ، كمات يحيى بف سعيد 

، كقيؿ ألحمد بف حنبؿ: "أيما أحب إليؾ حماد بف زيد أك حماد (9)كىك يحدث عنو" -يعنى: القطاف
، كقاؿ أيضان: (11)، كقاؿ مرة: "أثبت الناس في ثابت البيناني"(10)بف سممة؟ قاؿ: ما منيما إال ثقة"

: "كاف رجبلن (13)، كقاؿ الساجي(12)"حماد بف سممة ال أعمـ أحدنا أركل في الرد عمى أىؿ البدع منو"
ابد، أثبت الناس في ، كقاؿ ابف حجر: "ثقو ع(14)حافظان، ثقةن مأمكنان، ال يىطعف عميو إال ضاؿ مضؿ"

 .(15)ثابت، كتغير حفظو بأخرة"

                                                 
 .7/208الطبقات الكبرل  (1)
 .316ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (2)
 .1/319معرفة الثقات  (3)
 .4/145كماؿ ينظر: إكماؿ تيذيب ال (4)
 .1/349الكاشؼ  (5)
 .100ديكاف الضعفاء  (6)
 .1/268ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (7)
 .326ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (8)
 .4/312 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (9)
 .7/260ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .2/131هلل ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا (11)
 .7/259ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
الساجي: بفتح السيف الميممة كبعدىا الجيـ، ىذه النسبة إلى الساج كىك خشب ييحمؿ مف البحر إلى البصرة  (13)

 .7/10ييعمؿ منو األشياء، انتسب إلى بيعو أك عممو جماعة قديمان كحديثان. األنساب 
 .4/144ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
 .178تقريب التيذيب  (15)
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كقاؿ ابف المديني: "مىف تكمـ في حماد بف سممة، فاتًَّيميكه"
       ، كقاؿ ابف عدم: "لحماد(1)

بف سممة ىذه األحاديث الحساف، كاألحاديث الصحاح، التي يركييا عف مشايخو، كلو أصناؼ كثيرة ا
ف، كىك كما قاؿ عمي بف المديني مف تكمـ في حماد بف كتاب كمشايخ كثيرة، كىك مف أئمة المسممي

 . (2)سممة فاتيمكه في الديف، كىكذا قكؿ أحمد بف حنبؿ فيو"
، كقاؿ مكسى بف إسماعيؿ: "حدثت سفياف بف عيينة، عف (3)كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"

 .(5)ح"، كقاؿ أحمد: "صال(4)حماد بف سممة بحديث، فقاؿ: ىات، ىات، كاف ذلؾ رجؿ صالح"
كقاؿ حماد بف زيد: "ما كنا نرل أحدان منا، يتعمـ بنٌية، غير حماد بف سممة، كما نرل اليـك 

، كقاؿ ابف حباف: "كاف مف العباد المجابيف الدعكة، ككاف ابف أخت حميد الطكيؿ، (6)أحدنا بنٌية غيره"
 .(7)حميد خالو، كلـ ييٍنصؼ مف جانب حديثو"
ث عف مثؿ أبي عىكانة، كحماد بف زيد، كحماد بف سممة، كقاؿ أحمد: "كاف ككيع إذا حد

، كقاؿ عباد بف صييب: "إف (8)يقكؿ: كجدناه عند أبي عىكانة، كجدناه عند حماد بف زيد، يستصغرىـ"
ابف أبي العىكجاء كاف ؿ: إف في كتبو، كقد قيحماد بف سممة كاف ال يحفظ، فكانكا يقكلكف: إنيا ديسَّت 

 .(9)ف يديس في كتبو ىذه األحاديث"ربيبو، فكا
كقاؿ عبد اهلل بف أحمد: سمعت أبي يقكؿ: قاؿ يحيى بف سعيد القطاف: إف كاف ما يركم 
حماد بف سممة، عف قيس بف سعد حقنا فيك، قاؿ عبد اهلل: قمت لو: ماذا؟ قاؿ: ذكر كبلمنا، قاؿ عبد 

أحمد: ألنو ركل عنو أحاديث رفعيا إلى  اهلل: ما ىك؟ قاؿ: كذاب، قاؿ عبد اهلل: ألم شيء ىذا؟ قاؿ
، ضاع كتاب حماد بف سممة، عف قيس بف سعد فكاف يحدثيـ عطاء، عف ابف عباس، عف النبي 

 .(10)مف حفظو، فيذه قضيتو
 ثقة.خالصة القول: 

 مكافؽ لغيره مف النقاد. وقول ابن المبارك فيو

                                                 
 .3/38ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .3/64ينظر: المصدر السابؽ  (2)
 .4/145ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (3)
 .3/41ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .3/141ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .3/22ينظر: التاريخ الكبير  (6)
 .6/216الثقات  (7)
 .1/532رفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل ينظر: العمؿ كمع (8)
 .3/47ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .3/127ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (10)
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 :(1)مصطمح: "رؤيتو كانت أكبر من صفتو" .3
ٍيكىة ب -6 ف شيرىيح بف صفكاف بف مالؾ التًُّجٍيبيُّ )ع( حى

ٍرعة الًمٍصرم، الفقيو، الزاىد(2) ، مات (3)، أبك زي
 .(4)سنة ثماف كقيؿ تسع كخمسيف

قال ابن المبارك: "ما ُوصف لي أحد ورأيتو إل كانت رؤيتو دون صفتو، إل حيوة؛ فإن 
 .(5)رؤيتو كانت أكبر من صفتو"

 أقوال النقاد:
، (11)الفسكميعقكب ، ك (10)، كالعجمي(9)، كأبك حاتـ(8)، كأحمد(7)كابف معيف، (6)كثقو ابف سعد

، كزاد أحمد كأبك حاتـ: "أعمى القكـ"، كزاد يعقكب: "شريؼ، عدؿ، رضي"، كزاد (12)كابف حجر
، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "كاف (13)العجمي: "رجؿ صالح"، كقاؿ محمد بف عكؼ: "الثقة"

، كذكره  ابف شاىيف في (14)ستجاب الدعكة، ككاف مف المبرزيف في العبادة كالزىد بمصر"م
 .(15)الثقات

، كقاؿ ابف يكنس: "فقيو زاىد، كانت لو عبادة (16)كقاؿ أحمد: "رجؿ صالح، لو أشياء حساف"
ٍيكة (17)كفضؿ" بف شيريح، ككاف ، كقاؿ عبد اهلل بف كىب: "ما رأيت أحدان أشدَّ اسًتخفاءن بعممو مف حى

ما يقكؿ لنا: أبدلني اهلل بكـ عمكدان؛ أقكـ إليو أتمك ا نجمس إليو لمفقو، فكاف كثيران ييٍعرؼ باإلجابة، ككن
                                                 

 لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أنو في حقيقة أمره أعدؿ كأقكل كأصح حديثان مما يكصؼ بو، كاهلل أعمـ. (1)
يف مف فكؽ ككسر الجيـ كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحت في آخرىا التجيبي: بضـ التاء المعجمة بنقطت (2)

 .3/19باء منقكطة بكاحدة، ىذه النسبة الى تيًجيب كىي قبيمة كىك اسـ امرأة. األنساب 
 .3/69تيذيب التيذيب  (3)
 .185تقريب التيذيب  (4)
 .7/481كماؿ ينظر: تيذيب ال (5)
 .7/357الطبقات الكبرل  (6)
 .3/307ر: الجرح كالتعديؿ ينظ (7)
 .3/52ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (8)
 .3/307ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .1/328معرفة الثقات  (10)
 .2/455المعرفة كالتاريخ  (11)
 .185تقريب التيذيب  (12)
 72تاريخ أسماء الثقات  (13)
 .6/247الثقات  (14)
 72تاريخ أسماء الثقات  (15)
 .232ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (16)
 .1/143تاريخ ابف يكنس  (17)



 لفصل الثانيا

 

 
43 

 

كبلـ ربي، ثـ فعؿ ما قاؿ، ثـ تألَّى أف ال يجمس إلينا أبدان، كما كنا نأتيو كقت صبلة إال دخؿ كأغمؽ 
، كقاؿ مرة: (2)الذىبي: "فقيو مصر، كزاىدىا، كمحدثيا" ، كقاؿ(1)دكننا كدكنو الباب، ككقؼ ييصمي"

 .(3)"مف رؤكس العمـ كالعمؿ بديار مصر"
 .فقيو: ثقة، خالصة القول

 مكافؽ لغيره مف النقاد. وقول ابن المبارك فيو
مصطمح: "ما كتبت عن أفضل من فالن"، "ما رأيت أفضل من فالن"، "ما رأيت أحدًا أعمم  .4

 من فالن":
ف بف سعيد بف مىٍسركؽ الثَّكرم، أبك عبد اهلل الككفي)ع( سفيا -7

، مات سنة إحدل كستيف (4)
 .(5)كمائة

قال ابن المبارك: "كتبت عن ألف ومائة شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان، فقال لو 
رجل: يا أبا عبد اهلل رأيت سعيد بن جبير وغيره يقول ىذا، قال: ىو ما أقول، ما رأيت أفضل من 

سفيان بحديث فجئتو وىو يدلسو، فمما رآني استحيا، وقال: نرويو  ت، وقال مرة: "حدَّث(6)سفيان"
، وقال أيضًا: "كنت إذا شئت (8)، وقال أخرى: "ما رأيت أحدًا أعمم من سفيان"(7)"، نرويو عنكعنك

ذا شئت رأيتو في غامض الفقو" ذا شئت رأيتو محدثًا، وا   .(9)رأيت سفيان مصميًا، وا 
 د:أقوال النقا

، كقاؿ مرة: "سفياف أمير (10)قاؿ شعبة: "إذا خالفني سفياف في حديث فالحديث حديثو"
 .(12)، كقاؿ أخرل: "إف سفياف ساد الناس بالكرع كالعمـ"(11)المؤمنيف في الحديث"

مف شعبة، كال يعدلو عندم أحد، فإذا خالفو سفياف  كقاؿ يحيى القطاف: "ليس أحد أحب إليَّ 
ـ أكف أىتـ أف يقكؿ سفياف لمف فكقو: سمعت فبلنان، كلكف كاف ييمني أف أخذت بقكؿ سفياف، كل

                                                 
 .7/481ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .1/359الكاشؼ  (2)
 .4/44تاريخ اإلسبلـ  (3)
 .4/111تيذيب التيذيب  (4)
 .244تقريب التيذيب  (5)
 .4/113ينظر: تيذيب التيذيب  (6)
 .3/888 اإلرشادينظر:  (7)
 .4/92: التاريخ الكبير ينظر (8)
 .4/92ينظر: المصدر السابؽ  (9)
 .4/223ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .11/164ينظر: تيذيب الكماؿ  (11)
 .11/167ينظر: المصدر السابؽ  (12)
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، كقاؿ مرة: "ما رأيت مثؿ سفياف الثكرم، كنت إذا سألتو عف الحديث لـ يكف (1)يقكؿ: ىك حدثنا"
 .(3)، كقاؿ أخرل: "أحد األئمة في الفقو كالحديث، كأحد المقدميف في الزىد"(2)عنده؛ اشتد عميو"

، كقاؿ (4)ف عيينة: "ما رأيت رجبلن أعمـ بالحبلؿ كالحراـ مف سفياف الثكرم"كقاؿ سفياف ب
، كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: "ما رأيت أحفظ لمحديث (5)مرة: "سفياف أمير المؤمنيف في الحديث"

 .(6)مف الثكرم"
 ، كقاؿ عمي ابف المديني: "ال(7)كقاؿ ابف سعد: "كاف ثقة مأمكننا ثبتنا كثير الحديث حجة"

أعمـ سفياف صحَّؼ في شيء قط، إال في اسـ امرأة أبي عبيد، ككاف يقكؿ: حفينة، يعني: أف 
، كقاؿ مرة: "ليس (9)، كقاؿ ابف معيف: "سفياف أمير المؤمنيف في الحديث"(8)الصكاب: جفينة، بالجيـ"

الثكرم،  ، كقاؿ أخرل: "ييكتب حديث سفياف(10)أحد يخالؼ سفياف الثكرم إال كاف القكؿ قكؿ سفياف"
، كقاؿ العجمي: "رجؿ صالح، زاىد عابد، ثبت في الحديث، فقيو، صاحب (11)كرأم سفياف، كىك ثقة"

أبك حاتـ: "فقيو، حافظ، ، كقاؿ (12)سنة كاتّْباع، ككاف مف أقكل الناس بكممة شديدة عند سمطاف ييتقى"
، كقاؿ النسائي: "ىك (13)"زاىد، إماـ أىؿ العراؽ، كأتقف أصحاب أبي إسحاؽ، كىك أحفظ مف شعبة

تقانان، (14)أىجٌؿ مف أف يقاؿ فيو ثقة" ، كقاؿ ابف حباف: "مف سادات أىؿ زمانو فقيان، ككرعان، كحفظان، كا 
، كقاؿ الحاكـ: "ىك إماـ (15)شمائمو في الصبلح كالكرع أشير مف أف ييحتاج إلى اإلغراؽ في ذكرىا"

، كقاؿ (16)مانو كأكرعيـ، كأكثرىـ اجتيادان كجيادان"عصره في الحديث كالفقو كالزىد، كاف أزىد أىؿ ز 

                                                 
 .4/92ينظر: التاريخ الكبير  (1)
 .4/314 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (2)
 .5/390ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (3)
 .4/223ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .11/164ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .11/165ينظر: المصدر السابؽ  (6)
 .6/350الطبقات الكبرل  (7)
 .11/166ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .4/225ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .3/364 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (10)
 .3/446سابؽ ينظر: المصدر ال (11)
 .1/407معرفة الثقات  (12)
 .4/225ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .5/395ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
 .6/402الثقات  (15)
 .5/387ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
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مىمان مف أعبلـ الديف، ميٍجمىعان عمى إمامتو  الخطيب البغدادم: "كاف إمامان مف أئمة المسمميف، كعى
، كقاؿ (1)بحيث ييستغنى عف تزكيتو، مع اإلتقاف، كالحفظ، كالمعرفة، كالضبط، كالكرع، كالزىد"

، كقاؿ مرة: "الحجة الثبت، متفؽ عميو، مع أنو كاف يدلس (2)لحفاظ"الذىبي: "شيخ اإلسبلـ، سيد ا
، كقاؿ ابف (3)عف الضعفاء، كلكف لو نقد كذكؽ، كال عبرة لقكؿ مف قاؿ: يدلس كيكتب عف الكذابيف"

، كقد ذكره في المرتبة الثانية مف (4)حجر: "ثقة حافظ، فقيو عابد، إماـ حجة،  ككاف ربما دلس"
قاؿ: "اإلماـ المشيكر، الفقيو العابد، الحافظ الكبير، كقاؿ البخارم ما أقؿ طبقات المدلسيف، ك 

 .(5)تدليسو"
ككاف ابف معيف ال يقدـ عمى سفياف الثكرم في زمانو أحدان في الفقو كالحديث كالزىد ككؿ 

، ككاف كيىىيب يقدـ سفياف في الحفظ، يعني: عمى مالؾ(6)شيء
(7). 

، كقاؿ ابف معيف: "لـ يسمع (8)كأسماء الرجاؿ مف شعبة" كقاؿ أحمد: "سفياف أحفظ لئلسناد
 .(10)، كقاؿ أخرل: "ككاف يدلس"(9)سفياف الثكرم مف الحكـ، كال عدم بف ثابت"

 التدليس.، ال يضره : ثقة ثبت، إماـ حجةخالصة القول
 مكافؽ لغيره مف النقاد. وقول ابن المبارك فيو

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .10/219تاريخ بغداد  (1)
 .1/152طبقات الحفاظ  (2)
 .2/169ميزاف االعتداؿ  (3)
 .244تقريب التيذيب  (4)
 .32ينظر: طبقات المدلسيف  (5)
 .3/96 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (6)
 .4/223ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .4/224 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .3/361 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (9)
 .4/225ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
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عيُّ ( شىًريؾ بف عبد اهلل بف أب4)خت ـ  -8 ، مات (2)، أبك عبد اهلل الككفي القاضي(1)ي شىًريؾ النَّخى
 .(3)أك ثماف كسبعيف كمائة -سبع–سنة 

: أل تمقى شريكًا؟ فقال: "إني -وىو بالكوفة-قال محمد بن عيسى: قمت لبن المبارك 
 .(5)، وقال مرة: "شريك أعمم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري"(4)أكره أن أجفاه"

 لنقاد:أقوال ا
 .(6)قاؿ عيسى بف يكنس: "ما رأيت أحدان قط أكرع في عممو مف شريؾ"

، كقاؿ مرة: "ثقة، (8)، كقاؿ أخرل: "شريؾ ثقة، مف يسأؿ عنو؟"(7)كقاؿ ابف معيف: "ثقة، ثقة"
، كقاؿ أيضان: "صدكؽ ثقة، إال أنو (9)إال أنو كاف ال يتقف، كيغمط، كيذىب بنفسو عمى سفياف كشعبة"

 .(11)، كقاؿ العجمي: "ثقة، ككاف حسف الحديث"(10)فغيره أحب إلينا منو"إذا خالؼ 
كقاؿ معاكية بف صالح: "سألت أحمد بف حنبؿ عف شريؾ، فقاؿ: كاف عاقبلن صدكقان محدثان 
عندم، ككاف شديدان عمى أىؿ الريب كالبدع، قديـ السماع مف أبي إسحاؽ، قبؿ زىير، كقبؿ إسرائيؿ، 

منو؟ قاؿ: نعـ، قمت: ييحتج بو؟ قاؿ: ال تسألني عف رأيي في ىذا، قمت:  فقمت لو: إسرائيؿ أثبت
إسرائيؿ يحتج بو؟ قاؿ: أم لعمرم يحتج بحديثو، قمت لو: كيؼ كاف مذىبو في عمي كعثماف؟ قاؿ: 

 .(12)ال أدرم"
مف أبي األحكص، كقد كاف لو  كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "شريؾ صدكؽ، كىك أحب إليَّ 

 .(14)النسائي: "ليس بو بأس" ، كقاؿ(13)أغاليط"

                                                 
دىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى النخع، كىي قبيمة مف العرب نزلت النخعي: بفتح النكف كالخاء المعجمة بع (1)

 .13/62الككفة، كمنيا انتشر ذكرىـ. األنساب 
، كالقاضي: بفتح القاؼ كضاد معجمة بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى القضاء بيف 12/462ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)

 .10/303الناس كالحككمة. األنساب 
 .266تيذيب ينظر: تقريب ال (3)
 ، لـ أقؼ عمى معناىا، كلعميا تعني أف ابف المبارؾ يكره أف يتركو، كاهلل أعمـ.2/194ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .4/366ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .4/366ينظر: المصدر السابؽ  (6)
 .12/468ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .4/366ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .5/12مؿ في الضعفاء ينظر: الكا (9)
 .5/12ينظر: المصدر السابؽ  (10)
 .1/453معرفة الثقات  (11)
 .2/193ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .4/367ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .12/472ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
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نما ذكرت مف حديثو كأخباره طرفان، كفي بعض ما لـ أتكمـ عمى حديثو  كقاؿ ابف عدم: "كا 
مما أمميت بعض اإلنكار، كالغالب عمى حديثو الصحة كاالستكاء، كالذم يقع في حديثو مف النكرة؛ 

حؽ أف ينسب فيو إلى شيء مف إنما أتي فيو مف سكء حفظو ال أنو يتعمد في الحديث شيئان مما يست
 .(1)الضعؼ"

كقاؿ الذىبي: "أحد األعبلـ عمى ليف ما في حديثو، تكقؼ بعض األئمة عف االحتجاج 
، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ (2)بمفاريده، ليس بالمتيف عندىـ، فيو تشيع خفيؼ عمى قاعدة أىؿ بمده"

 فاضبلن عابدان، شديدان عمى أىؿ يخطىء كثيران، تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة، ككاف عادالن 
 . (3)البدع"

كقاؿ أبك زرعة: "كاف كثير الحديث صاحب كىـ، يغمط أحيانان"، فقيؿ لو: أف شريكان حدَّث 
 .(4)بكاسط بأحاديث بكاطيؿ فقاؿ أبك زرعة: ال تقؿ: بكاطيؿ

يو كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "ككاف في آخر أمره يخطىء فيما يركم؛ تغير عم
حفظو، فسماع المتقدميف عنو الذيف سمعكا منو بكاسط ليس فيو تخميط، مثؿ: يزيد بف ىاركف، 

سحاؽ األزرؽ، كسماع المتأخريف عنو بالككفة فيو أكىاـ كثيرة" : "سيء (6)، كقاؿ الجكزجاني(5)كا 
ه العقيمي ، كذكر (8)، كقاؿ الدارقطني: "ليس بالقكم فيما يتفرد بو"(7)الحفظ، مضطرب الحديث، مائؿ"

 .(9)في الضعفاء
كقاؿ عمرك بف عمي: "كاف يحيى بف سعيد ال يحدث عف شريؾ، كال عف إسرائيؿ، ككاف 

 .(11)، كقاؿ أبك محمد اإلشبيمي: "ال ييحتج بو، كيدلس"(10)عبد الرحمف، يحدث عنيما"
كقاؿ يحيى: "قًدـ شريؾ مكة، فقيؿ لي آتو، فقمت: لك كاف بيف يدم ما سألتو عف شيء، 

، (12)، فإذا ىك ال يدرم، يعني: شريؾ"عَّؼ يحيى حديثو جدان، كقاؿ: أتيتو بالككفة فأممى عميَّ كضى 
                                                 

 .5/35ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .8/200ينظر: سير أعبلـ النببلء  (2)
 .266تقريب التيذيب  (3)
 .4/367ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .6/444الثقات  (5)
اني. األنساب  (6) الجكزجاني: ىذه النسبة إلى مدينة بخراساف مما يمي بمخ يقاؿ ليا الجكزجاناف، كالنسبة إلييا جيكٍزجى
3/400. 
 .150أحكاؿ الرجاؿ  (7)
 .2/150سنف الدارقطني  (8)
 .2/193ينظر: الضعفاء الكبير  (9)
 .2/193ينظر: المصدر السابؽ  (10)
 .6/247ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (11)
 .2/193ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
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، كقاؿ محمد الخطابي: "قمت ليحيى (1)كقاؿ مرة: "نظرت في أصكؿ شريؾ، فإذا الخطأ في أصكلو"
 .(2)بف سعيد: يقكلكف إنما خمط شريؾ بآخرة، فقاؿ: ما زاؿ مخمطنا"ا

 .(4)لشيعي" ان : "إف شريك(3)يسكقاؿ عبد اهلل بف إدر 
، كما ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف طبقات المدلسيف، كقاؿ: (5)كرمي باالختبلط

    "مشيكر، كاف مف األثبات، كلما كلي القضاء تغير حفظو، ككاف يتبرأ مف التدليس، كنسبو    
 .(6)عبد الحؽ في األحكاـ إلى التدليس، كسبقو إلى كصفو بو الدارقطني"

 .كالتشيع : صدكؽ يخطئ كثيران، خمط بأخرة، كرمي بالتدليسخالصة القول
 مكافؽ لغيره مف النقاد.وقول ابن المبارك فيو 

ًريرم -9 مي، الجى رعة بف عمرك بف جرير بف عبد اهلل البىجى ، (7))خت د ت( يحيى بف أيكب بف أبي زي
 .(9)، كأرخ الذىبي كفاتو في حدكد سنة ستيف كمائة(8)الككفي

 .(10)قال ابن المبارك: "لم أر رجاًل أفضل من يحيى بن أيوب"
 أقوال النقاد:

، (15)، كذكره ابف حباف في الثقات(14)، كالذىبي(13)، كالبزار(12)، كأبك داكد(11)كثقو ابف معيف
 .(16)كقاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس"

                                                 
 .2/195 ضعفاء الكبيرينظر: ال (1)
 .4/366ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .14/293عبد اهلل بف إدريس األكدم، تيذيب الكماؿ  (3)
 .2/194ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .170تباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط ينظر: االغ (5)
 .33طبقات المدلسيف  (6)
الجريرم: بفتح الجيـ كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الرائيف الميممتيف، ىذه النسبة إلى جرير        ابف  (7)

لى أتباع مذىب محمد بف جرير الطبرم. األنساب   .3/263عبد اهلل البجمي كا 
 .31/231الكماؿ ينظر: تيذيب  (8)
 .4/251ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (9)
 .1/273ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .3/453 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (11)
 .57ينظر: مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ  (12)
 .9/9ينظر: البحر الزخار  (13)
 .2/361الكاشؼ  (14)
 .7/594ينظر: الثقات  (15)
 .3/302 ركاية الدكرم -معيف تاريخ ابف ينظر:  (16)
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، كقاؿ (1)"كقاؿ عمي بف مسير: "كاف عندنا مف الصالحيف كاف ممف أدبو عكف بف عبد اهلل
 .(2)أبك حاتـ: "قاؿ ىك أخك جرير بف أيكب، كىك أحب إلي مف أخيو جرير"

إف ابف المبارؾ سمع منو، لعمو أراد بو قد  -يعني: ابف معيف–كقاؿ ابف شاىيف: "كقكلو 
 .(3)رضيو، كاهلل أعمـ بذلؾ"، كقكؿ ابف معيف: "سمع منو عبد اهلل بف المبارؾ"

 .(5)، كقاؿ ابف معيف: "صالح الحديث"(4)كقاؿ الفسكم: "ليس بو بأس"
 .(8)، كابف شاىيف(7)، كذكره العقيمي في الضعفاء(6)كقاؿ ابف معيف: "ضعيؼ"

 .(9)كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء"
 : ال بأس بو.خالصة القول

 :(10)مصطمح: "كان ركنًا من األركان وشدَّ قبضتو" .5
ٍضرىمي -10 مىمة بف كييىٍيؿ بف حيصيف الحى )ع( سى

 .(13)، أبك يحيى الككفي(12)ٍنعيُّ ، التّْ (11)
قال ابن المبارك عن سفيان: "ثنا سممة بن كييل، وكان ركنًا من األركان، وشدَّ 

 .(14)قبضتو"
 أقوال النقاد:
 ،(18)ميػػػػ، كالعج(17)افػػػػػػػػػاتـ، كأبك زرعة الرازيػػػػػػػػ، كأبك ح(16)، كابف معيف(15)و ابف سعدػػػػكثق

                                                 
 .112ينظر: مسائؿ ابف أبي شيبة  (1)
 .9/127ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .3/302 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (3)
 .3/137المعرفة كالتاريخ  (4)
 .196ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء  (5)
 .196ينظر: المصدر السابؽ  (6)
 .4/390 ينظر: الضعفاء الكبير (7)
 .196ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء  (8)
 .4/390ينظر: الضعفاء الكبير  (9)
غىطى عمى  (10) َـّ كضى لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أنو كاف أساسان مف أساسات ركاية الحديث ييعتمد عميو، كضى

 أصابعو، كاهلل أعمـ.
ح الراء، ىذه النسبة إلى حضرمكت كىي مف ببلد الحضرمي: بفتح الحاء الميممة كسككف الضاد المنقكطة كفت (11)

 .4/179اليمف مف أقصاىا. األنساب 
التنعي: بكسر التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا كسككف النكف كفي آخرىا العيف، ىذه النسبة إلى بني تنع، كىـ:  (12)

 .3/86بطف مف ىمداف، أكثرىـ نزلكا الككفة. األنساب 
 .4/155تيذيب التيذيب  (13)
 .1/72جرح كالتعديؿ ينظر: ال (14)
 .11/315ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
 .4/171ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .4/171ينظر: المصدر السابؽ  (17)
 .1/421معرفة الثقات  (18)
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، كزاد أبك حاتـ: "متقف"، كزاد أبك زرعة: "مأمكف ذكي"، (3)، كالذىبي(2)كب بف شيبة، كيعق(1)كالنسائي
كزاد العجمي: "ثبت في الحديث، ككاف فيو تشيع قميؿ"، كزاد النسائي: "ثبت"، كزاد يعقكب: "ثبت عمى 

 .(4)تشيعو"، كذكره ابف حباف في الثقات
   ، كقاؿ (5)ر منيـ: سممة بف كييؿ"كقاؿ ابف ميدم: "لـ يكف بالككفة أثبت مف أربعة، كذك

ابف ًخرىاش: "أحد األئمة"
، (8)، كقاؿ ابف سعد: "كثير الحديث"(7)، كقاؿ سفياف الثكرم: "شيخان كىٌيسان"(6)

" ، كقاؿ مرة: (10)بف أبي ثابت" : "أثبت حديثان مف حبيب، كقاؿ أحمد(9)كقاؿ ابف معيف: "شيعي مغاؿو
، كقاؿ الذىبي: (13)، كقاؿ أيضان: "متقف الحديث"(12)"ليس فييـ مثؿ سممة"، كقاؿ أخرل: (11)"أحفظ"

 .(15)ابف حجر: "ثقة يتشيع" ، كقاؿ(14)"مف عمماء الككفة األثبات عمى تشيع فيو"
، كقاؿ ابف خمفكف: "تيكمـ في مذىبو، كتكقؼ ناس عف (16)كقاؿ أبك داكد: "كاف سممة يتشيع"

 .(17)الركاية عنو بسبب ذلؾ"
 ، رمي بالتشيع.مأمكف : ثقةالصة القولخ

 مكافؽ لغيره مف النقاد. وقول ابن المبارك فيو
 
 
 

                                                 
 .11/317ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .22/126ينظر: تاريخ دمشؽ  (2)
 .1/454الكاشؼ  (3)
 .4/317الثقات  (4)
 .4/74لتاريخ الكبير ينظر: ا (5)
 .22/126ينظر: تاريخ دمشؽ  (6)
 .1/408ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (7)
 .6/314الطبقات الكبرل  (8)
 .22/126ينظر: تاريخ دمشؽ  (9)
 .2/67ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (10)
 .299ينظر: سؤاالت أبي داكد  (11)
 .300لسابؽ ينظر: المصدر ا (12)
 .4/171ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .3/425تاريخ اإلسبلـ  (14)
 .248تقريب التيذيب  (15)
 .6/22ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .6/22ينظر: المصدر السابؽ  (17)
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 :(1)مصطمح: "عروس الزىاد" .6
محمد بف يكسؼ بف مىٍعداف، أبك عبد اهلل األٍصبىياني الزاىد، كأرخ الذىبي مكتو في حدكد  -11

 .(2)تسعيف كمائة، ثـ قاؿ: لعمو بقي إلى المائتيف
رو مولى ابن المبارك: "ما رأيت ابن المبارك أعجبو إنسان قط ممن قال الحسن بن عم

، وقال أحمد بن عصام (3)كان يأتيو، إعجابو بمحمد بن يوسف األصبياني، كان كالعاشق لو"
 .(4)األصبيانّي: "بمغني أّن ابن المبارك كان يسمّي محمد بن يوسف: عروس الزُّىاد"

 أقوال النقاد:
، كذكره ابف حباف في (5)أيت رجبلن أفضؿ مف محمد بف يكسؼ"قاؿ يحيى القطاف: "ما ر 

الثقات، كقاؿ: "مف عباد أىؿ البصرة كقرائيا، يركم الرقائؽ، كييركل عنو في الكرع الحكايات 
 .(7)، كقاؿ الذىبي: "الزاىد، العابد، القدكة"(6)الكثيرة"

 زاىد، عابد، يركم الرقائؽ.ثقة، : خالصة القول
 مكافؽ لغيره مف النقاد. فيووقول ابن المبارك 

 :(8)مصطمح: "كان دعامة" .7
)ع( حبيب بف أىبي ثابت، كاسمو قيس بف دينار، كيقاؿ: قيس بف ىند، كيقاؿ: ىند، األىسىدم،  -12

 .(10)، مات سنة تسع عشرة كمائة(9)أبك يحيى الككفي، مكلى بني أسد بف عبد العزل
أو كممة -ب بن أبي ثابت وكان دعامة قال ابن المبارك عن سفيان الثوري: "وحدثنا حبي

 .  (11)تشبييا"
 أقوال النقاد:

                                                 
ف كانت ىذه األلفاظ ال يمـز منيا التكثيؽ إال إذا ثبت تكثيؽ حديثو كما قا (1) ؿ صاحب مف ألفاظ الثناء كالزىد، كا 

 .، إال أنني أذكره ىنا إتمامان لمفائدة، كحرصان عمى ذكر جميع مصطمحات ابف المبارؾ119شفاء العميؿ ص
 .4/968ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (2)
 .2/142أصبياف  أخبارينظر:  (3)
 .4/968ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (4)
 .2/142أصبياف  أخبارينظر:  (5)
 .9/74الثقات  (6)
 .9/125لنببلء سير أعبلـ ا (7)
 .12/201لساف العرب  .ليستقيـ فتدعمو يميؿ الذم: كالمدعـك بيا، يدعـ التي الخشبة اسـ: الدعامة (8)
 .5/358تيذيب الكماؿ  (9)
 .150تقريب التيذيب  (10)
 .3/107ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
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قاؿ أبك بكر بف عياش: "ككاف بالككفة ثبلثة ليس ليـ رابع: حبيب بف أبي ثابت، كالحكـ 
ابف عتيبة، كحماد بف أبي سميماف، ككاف ىؤالء الثبلثة أصحاب الفتيا، كىـ المشيكركف، كما كاف 

، كقاؿ ابف حباف: "كاف مف خيار الككفييف كمتقنييـ عمى تدليس (1)بالككفة أحد إال يذؿ لحبيب"
، كقاؿ ابف عدم: "ىك ثقة حجة، كلعؿ ليس في الككفييف كبير أحد مثمو لشيرتو كصحة (2)فيو"

، كقاؿ أبك يحيى القىتَّات: "قًدـ حبيب بف أبي ثىابت عمى أىؿ (3)حديثو، كىك في أئمتيـ يجمع حديثو"
 .(4)كأنَّو نىًبي" الطَّاًئؼ، فأعظمكه

 .(5)كقاؿ ابف معيف: "ثقة، حجة"
، كزاد العجمي: (10)، كابف عبد البر(9)، كالفسكم(8)، كالنسائي(7)، كالعجمي(6)كثقو ابف معيف

"ثقة، ككاف ثبتان في الحديث"، كقاؿ أبك الفتح: "ىك ثقة صدكؽ ال يمتفت إلى قكؿ ابف عكف فيو، كىك 
، كقاؿ الذىبي: "ىك ثقة ببل (12)، كقاؿ الفسكم: "أحد الثقات"(11)"ج لو حديثأشير مف أف ييخرَّ 

، كقاؿ ابف حجر: "ثقة، فقيو، جميؿ، ككاف كثير اإلرساؿ (14)، كقاؿ الذىبي: "ثقة، مجتيد"(13)تردد"
 .(17)، كقاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ ثقة"(16)، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "كاف مدلسان"(15)كالتدليس"

                                                 
 .6/316ينظر: الطبقات الكبرل  (1)
 .174ينظر: مشاىير عمماء األمصار  (2)
 .3/319ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (3)
 .313ينظر: أخبار المكييف  (4)
 .3/317ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (5)
 .3/108ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .1/281معرفة الثقات  (7)
 .5/362ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .3/85المعرفة كالتاريخ  (9)
 .21/174التمييد  (10)
 .3/356ماؿ ينظر: إكماؿ تيذيب الك (11)
 .2/204المعرفة كالتاريخ  (12)
 .5/291سير أعبلـ النببلء  (13)
 .1/307الكاشؼ  (14)
 .150تقريب التيذيب  (15)
 .4/137ينظر: الثقات  (16)
 .3/108ينظر: الجرح كالتعديؿ  (17)
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د بف أبي مريـ، عف يحيى بف معيف: "ثقة، حجة، قيؿ ليحيى: حبيب، كقاؿ أحمد بف سع
 .(1)ثبت؟ قاؿ: نعـ، إنما ركل حديثيف، قاؿ: أظف يحيى يريد: منكريف"

كسئؿ أحمد عف سممة بف كييؿ كحبيب بف أبي ثابت، أييما أحب إليؾ كأثبت حديثان؟ فقاؿ: 
يؿ ألحمد: حبيب بف أبي ثابت؟ قاؿ: ما ، كق(2)سممة ببف كييؿ أثبت حديثان مف حبيب بف أبي ثابت

أحفظ، كحبيب  -يعني: سممة-ييدفع مف كؿ خير، قيؿ لو: ىك مثؿ سممة بف كييؿ؟ فقاؿ: كاف 
، كقاؿ يحيى: "كاف سفياف مف أعمـ الناس بحبيب بف أبي ثابت، ككاف يقكؿ: لـ يسمع مف (3)ثقة

ليست بمحفكظة، إف كانت محفكظة  ، كقاؿ يحيى بف سعيد: "حبيب بف أبي ثابت عف عطاء(4)عركة"
 .(5)فقد نزؿ عنيا، يعني: عطاء نزؿ عنيا"

     ، كقاؿ(6)كذكره العقيمي في الضعفاء، كقاؿ: "كلو عف عطاء غير حديث، ال يتابع عميو"
أبك الفتح األزدم: "كقد ركم أف ابف عكف تكمـ في حبيب ىذا كرماه"، كقاؿ: ىذا خطأ مف قائمو، إنما 

سماعيؿ السدم، كىما جميعان أعكر" قاؿ ابف عكف: ثنا  .(7)حبيب بف أبي ثابت، كا 
 : ثقة، يدلس.خالصة القول

 مصطمح: "أروى الناس عن فالن": .8
اح بف عبد اهلل اليىٍشكيرم -13 )ع( الكىضَّ

، أبك عىكىانة، الكاسطي البىزَّاز(8)
    ، مكلى يزيد بف عطاء (9)

أك -، مات سنة خمس (11)مكلى أبيو عطاء بف يزيد ، كييقاؿ:(10)ابف يزيد اليىٍشكرم، كييقاؿ: الًكٍندم
 .(12)كسبعيف -ست

                                                 
 .5/362ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .2/67ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (2)
 .299سؤاالت أبي داكد ينظر:  (3)
 .1/263ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .1/263ينظر: المصدر السابؽ  (5)
 .1/263ينظر: المصدر السابؽ  (6)
 .3/356ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (7)
 اليشكرم: بفتح الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كسككف الشيف المعجمة كضـ الكاؼ كفي آخرىا الراء، تنسب إلى (8)

 .13/509ىذه القبيمة كىي يشكر جماعة. األنساب 
البزاز: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالزاييف المعجمتيف بينيما ألؼ، ىذه المفظة تقاؿ لمف يبيع البز كىك الثياب.  (9)

 .2/199األنساب 
قبيمة مشيكرة مف  الكندم: بكسر الكاؼ كسككف النكف كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى كندة، كىي (10)

 .11/161اليمف تفرقت في الببلد. األنساب 
 .30/441تيذيب الكماؿ  (11)
 .580تقريب التيذيب  (12)



 لفصل الثانيا

 

 
54 

 

أو أحسن الناس -قال ىشام بن عبيد اهلل الرازي: "سألت ابن المبارك: من أروى الناس 
 .(3)؟ قال: أبو عوانة"(2)، أجرير(1)عن المغيرة –رواية

 أقوال النقاد:
كقاؿ ابف عبد البر: "أجمعكا ، (4)كقاؿ ابف ميدم: "كتاب أبي عكانة أثبت مف حفظ ىشيـ"

، كقاؿ الذىبي: (5)عمى أنو ثقة ثبت حجة فيما حدث مف كتابو، ككاف إذا حدث مف حفظو ربما غمط"
 .(6)"كاف مف أركاف الحديث"

، كقاؿ أبك زرعة: "ثقة إذا حدث مف (8)، كقاؿ العجمي: "ثقة"(7)كقاؿ ابف سعد: "ثقة صدكقان"
تقانو يفزع مف شعبة"، كقاؿ ابف عدم: "كاف أ(9)كتابو" ، كقاؿ الذىبي: (10)ميان ثقة، ككاف مع ثبتو كا 

ابف حجر: "ثقة  ، كقاؿ(12)، كقاؿ مرة: "مجمع عمى ثقتو، ككتابو متقف بالمرة"(11)"ثقة، متقف لكتابو"
 .(13)ثبت"

كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف: "ما أشبو حديثو بحديثيما، يعني: أبا عكانة بسفياف 
، كسئؿ أحمد ابف (15)اؿ القطاف: "أبك عكانة مف كتابو أحب إلي مف شعبة مف حفظو"، كق(14)كشعبة"

ذا حدث مف غير  حنبؿ: أبك عكانة أثبت أـ شريؾ؟ قاؿ: إذا حدث أبك عكانة مف كتابو فيك أثبت، كا 
 .(16)كتابو فربما كىـ

                                                 
 .28/397تيذيب الكماؿ  األعمى، الفقيو الككفي ىشاـ أبك مكالىـ، الضبي، مقسـ بف المغيرة (1)
 .4/540لقاضي، تيذيب الكماؿ ا الككفي الرازم اهلل عبد أبك ،الضبي قرط بف الحميد عبد بف جرير (2)
 .9/40ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .9/40ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .12/216ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .7/257سير أعبلـ النببلء  (6)
 .7/211الطبقات الكبرل  (7)
 .2/340معرفة الثقات  (8)
 .9/41ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .4/318ء الكامؿ في الضعفا (10)
 .2/349الكاشؼ  (11)
 .4/334ميزاف االعتداؿ  (12)
 .580تقريب التيذيب  (13)
 .9/40ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .15/641ينظر: تاريخ بغداد  (15)
 .9/40ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
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أبك عكانة في ، ك ان كقاؿ عفاف: "كاف أبك عكانة صحيح الكتاب، كثير العىٍجـ كالنَّقط، كاف ثبت
، كقاؿ مرة: "كأبك عكانة أكثر ركاية عف أبي بشر مف (1)جميع حالو أصح حديثان عندنا مف ىشيـ"

شعبة، كىشيـ، في جميع الحديث، أبك عىكانة كتابو صحيح، كأخبار يجيء بيا، كطكؿ الحديث 
نما يختصر الحديث، كأبك عكانة يطكلو، ففي جميع حالو أصح  حديثان عندنا بطكلو، كىشيـ أحفظ، كا 

 .(2)مف ىشيـ إال أنو بأخرة كاف يقرأ مف كتب الناس فيقرأ الخطأ، فأما إذا كاف مف كتابو فيك ثبت"
، كقاؿ يعقكب بف شيبة: "ثبت (3)كقاؿ شعبة: "إذا حدثكـ أبك عكانة عف أبي ىريرة، فصدقكه"

مد: "حثني شعبة ، كقاؿ الحجاج بف مح(4)صحيح الكتاب، كحفظو صالح، ككاف أبك عكانة سبيان"
 .(5)عمى المبارؾ بف فضالة، كعمى أبي عكانة، كقاؿ لي: الـز أبا عكانة"

، (6)كقاؿ يحيى بف معيف: "كاف أبك عكانة أميَّان يستعيف بإنساف يكتب لو، ككاف يقرأ الكتب"
و، كقاؿ مرة، كسألو رجؿ: أيما أثبت: زائدة، أك أبك عكانة؟ قاؿ: "كبلىما ثبت صدكقيف"، فأعاد عمي

، كقاؿ أخرل: "أثبتيـ في مغيرة أبك عكانة، (7)فأعاد مثؿ ىذا، ثـ رأيتو كأنو قد ماؿ إلى أبي عكانة
، كقاؿ أيضان: "أبك عكانة الكضاح ثقة، ككاف أبك عكانة عبدان ليزيد (8)قاؿ: كىك في قتادة ليس بذاؾ"

يحيى بف معيف: أبك ، كقيؿ ل(9)بف عطاء، كحديث أبي عكانة جائز، كحديث يزيد بف عطاء ضعيؼ"
مف  عكانة أحب إليؾ في قتادة أك حماد بف سممة؟ فقاؿ: أبك عكانة قريب مف حماد، كىماـ أحب إليَّ 

 .(10)أبي عكانة
ذا حدث مف حفظو غمط كثيران، كىك صدكؽ ثقة، كىك  كقاؿ أبك حاتـ: "كتبو صحيحة، كا 

، كقاؿ (11)حماد بف سممة"أحب إلي مف أبي األحكص، كمف جرير بف عبد الحميد، كىك أحفظ مف 
 .(12)عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش: "صدكؽ في الحديث"

                                                 
 .9/40 جرح كالتعديؿينظر: ال (1)
 .15/643ينظر: تاريخ بغداد  (2)
 .15/640ينظر: المصدر السابؽ  (3)
 .15/644ينظر: المصدر السابؽ  (4)
 .15/640ينظر: المصدر السابؽ  (5)
 .9/41ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .15/641ينظر: تاريخ بغداد  (7)
 .15/643ينظر: المصدر السابؽ  (8)
 .15/644ينظر: المصدر السابؽ  (9)
 .9/41ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .9/41ينظر: المصدر السابؽ  (11)
 .15/644ينظر: تاريخ بغداد  (12)
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كقاؿ ابف المديني: "كاف أبك عكانة في قتادة ضعيفان، ألنو كاف ذىب كتابو، ككاف يحفظ مف 
 .(2)، كقاؿ الذىبي: "ثقة حجة كال سيما إذا حدث مف كتابو"(1)سعيد، كقد أغرب فييا أحاديث"

 إذا حدث مف كتابو، تيكمـ في حفظو، كفي حديثو عف قتادة. ثقة خالصة القول:
 الياقوتة بين العمماء":نت أشبيو بمصطمح: "لم يكن أحد أشبو بأىل العمم من فالن، ك .9
( محمد بف عىٍجبلف القيرىًشي، أبك عبد اهلل المىدىني، مكلى فاطمة بنت الكليد4)خت ـ -14

، كتكفي (3)
 .(4)ةبالمدينة سنة ثماف كأربعيف كمائ

قال ابن المبارك: "لم يكن بالمدينة أحد أشبو بأىل العمم من ابن عجالن، كنت أشبيو 
 .(5)بالياقوتة بين العمماء"

 أقوال النقاد:
، كقاؿ جرير: "ما رأيت مف المدنييف (9)، كالعجمي(8)، كأبك حاتـ(7)، كأحمد(6)كثقو ابف معيف

 .(10)مف يشبو ابف عجبلف، كاف مثؿ الياقكت األحمر"
ا بالحديث" كقاؿ ابف عيينة: "كاف ثقة مأمكننا عالمن

ابف سعد:  ، كقاؿ(12)، ككاف يثني عميو(11)
      : "مف الثقات"، كذكره (15)، كيعقكب بف شيبة(14)، كقاؿ أبك زرعة(13)"كاف عابدان ناسكان فقييان"

أبي ىريرة،  ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "كقد سمع سعيد المقبرم مف أبي ىريرة كسمع عف أبيو عف
فمما اختمط عمى ابف عجبلف صحيفتو، كلـ يميز بينيما، اختمط فييا كجعميا كميا عف أبي ىريرة، 

ابف عجبلف عف  كليس ىذا مما ييي اإلنساف بو؛ ألف الصحيفة كميا في نفسيا صحيحة، فما قاؿ
                                                 

 .15/643 تاريخ بغدادينظر:  (1)
 .2/382المغني في الضعفاء  (2)
 .26/101ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .26/107تيذيب الكماؿ  (4)
 .1/273ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .3/195 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (6)
 .2/19ية عبد اهلل ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركا (7)
 .8/50ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .2/247معرفة الثقات  (9)
 .8/50ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .10/273ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (11)
 .2/19ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (12)
 .5/430الطبقات الكبرل  (13)
 .8/50ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .26/102ر: تيذيب الكماؿ ينظ (15)
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ًمؿ عنو قديمان قبؿ اختبلط صحيفتو ع ميو، كما قاؿ عف سعيد عف أبيو عف أبي ىريرة، فذاؾ مما حي
سعيد عف أبي ىريرة، فبعضيا متصؿ صحيح، كبعضيا منقطع؛ ألنو أسقط أباه منيا، فبل يجب 
نما  االحتجاج عند االحتياط إال بما يركم الثقات المتقنكف عنو عف سعيد عف أبيو عف أبي ىريرة، كا 

لكاف كاذبان في كاف ييي أمره كيضعؼ لك قاؿ في الكؿ سعيد عف أبي ىريرة، فإنو لك قاؿ ذلؾ 
، كقاؿ (1)البعض؛ ألف الكؿ لـ يسمعو سعيد عف أبي ىريرة، فمك قاؿ ذلؾ لكاف االحتجاج بو ساقطان"

، كسئؿ يحيى بف معيف عف محمد بف عجبلف، أىك أحب إليؾ (2)ابف حباف: "مف خيار أىؿ المدينة"
ا قاؿ يحيى: محمد بف أـ محمد بف عمرك؟ فقاؿ: سبحاف. سبحاف اهلل، ما يشؾ في ىذا أحد، أك كم

 .(3)عجبلف، أكثؽ مف محمد بف عمرك
ابف الفىرىضي ، كقاؿ(5)، كقاؿ أحمد: "ليس بو بأس"(4)كذكر مالؾ ابف عجبلف، فذكر خيران 

(6) :
، ، كقاؿ المزم: "كاف عابدان ناسكان، فقييان، ككاف لو حمقة في مسجد رسكؿ اهلل (7)"عالمان فاضبلن"

، كقاؿ الساجي: "ىك الصدؽ لـ يحدث عنو مالؾ إال يسيرنا (9)كقاؿ الذىبي: "صدكؽ"، (8)ككاف يفتي"
، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ إال أنو (10)كأنو استصغره، إنما عابكه باختبلط حديث سعيد عميو"

 .(11)اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة"
، ككاف ال (12)مة عنده"كقاؿ يحيى القطاف: "مضطرب الحديث، في حديث نافع، كلـ يكف لو تمؾ القي

، كقيؿ لمالؾ بف أنس: إف ناسان مف أىؿ العمـ يحدثكف، فقاؿ مف ىـ؟ (13)يرضى محمد بف عجبلف
 .(14)فقيؿ لو: محمد بف عجبلف، فقاؿ: لـ يكف يعرؼ ابف عجبلف ىذه األشياء، كلـ يكف عالمان 

                                                 
 .7/387الثقات  (1)
 .222مشاىير عمماء األمصار  (2)
 .3/225 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (3)
 .1/196ينظر: التاريخ الكبير  (4)
 .205ينظر: سؤاالت أبي داكد  (5)
 .9/59عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ ابف الفرضي، تاريخ اإلسبلـ  (6)
 .2/13مماء كالركاة لمعمـ باألندلس تاريخ الع (7)
 .26/102تيذيب الكماؿ  (8)
 .365ديكاف الضعفاء  (9)
 .10/273ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (10)
 .496تقريب التيذيب  (11)
 .4/118ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .2/318ينظر: التاريخ الكبير، تاريخ ابف أبي خيثمة  (13)
 .4/118ينظر: الضعفاء الكبير  (14)



 لفصل الثانيا

 

 
58 

 

ك حسف ، ككذا الذىبي، كقاؿ: "كغيره أقكل منو، كى(1)كذكره العقيمي في الضعفاء
 .(3)، كذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة مف طبقات المدلسيف(2)الحديث"

 .حسف الحديث، اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة  خالصة القول:
 مصطمح: "مشائخ أىل البصرة": .11

نما نزؿ فييـ ، (4)* )ع( سميماف بف طىٍرخاف التٍَّيمي، أبك المعتمر، البصرم، كلـ يكف مف بني تىٍيـ، كا 
 .(5)ت سنة ثبلث كأربعيف كمائةما

 .(6)قال ابن المبارك: "التيمي وابن ُعَميَّة، مشائخ أىل البصرة، لم يسمعوا من أبي العالية"
مصطمح: "ما رأيت أحدًا ذكر لي قبل أن ألقاه، ثم لقيتو إل وىو عمى دون ما ذكر لي،  .11

 إل فالن":
)ع( عبد اهلل بف عىكف بف أىٍرطىبىاف الميزىني -15

، مات سنة خمسيف (8)مكالىـ، أبك عىٍكف، البىٍصرم (7)
 .(9)كمائة عمى الصحيح

قال ابن المبارك: "ما رأيت أحدًا ذكر لي قبل أن ألقاه، ثم لقيتو إل وىو عمى دون ما ذكر 
، (10)لي، إل ابن عون وَحَيوة أو سفيان، فأما ابن عون، فموددت أني لزمتو حتى أموت أو يموت"

، وقال أيضًا: "وجدت العمم في الناس كثيرًا، (11)أيت أحدًا أفضل من ابن عون"وقال مرة: "ما ر 
 .(12)ووجدت األدب في أربعة، فذكر منيم: ابن عون"

 أقوال النقاد:

                                                 
 .4/118 ضعفاء الكبيرينظر: ال (1)
 .2/240المغني في الضعفاء  (2)
 .44ينظر: طبقات المدلسيف  (3)
 .35ينظر: ترجمتو ص (4)
 .252تقريب التيذيب  (5)
 .4/202ينظر: تيذيب التيذيب  (6)
بف الياس بف مضر المزني: بضـ الميـ كفتح الزام كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى مزينة بف أد ابف طابخة  (7)

نما سمي باسـ أمو مزينة. األنساب   .12/226ابف نزار بف معد بف عدناف، كاسـ مزينة عمرك، كا 
 .15/394تيذيب الكماؿ  (8)
 .317تقريب التيذيب  (9)
 .5/348ينظر: تيذيب التيذيب  (10)
 .5/163ينظر: التاريخ الكبير  (11)
 .8/106ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
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، (5)، كصالح بف محمد(4)، كالعجمي(3)، كأبك حاتـ(2)، كابف معيف(1)كثقو ابف سعد
، كزاد ابف سعد: "كثير (9)، كالخطيب البغدادم(8)، كالدارقطني(7)، كعثماف بف أبي شيبة(6)كالنسائي

الحديث، كرعان"، كزاد العجمي: "رجؿ صالح"، كزاد صالح بف محمد: "مأمكف، كاف يقاؿ: إنو مف 
 ، كزاد النسائي: "ثبت"، كزاد ابف أبي شيبة: "صحيح الكتاب". (10)األبداؿ"

لى ابف عكف كىك كقاؿ ىشاـ بف حساف: "حدثني مف لـ تر عينام مثمو، كأشار بيده إ
 .(12)، كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: "ما كاف بالعراؽ أحد أعمـ بالسنة مف ابف عكف"(11)جالس"

    ، كقاؿ ابف خمفكف: "كاف(14)كقاؿ النسائي: "الثقة المأمكف" ،(13)كقاؿ ابف معيف: "ثبت"
 .(16)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت فاضؿ"(15)ابف عكف مف الثقات األثبات الفضبلء األخيار"

كقاؿ شعبة: "ألف أسمع مف ابف عكف حديثان، يقكؿ: أظنو قد سمعت، أحب إلي مف أف 
، كقاؿ عمي ابف المديني: "كذكر: ىشاـ بف حساف، كخالد (17)أسمع غيره مف ثقة يقكؿ: قد سمعت"

الحذاء، كعاصـ األحكؿ، كسممة بف عمقمة، كعبد اهلل بف عكف، كأيكب، فقاؿ: ليس في القكـ مثؿ 
مع البف عكف مف اإلسناد ما لـ يجمع ألحد مف أصحابو"(18)كأيكب" ابف عكف  .(19)، كقاؿ مرة: "جي

                                                 
 .7/193قات الكبرل الطب (1)
 .11/216تاريخ بغداد  (2)
 .5/131ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .2/49معرفة الثقات  (4)
 .11/216تاريخ بغداد  (5)
 .8/106ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (6)
 .8/107ينظر: المصدر السابؽ  (7)
 .11/216تاريخ بغداد  (8)
 .11/216المصدر السابؽ  (9)
 .118الحكف أىؿ العبادة كالكرع، شفاء العميؿ األبداؿ ىـ الص (10)
 .15/399ينظر: تيذيب الكماؿ  (11)
 .15/400ينظر: المصدر السابؽ  (12)
 .5/131ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .8/106ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
 .8/106ينظر: المصدر السابؽ  (15)
 .317تقريب التيذيب  (16)
 .5/131ينظر: الجرح كالتعديؿ  (17)
 .5/131ينظر: المصدر السابؽ  (18)
 .15/397ينظر: تيذيب الكماؿ  (19)
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، كقاؿ مرة: "مف (1)كسئؿ أحمد عنو، فقاؿ: "ما بو بأس، أعرفو قديمان، كجعؿ يقكؿ فيو خيران"
 .(3)، كقاؿ الخميمي: "صالح الحديث"(2)الثقات"

 .(4)د اهلل بف عكفؿ ابف عمية عف حفاظ أىؿ البصرة؟ فذكر منيـ: عبئكس
كقاؿ ابف حباف: "مف سادات أىؿ زمانو عبادة، كفضبلن، ككرعان، كنسكان، كصبلبة في السنة، 

، كقاؿ الذىبي: "اإلماـ، (6)، كقاؿ المزم: "فضائمو، كمناقبو كثيرة جدان"(5)كشدة عمى أىؿ البدع"
 .(7)القدكة، الحافظ"

 : ثقة، ثبت.خالصة القول
 مصطمح: "ميزان": .12

( عبد الممؾ بف أبي سميماف، كاسمو ميسرة، أبك محمد، كيقاؿ: أبك سميماف، كقيؿ: 4خت ـ) -16
 .(10)، مات سنة خمس كأربعيف كمائة(9)، أحد األئمة(8)أبك عبد اهلل العىٍرزىمي

، وقال أيضًا عن سفيان: "حفاظ الناس: إسماعيل (11)قال ابن المبارك: "عبد الممك ميزان"
 .(12)مك بن أبي سميمان، وذكر جماعة"ابن أبي خالد، وعبد الم

 أقوال النقاد:
، (16)، كمحمد بف عبد اهلل بف عمار المكصمي(15)أحمدك ، (14)، كابف معيف(13)كثقو ابف سعد

، كقاؿ سفياف الثكرم: "مكازيف (20)، كالدارقطني(19)، كالنسائي(18)، كيعقكب بف سفياف(17)كالعجمي
                                                 

 .371ينظر: سؤاالت أبي داكد  (1)
 .11/216تاريخ بغداد  (2)
 .1/246اإلرشاد  (3)
 .5/131ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .7/4الثقات  (5)
 .15/400ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .6/364سير أعبلـ النببلء  (7)
، كظني أنو بطف مف فزارة، كجبانة العر  (8) زمي: بفتح العيف الميممة كسككف الراء كفتح الزام، ىذه النسبة إلى عرـز

 .9/271عرـز بالككفة معركفة، كلعؿ ىذه القبيمة نزلت بيا فنسب المكضع إلييـ. األنساب 
 .6/396تيذيب التيذيب  (9)
 .363تقريب التيذيب  (10)
 .12/137ينظر: تاريخ بغداد  (11)
 .6/397ينظر: تيذيب التيذيب  (12)
 .6/337الطبقات الكبرل  (13)
 .5/368ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .1/409ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (15)
 .18/327ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
 .2/103معرفة الثقات  (17)
 .3/94المعرفة كالتاريخ  (18)
 .18/328ينظر: تيذيب الكماؿ  (19)
 .45ينظر: سؤاالت البرقاني  (20)
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، كزاد ابف سعد: "مأمكنان، ثبتان"، كزاد ابف عمار: (1)يماف"الككفة، فعدَّىـ، منيـ: عبد الممؾ بف أبي سم
"حجة"، كزاد العجمي: "ثبت في الحديث"، كزاد يعقكب بف سفياف: "متقف، فقيو"، كذكره  ابف حباف في 
الثقات، كقاؿ: "كاف مف خيار أىؿ الككفة كحفاظيـ، كالغالب عمى مف يحفظ كيحدث مف حفظو أف 

 .(2)رؾ حديث شيخ، ثبت، صحت عدالتو، بأكىاـ يىًيـ في ركايتو"يىًيـ، كليس مف اإلنصاؼ ت
: "ثقة مأمكف عند أىؿ الحديث، ال نعمـ أحدان تكمـ فيو غير شعبة، مف أجؿ (3)كقاؿ الترمذم

 . (4)ىذا الحديث"
، كقاؿ أخرل: "ثقة، قيؿ: ييخطئ؟ قاؿ: نعـ، ككاف مف أحفظ (5)كقاؿ أحمد: "مف الحفاظ"

، كقاؿ مرة: "أحد (7)، كقاؿ الذىبي: "أحد الحفاظ"(6)و رفع أحاديث عف عطاء"أىؿ الككفة، إال أن
 .(9)، كقاؿ السمعاني: "ثقة، يخطئ في بعض الحديث"(8)الثقات المشيكريف"

، كقاؿ جرير: "كاف (10)كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: "كاف شعبة يعجب مف حفظ عبد الممؾ"
كىميـ"المحدثكف إذا كقع بينيـ االختبلؼ في الحدي ، (11)ث، سألكا عبد الممؾ بف أبي سميماف، ككاف حى

ٍسفي ًذٍكًرىـ لو مشيكر"  .(12)كقاؿ الخطيب البغدادم: "ثناؤىـ عميو مستفيض، كحي
بف أبي لـ يحدّْث بو أحد إال عبد الممؾ ، فقاؿ: "ىك حديث (13)كسئؿ ابف معيف عف حديث الشفعة

 .(14)عبد الممؾ ثقة صدكؽ، ال ييرد عمى مثمو" سميماف، عف عطاء، كقد أنكره عميو الناس، كلكف

                                                 
 .199ينظر: سؤاالت اآلجرم  (1)
 .7/97الثقات  (2)
الترمذم: ىذه النسبة إلى مدينة قديمة عمى طرؼ نير بمخ اٌلذم يقاؿ لو: جيحكف، كالناس مختمفكف في كيفية ىذه  (3)

ا، كبعضيـ يقكلكف بكسرىا، النسبة بعضيـ يقكلكف بفتح التاء المنقكطة بنقطتيف مف فكؽ، كبعضيـ يقكلكف بضمي
كالمتداكؿ عمى لساف أىؿ تمؾ البمدة بفتح التاء ككسر الميـ، كاٌلذم كنا نعرفو قديمان فيو كسر التاء كالميـ جميعان، 

 .3/41كاٌلذم يقكلو المتكقكف كأىؿ المعرفة بضـ التاء كالميـ، ككؿ كاحد يقكؿ معنىن لما يدعيو. األنساب 
ف كاف غائبان، إذا كاف طريقيما 1369/ح3/643سنف الترمذم  (4) . كالحديث ىك: "الجار أحؽ بشفعتو، ينتظر بو كا 

 كاحدان"، مف حديث جابر رضي اهلل عنيما مرفكعان. 
 .1/534ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (5)
 .296ينظر: سؤاالت أبي داكد  (6)
 .3/918تاريخ اإلسبلـ  (7)
 .2/656ميزاف االعتداؿ  (8)
 .8/314ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (9)
 .12/134ينظر: تاريخ بغداد  (10)
 .5/367ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .12/135ينظر: تاريخ بغداد  (12)
(، كابف ماجو في 3/643/1369أخرجو الترمذم في سننو، أبكاب األحكاـ، باب ما جاء في الشفعة لمغائب ) (13)

(، كأبك داكد في سننو، أبكاب اإلجارة، باب في الشفعة 2/833/2494ة بالجكار )سننو، كتاب الشفعة، باب الشفع
 (، قاؿ األلباني: صحيح.3/286/3518)
 .12/134ينظر: تاريخ بغداد  (14)
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، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ لو (2)، كقاؿ الساجي: "صدكؽ"(1)كقاؿ أبك زرعة: "ال بأس بو"
في  (7)، كابف الجكزم(6)، كابف عدم(5)، كذكره العقيمي(4)كقاؿ ابف معيف: "ضعيؼ"، (3)أكىاـ"

اف حديثان آخر مثؿ حديث الشفعة طرحت كقاؿ شعبة: "لك ركل عبد الممؾ بف أبي سميم، الضعفاء
ٍسًنيا فررت"(9)، كقاؿ مرة: "تركت حديثو"(8)حديثو"  .(10)، كقيؿ لو: "كاف حسف الحديث؟ قاؿ: مف حي

 ثقة، لو أكىاـ. خالصة القول:
 مصطمح: "خير الناس": .13

يؿ بف ًعيىاض بف مسعكد بف بشر، التًَّميمي، اليىٍربيكعي -17  .(11))س( عمي بف فيضى
، وقال مرة: "خير الناس الفضيل   (12)بن المبارك: "خير الناس، يعني: في ذلك الوقت"قال ا

 .(13)ابن عياض، وخير منو ابنو عمي"
 أقوال النقاد:

، كقاؿ النسائي: "ثقة، (14)قاؿ سفياف بف عيينة: "ما رأيت أحدان أخكؼ مف الفضيؿ كابنو"
كقاؿ المزم: "كاف مف سادات المسمميف عممان، ، (16)، كقاؿ الدارقطني: "ثقة، مأمكف، زاىد"(15)مأمكف"

، كقاؿ مرة: "كاف عالمان (18)، كقاؿ الذىبي: "مف كبار األكلياء"(17)كزىدان، كعبادةن، كخكفان، ككرعان"
 .(20)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة عابد"(19)عامبلن"

 : ثقة.خالصة القول

                                                 
 .5/368ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .8/315ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (2)
 .363تقريب التيذيب  (3)
 .5/367ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .3/31الضعفاء الكبير  (5)
 .6/525الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .2/150الضعفاء كالمترككيف  (7)
 .3/31ينظر: الضعفاء الكبير  (8)
 .3/31ينظر: المصدر السابؽ  (9)
 .3/31ينظر: المصدر السابؽ  (10)
 .7/373تيذيب التيذيب  (11)
 .7/373ينظر: تيذيب التيذيب  (12)
 .21/99 ينظر: تيذيب الكماؿ (13)
 .21/102ينظر: المصدر السابؽ  (14)
 .21/97ينظر: المصدر السابؽ  (15)
 .262ينظر: سؤاالت السممي  (16)
 .21/96تيذيب الكماؿ  (17)
 .8/442سير أعبلـ النببلء  (18)
 .2/45الكاشؼ  (19)
 .404تقريب التيذيب  (20)
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اليىٍربيكعي، أبك عمي الزاىد )خ ـ د ت س( فضيؿ بف ًعياض بف مسعكد بف ًبٍشر التًَّميمي،  -18
رىاساني الخي

 .(2)، مات سنة سبع كثمانيف كمائة كقيؿ قبميا(1)
، وقال أيضًا: "ما بقي عمى ظير (3)قال ابن المبارك: "وأما أورع الناس ففضيل بن عياض"

، وقال أيضًا: "إذا نظرت إلى فضيل جدد لي الحزن ومقتُّ (4)األرض عندي أفضل من فضيل"
 .(6)وقال مرة: "خير الناس الفضيل بن عياض، وخير منو ابنو عمي"، (5)كى"نفسي، ثم ب
 أقوال النقاد:

، كقاؿ النسائي: "ثقة (7)قاؿ ابف سعد: "ثقة، ثبتان، فاضبلن، عابدان، كرعان، كثير الحديث"
ان، كبير ، كقاؿ الذىبي: "ككاف إمامان، ثقة، حجة، زاىدان، عابدان، ربانيان، صمداني(8)مأمكف، رجؿ صالح"

 .(10)، كقاؿ ابف حجر: "الزاىد المشيكر، ثقة، عابد، إماـ"(9)الشأف"
، (13): "ثقة"، كقاؿ العجمي: "ثقة، متعبد، رجؿ صالح"(12)، كالدارقطني(11)كقاؿ ابف عيينة

، كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف عمار: "ليت فضيبلن كاف (14)كقاؿ عثماف بف أبي شيبة: "كاف ثقة"
 .(16)، كذكره ابف حباف في الثقات(15): ترل حديثو حجة؟ قاؿ: سبحاف اهلل"يحدث بما يعرؼ، قيؿ

، (18)، كقاؿ عثماف بف أبي شيبة: "كاف صدكقان، كليس بحجة"(17)كقاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ"
 .(19)كقاؿ عبد الرحمف بف ميدل: "رجؿ صالح، كلـ يكف بحافظ"

 : ثقة.خالصة القول

                                                 
 .8/294تيذيب التيذيب  (1)
 .448تقريب التيذيب  (2)
 .8/295التيذيب  ينظر: تيذيب (3)
 .8/295 المصدر السابؽينظر:  (4)
 .8/296 المصدر السابؽينظر:  (5)
 .21/99ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .6/43الطبقات الكبرل  (7)
 .23/287ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .4/942تاريخ اإلسبلـ  (9)
 .448تقريب التيذيب  (10)
 .7/73ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .261الت السممي ينظر: سؤا (12)
 .2/207معرفة الثقات  (13)
 .8/296ينظر: تيذيب التيذيب  (14)
 .23/286ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
 .7/315الثقات  (16)
 .7/73ينظر: الجرح كالتعديؿ  (17)
 .8/296ينظر: تيذيب التيذيب  (18)
 .7/73ينظر: الجرح كالتعديؿ  (19)
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 مصطمح: "ما رأيت أصح من كتابك": .14
   الفىٍضؿ بف ديكىٍيف، كىك لقب، كاسمو عمرك بف حماد بف زيىير بف ًدٍرىىـ التٍَّيًمي، مكلى  )ع( -19

ئي آؿ طمحة، أبك نيعىٍيـ الميبلى
، الككفي، األٍحكىؿ(1)

، مات سنة ثماني عشرة، كقيؿ: تسع عشرة (2)
 .(3)كمائة

رأيت أصح روى ابن حجر عن أبي ُنعيم أنو قال: نظر ابن المبارك في كتبي، فقال: "ما 
 .(4)من كتابك"

 أقوال النقاد:
، كقاؿ (5)قاؿ يعقكب بف سفياف: "أجمع أصحابنا أنو غاية في اإلتقاف كالحفظ، كأنو حجة"

 .(6)ابف حباف: "كاف أتقف أىؿ زمانو، كلـ يدرؾ مف ركل عنو"
يؿ ، كقاؿ أحمد: "كىيّْس يتحرل الصدؽ، قم(7)كقاؿ ابف سعد: "ثقة مأمكنان كثير الحديث حجة"

، (10)، كقاؿ أخرل: "ييعرؼ في حديثو الصدؽ"(9)، كقاؿ مرة: "ىك أثبت مف ككيع"(8)الخطأ، ثبت"
كقاؿ أبك حاتـ: "ثقة، كاف يحفظ حديث الثكرم كمسعر حفظان جيدان، كاف يأتي بحديث الثكرم عف 

، (12)بت في الحديث"، كقاؿ العجمي: "ثقة، ث(11)لفظ كاحد ال يغيره، ككاف ال ييمىقَّف، ككاف حافظان متقنان"
، كقاؿ ابف عمار: "متقف حافظ، فإذا ركل عف (13)كقاؿ يعقكب بف أبي شيبة: "ثقة، ثبت، صدكؽ"

                                                 
ء كالمبلءة، كىك المرط اٌلذم تستر بو المرأة إذا خرجت، كظني أف ىذه المبلئي: بضـ الميـ، ىذه النسبة إلى المبل (1)

 .12/510النسبة إلى بيعو. األنساب 
 .8/270تيذيب التيذيب  (2)
 .446تقريب التيذيب  (3)
 .8/274ينظر: تيذيب التيذيب  (4)
 .2/633المعرفة كالتاريخ  (5)
 .7/319الثقات  (6)
 .6/369الطبقات الكبرل  (7)
 .7/61ظر: الجرح كالتعديؿ ين (8)
 .14/313ينظر: تاريخ بغداد  (9)
 .23/209ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .7/62ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .2/205معرفة الثقات  (12)
 .14/313ينظر: تاريخ بغداد  (13)
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كال  ظ حجة، إال أنو يتشيع مف غير غمك، كقاؿ الذىبي: "حاف(1)الثقات فحديثو حجة، أحجُّ ما يككف"
 .(3)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة، ثبت"(2)سب"

ابف المديني:  ، كقاؿ(4)كقبيصة فقاؿ: أبك نعيـ أتقف الرجميف كسئؿ أبك زرعة عف أبي نيعيـ
 .(7)، كقاؿ الخميمي: "حجة"(6)، كقاؿ أبك داكد: "حافظان جدان"(5)"مف الثقات"

، كقاؿ أحمد بف صالح: "ما رأيت محدثان أىٍصدىؽ (8)كذكره ابف معيف مع أثبت أصحاب الثكرم
عابة، ، كقاؿ الخطيب البغدادم: "مىزَّاحان ذا دي (9)اديث مناكير"مف أبي نعيـ، كاف ثقة ككاف يدلس أح

 .(10)مع تدينو كثقتو كأمانتو"
 .(11)كقد خالؼ ابف معيف النقادى فضعَّفو، كما حكى عنو ابف شاىيف

 : ثقة، حافظ.خالصة القول
 مصطمح: "أورع الناس"، "ما بقي عمى ظير األرض أفضل من فالن": .15

ياض بف مسعكد بف ًبٍشر التًَّميمي، اليىٍربيكعي، أبك عمي الزاىد )خ ـ د ت س( فضيؿ بف عً  *
رىاساني الخي

 .(13)، مات سنة سبع كثمانيف كمائة كقيؿ قبميا(12)
، وقال أيضًا: "ما بقي عمى (14)قال ابن المبارك: "وأما أورع الناس ففضيل بن عياض"

ضيل جدد لي الحزن ، وقال أيضًا: "إذا نظرت إلى ف(15)ظير األرض عندي أفضل من فضيل"
 .(16)ومقتُّ نفسي، ثم بكى"

                                                 
 .14/317ينظر: تاريخ بغداد  (1)
 .3/350ميزاف االعتداؿ  (2)
 .446تقريب التيذيب  (3)
 .7/62ظر: الجرح كالتعديؿ ين (4)
 .7/62 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .99ينظر: سؤاالت اآلجرم  (6)
 .2/635اإلرشاد  (7)
 .7/62ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .186تاريخ أسماء الثقات  (9)
 .14/308تاريخ بغداد  (10)
 .154تاريخ أسماء الضعفاء  (11)
 .63ينظر: ترجمتو ص (12)
 .448تقريب التيذيب  (13)
 .8/295ينظر: تيذيب التيذيب  (14)
 .8/295 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .8/296 المصدر السابؽينظر:  (16)
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 :(2)، "درة بين مروين"(1)ين"دَ مصطمح: "ذاك أحد األحَ  .16
)ع( سيٍفياف بف عييىٍينة بف أبي ًعٍمراف، كاسـ أبي ًعٍمراف ميمكف، مكلى محمد بف ميزاحـ الًيبللي  -20

اؾ الميفىسر، أبك محمد الكيكفي ثـ المكّْي، تكفي سفياف في  جمادل اآلخرة، كقيؿ: في أخي الضحَّ
 .(3)شير رجب سنة ثماف كتسعيف كمائة

وقال عبد اهلل بن المبارك: سئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة فقال: "ذاك أحد 
 .(4)اأَلَحَدين، ما كان أغربو!"

 أقوال النقاد:
اف قاؿ ابف المديني: قاؿ لي يحيى بف سعيد: ما بقي مف معممي الذيف تعممت منيـ غير سفي

 .(5)بف عيينة، فقمت: يا أبا سعيد، سفياف إماـ في الحديث؟ قاؿ: سفياف إماـ اليـك منذ أربعيف سنة
، كقاؿ ابف معيف: "ثقة، كاألكزاعي (6)كقاؿ الشافعي: "لكال مالؾ كسفياف لذىب عمـ الحجاز"

 .(8)، كقاؿ أحمد: "سفياف أثبت الناس في عمرك بف دينار، كأحسنو حديثان"(7)أثبت منو"
، كقاؿ ابف كىب: "ما (9)كقاؿ ابف المديني: "ما في أصحاب الزىرم أتقف مف ابف عيينة"

 .(10)رأيت أحدان أعمـ بكتاب اهلل مف ابف عيينة؟"
كقاؿ العجمي: "ثقة ثبت في الحديث، ككاف بعض أىؿ الحديث يقكؿ ىك أثبت الناس في 

 .(11)الحديث" حديث الزىرم، ككاف حسف الحديث، ككاف يعد مف حكماء أصحاب
كقاؿ أبك حاتـ: "إماـ ثقة، كأثبت أصحاب الزىرم مالؾ كابف عيينة، ككاف أعمـ بحديث 

 .(12)عمرك بف دينار مف شعبة"

                                                 
 .1/33بمعنى ليس لو نظير، الجرح كالتعديؿ  (1)
 كمرك ،الركذ مرك أراد أنو كالجكىرة بيف البمديف، كىما: -أعمـكاهلل -لـ أعثر عمى المراد بيذا المصطمح، كيبدك  (2)

 .فالشاىجا
 .4/1110ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (3)
 .11/189ينظر: تيذيب الكماؿ  (4)
 .11/189ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .11/189 المصدر السابؽينظر:  (6)
 .308ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (7)
 .1/187ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل  (8)
 .11/189ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .11/190 المصدر السابؽظر: ين (10)
 .1/417معرفة الثقات  (11)
 .4/227ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
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كقاؿ ابف حباف: "مف الحفاظ المتقنيف كأىؿ الكرع كالديف، ممف عمـ كتاب اهلل، ككثر تبلكتو 
 .(2)مناقبو كفضائمو كثيرة جدان"، كقاؿ المزم: "ك (1)لو، كشير فيو كحج نيفان كسبعيف حجة"

، كقاؿ ابف حجر: "ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو (3)كقاؿ الذىبي: "ثقة ثبت حافظ إماـ"
 .(4)تغير حفظو بأخرة، ككاف ربما دلس لكف عف الثقات"

كرمي بالتدليس، قاؿ ابف العراقي: "مشيكر بالتدليس أيضان، لكف اتفقكا مع ذلؾ عمى قبكؿ 
 .(5)حكاه غير كاحد" عنعنتو كما

كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف طبقات المدلسيف، كقاؿ: "كاف يدلس، لكف ال يدلس 
 .(6)إال عف ثقة"

كرمي باالختبلط، ذكره العبلئي، كقاؿ: "قاؿ محمد بف عبد اهلل بف عمار المكصمي، عف 
بع كستيف، فمف سمع منو فييا يحيى القطاف أنو قاؿ: أشيد باهلل أف سفياف بف عيينة اختمط سنة س

فسماعو ال شيء"، ثـ تعقب العبلئي ىذا بقكلو: "عامة مف سمع منو إنما كاف قبؿ سنة سبع، كلـ 
في ىذه السنة إال محمد بف عاصـ األصبياني، كلـ يتكقؼ أحد مف العالميف في  ان يسمع منو متأخر 

ف يحيى بف سعيد؛ ألنو مات في االحتجاج بسفياف، فيك مف القسـ األكؿ، بؿ لعؿ ىذا ال يصح ع
 .(7)صفر سنة ثماف كتسعيف، كلـ يكف حينئذ بالحجاز كاهلل أعمـ"

كالقسـ األكؿ الذم ذكره العبلئي ىـ: "مف لـ يكجب ذلؾ لو ضعفان أصبلن، كلـ يحط  قمت:
 .(8)مف مرتبتو إما لقصر مدة االختبلط كسفياف بف عيينة"

يضره ما رمي بو مف تدليس، كال اختبلط، فمثمو قد : ثقة، ثبت، إماـ حجة، ال خالصة القول
 جاز القنطرة.

 .وقول ابن المبارك فيو موافق لغيره من النقاد
 

                                                 
 .6/404الثقات  (1)
 .11/195ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .1/449الكاشؼ  (3)
 .245تقريب التيذيب  (4)
 .53المدلسيف  (5)
 .32طبقات المدلسيف  (6)
 .47المختمطيف  (7)
 .3 صدر السابؽالم (8)
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، أبك الحسف النٍَّحكم، البصرم، نزيؿ مرك، كشيميؿ ىك   ابف (1))ع( النٍَّضر بف شيمىٍيؿ المىاًزني -21
نىزة بف زىير بف عمرك بف حي  رىشة بف زيد بف كيمثكـ بف عى ٍجر بف خيزاعي بف مازف بف عمرك ابف خى

 .(3)، مات سنة أربع كمائتيف(2)تىًميـ، كقيؿ في نسبو غير ذلؾ
، وقال مرة: "ذاك أحد األحدين، لم يكن أحد (4)قال ابن المبارك: "ُدرَّة بين َمْروين ضائعة"

 .(5)من أصحاب الخميل يدانيو"
 أقوال النقاد:

صاحب حديث، كركاية لمشعر، كمعرفة بالنحك، كبأياـ قاؿ ابف سعد: "كاف ثقة إف شاء اهلل، 
 .(8)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت"(7)، كقاؿ الذىبي: "ثقة إماـ صاحب سنة"(6)الناس"

، كقاؿ (12)، كقاؿ ابف المديني: "مف الثقات"(11)، كابف قانع(10)، كالنسائي(9)كثقو ابف معيف
لثقات، كقاؿ: "كاف مف فصحاء الناس ، كذكره ابف حباف في ا(13)أبك حاتـ: "ثقة، صاحب سنة"
، كقاؿ الخميمي: "كبير، عالـ، معركؼ محمو عند جميع العمماء (14)كعممائيـ باألدب كآداب الناس"

 .(15)كالحفاظ، كلو في الشعر، كالمغة محؿ، ككاف ثقة"
 : ثقة.خالصة القول

 
 
 

                                                 
 .12/21لمازني: ىذه النسبة إلى قبيمة مازف، كمازف: بيضة النممة. األنساب ا (1)
 .10/437تيذيب التيذيب  (2)
 .562تقريب التيذيب  (3)
 .8/478ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .29/383ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .7/263الطبقات الكبرل  (6)
 .2/320الكاشؼ  (7)
 .562تقريب التيذيب  (8)
 .219 ركاية الدارمي -يخ ابف معيف تار  (9)
 .29/382ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .12/46ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (11)
 .8/477ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .8/477 مصدر السابؽينظر: ال (13)
 .9/212الثقات  (14)
 .3/892اإلرشاد  (15)
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 سائر الناس":مصطمح: "أفقو الناس"، "لول أن اهلل تعالى أغاثني بفالن وفالن كنت ك .17
ًنيفة الككفي، مكلى بني تىٍيـ اهلل بف ثىٍعمىبة، كقيؿ: إنو  -22 )ت س( النٍُّعماف بف ثابت التٍَّيمي، أبك حى

 .(2)، مات سنة خمسيف كمائة عمى الصحيح(1)مف أبناء فارس، رأل أنسان 
"لول أن  ، وقال مرة:(3)قال ابن المبارك: "أفقو الناس أبو حنيفة، ما رأيت في الفقو مثمو"

، وقال أيضًا: "كان أبو حنيفة آية، (4)اهلل تعالى أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس"
فقال لو قائل: في الشر يا أبا عبد الرحمن، أو في الخير؟ فقال: اسكت يا ىذا، فإنو يقال: غاية 

(5)وجعمنا ابن مريم وأمو آيةفي الشر، وآية في الخير، ثم تال ىذه اآلية، 
"(6) وكان األوزاعي ،

ينيى عن أبي حنيفة، فجاءه ابن المبارك بكتاب ألبي حنيفة فيو مسائل من جياد المسائل، فمما 
قرأه األوزاعي، قال لبن المبارك: "ىذا نبيل من المشايخ، اذىب فاستكثر منو، فقال ابن المبارك: 

ن أصحابي ليمومونني في الرواية عن ، وقال ابن المبارك: "إ(7)ىذا أبو حنيفة الذي َنَيْيت عنو"
أبى حنيفة؛ وذاك أنو أخذ كتاب محمد بن جابر عن حماد بن أبي سميمان، فروى عن حماد ولم 

، وقال أخرى: "اضربوا عمى حديث أبي (9)، وقال مرة: "كان مسكينًا في الحديث"(8)يسمعو منو"
 .(11)، وقال أبو حاتم: "تركو ابن المبارك بأخرة"(10)حنيفة"

 قوال النقاد:أ
، قاؿ أبك بكر بف عياش: "أبك حنيفة (12)قاؿ ابف عيينة: "ما مقمت عيني مثؿ أبي حنيفة"

 .(13)أفضؿ أىؿ زمانو"
، كقاؿ مرة: "ىك أجؿ مف أف (14)كقاؿ ابف معيف: "ثقة ثقة، ما سمعت أحدان ضعفو"

، كقاؿ (16)ال يحفظ" ، كقاؿ أيضان: "ثقة ال يحدث بالحديث إال بما يحفظو، كال يحدث بما(15)يكذب"
                                                 

 .10/449تيذيب التيذيب  (1)
 .563تقريب التيذيب  (2)
 .10/450ر: تيذيب التيذيب ينظ (3)
 .15/461ينظر: تاريخ بغداد  (4)
 .(50سكرة المؤمنكف: ) (5)
 .15/461 تاريخ بغدادينظر:  (6)
 .15/464 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .8/450ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .8/450 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .4/282ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .8/449تعديؿ ينظر: الجرح كال (11)
 .15/460ينظر: تاريخ بغداد  (12)
 .15/462 المصدر السابؽينظر:  (13)
 .12/56ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
 .8/240ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (15)
 .29/424ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
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، كقاؿ مرة: كاف عندنا مف (2)، كقاؿ أخرل: "ال بأس بو، ككاف ال يكذب"(1)مرة: "ثقة في الحديث"
، كقاؿ (3)أىؿ الصدؽ، كلـ يتيـ بالكذب، كلقد ضربو ابف ىبيرة عمى القضاء فأبى أف يككف قاضيان"

و كزكَّاه الجماء الغفير مف األئمة ، كقاؿ مغمطام: "قد أثنى عمي(4)الذىبي: "اإلماـ، فقيو العراؽ"
، كقاؿ مرة: "إف اإلماـ كأمثالو ممف قفزكا (6)، كقاؿ ابف حجر: "فقيو مشيكر"(5)كالعمماء المتأخريف"

القنطرة، فما صار يؤثر في أحد منيـ قكؿ أحد، بؿ ىـ في الدرجة التي رفعيـ اهلل إليو، مف ككنيـ 
 في الثقات. (9)، كابف شاىيف(8)، كذكره العجمي(7)متبكعيف مقتدل بيـ"

     ، إلى، كقاؿ خمؼ بف أيكب: "صار العمـ مف اهلل (10)ككاف شعبة حسف الرأم فيو
، ثـ صار إلى أصحابو، ثـ صار إلى التابعيف، ثـ صار إلى أبي حنيفة، كأصحابو، فمف محمد 

 .(11)شاء فميرض كمف شاء فميسخط"
نؾ تقكؿ إيماني كإيماف جبريؿ ف جابران إقمت ألبي حنيفة كقاؿ حماد بف زيد: " ركل عنؾ كا 

 .(12)كميكائيؿ، قاؿ: ما قمت ىذا، كمف قاؿ ىذا فيك مبتدع"
حنيفة شيء، فكاف أبك حنيفة  كقاؿ عبد الصمد بف حساف: "كاف بيف سفياف الثكرم كأبي

ـ البصرة ، كقاؿ ابف أبي داكد: "الكقيعة في أبي حنيفة جماعة مف العمماء؛ ألف إما(13)يما لسانان"أكفَّ 
ماـ الحجاز مالؾ كقد تكمـ فيو،  ماـ الككفة الثكرم كقد تكمـ فيو، كا  أيكب السختياني كقد تكمـ فيو، كا 
ماـ خراساف عبد اهلل  ماـ الشاـ األكزاعي كقد تكمـ فيو، كا  ماـ مصر الميث بف سعد كقد تكمـ فيو، كا  كا 

 .(14)أك كما قاؿ" جميع األفاؽ،بف المبارؾ كقد تكمـ فيو، فالكقيعة فيو إجماع مف العمماء في 

                                                 
 .29/424 تيذيب الكماؿينظر:  (1)
 .1/79 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (2)
 .1/79 المصدر السابؽينظر:  (3)
 .2/322الكاشؼ  (4)
 .12/56إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .563تقريب التيذيب  (6)
 .184ينظر: ىامش تاريخ أسماء الضعفاء  (7)
 .2/314معرفة الثقات  (8)
 .241تاريخ أسماء الثقات  (9)
 .8/241ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (10)
 .15/460ينظر: تاريخ بغداد  (11)
 .8/240ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .8/236 مصدر السابؽينظر: ال (13)
 .8/241 مصدر السابؽينظر: ال (14)
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، (1)ىا، كضرب عمييا بالسياط فمـ يقبميا"دٍ رً كقاؿ سيؿ بف مزاحـ: "بيذلت الدنيا ألبي حنيفة فمـ يي 
كقيؿ لمالؾ بف أنس: ىؿ رأيت أبا حنيفة؟ قاؿ: نعـ، رأيت رجبلن لك كممؾ في ىذه السارية أف يجعميا 

 .(2)ذىبان لقاـ بحجتو
، كقاؿ مرة: "لـ يكف (3)"كاف جارم بالككفة فما قربتو كال سألتو عف شيء"كقاؿ يحيى القطاف: 

، كقاؿ أخرل: "ال نكذب اهلل، ربما سمعنا الشيء مف رأم أبي حنيفة فاستحسنػػػػاه (4)بصاحب الحديث"
 .(6)، كقاؿ البخارم: "كاف مرجئان، سكتكا عنو، كعف رأيو، كعف حديثو"(5)فأخذنػػا بو"

، كقاؿ (8)، كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم في الحديث"(7)ر ثقة، كال مأمكف"كقاؿ الثكرم: "غي
 .(9)النضر بف شميؿ: "متركؾ الحديث، ليس بثقة"

كقاؿ ابف عدم: "لو أحاديث صالحة، كعامة ما يركيو غمط كتصاحيؼ كزيادات في أسانيدىا 
عشر حديثان، كقد ركل مف يو إال بضعة ك كمتكنيا، كتصاحيؼ في الرجاؿ، كلـ يصح لو في جميع ما ير 

ئة حديث مف مشاىير كغرائب، ككمو عمى ىذه الصكرة؛ ألنو ليس ىك ام الحديث لعمو أرجح مف ثبلث
 .(10)مف أىؿ الحديث، كال ييحمؿ عمى مف تككف ىذه صكرتو في الحديث"

عَّؼ في (11)كقاؿ ابف سعد: "ضعيؼ الحديث، ككاف صاحب رأم" ، كقاؿ ابف معيف: "كاف ييضى
 .(13)، كقاؿ مرة: "ال يكتب حديثو"(12)"الحديث

، (14)كقاؿ أحمد: "لـ يسمع األكزاعي مف أبي حنيفة، إنما عابو"  ، كقاؿ أخرل: "رأيو مذمـك
، كذكره (17)، كقاؿ الدارقطني: "ضعيؼ"(16)، كقاؿ أيضان: "ضعيؼ، كرأيو ضعيؼ"(15)كحديثو ال يذكر"

 فاء.في الضع (20)، كابف شاىيف(19)، كابف الجكزم(18)العقيمي
                                                 

 .15/462ينظر: تاريخ بغداد  (1)
 .15/463 المصدر السابؽينظر:  (2)
 .4/283ينظر: الضعفاء الكبير  (3)
 .4/283 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .8/240ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (5)
 .8/81التاريخ الكبير  (6)
 .4/281ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .100الضعفاء كالمترككيف  (8)
 .8/238ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .8/249ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (10)
 .7/233الطبقات الكبرل  (11)
 .4/285ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .8/236ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (13)
 .4/283نظر: الضعفاء الكبير ي (14)
 .4/285 مصدر السابؽينظر: ال (15)
 .4/285 مصدر السابؽينظر: ال (16)
 .2/107سنف الدارقطني  (17)
 .4/268الضعفاء الكبير  (18)
 .3/163الضعفاء كالمترككيف  (19)
 .184تاريخ أسماء الضعفاء  (20)
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، (1)كقاؿ عبد اهلل بف نمير: أدركت الناس ما يكتبكف الحديث عف أبي حنيفة، فكيؼ الرأم؟
أبي حنيفة، فيقكؿ:  ككاف أيكب السختياني إذا سمع حديثان يعجبو، قاؿ: "عىٍف مىٍف "؟ فيقاؿ: عف

 . (2)"دعكه"
 .(3)ىي الحديث"كقاؿ عمرك بف عمي: "صاحب الرأم، ليس بالحافظ، مضطرب الحديث، كا

: "كاف مرجئان، يرل السيؼ"، (6)، كيكسؼ بف أسباط(5)، كأبك إسحاؽ الفزارم(4)كقاؿ ككيع
 كزاد يكسؼ: "ككلد عمى غير الفطرة".

كقاؿ ابف حباف: "كاف رجبلن جدالن، ظاىر الكرع، لـ يكف الحديث صناعتو، حدث بمائة 
ائة كعشريف حديثان، إما أف أخطأ منيا في م كثبلثيف حديثان مسانيد، ما لو حديث في الدنيا غيره،

قمب إسناده أك غير متنو مف حيث ال يعمـ، فمما غمب خطؤه عمى صكابو استحؽ ترؾ يككف 
االحتجاج بو في األخبار، كمف جية أخرل ال يجكز االحتجاج بو ألنو كاف داعيان إلى اإلرجاء، 

طبة ال أعمـ بينيـ فيو خبلفان، عمى أف أئمة كالداعية إلى البدع ال يجكز أف يحتج بو عند أئمتنا قا
رَّحكه كأطمقكا عميو القدح إال  المسمميف كأىؿ الكرع في الديف في جميع األمصار كسائر األقطار جى

 .(7)الكاحد بعد الكاحد"
، كقاؿ الثكرم: "ما كلد في اإلسبلـ مكلكد (8)كقاؿ الجكزجاني: "ال يقنع بحديثو كال برأيو"

، ككاف شعبة يمعف أبا حنيفة، (10)، كقاؿ أخرل: "غير ممئ"(9)مف أبي حنيفة" أضر عمى اإلسبلـ
، كقاؿ مالؾ بف أنس: "إف أبا حنيفة كاد الديف، كمف (11)كيقكؿ: "كؼ مف تراب خير مف أبي حنيفة"

، كقاؿ مرة: "الداء العضاؿ اليبلؾ في الديف، كأبك حنيفة مف الداء (12)كاد الديف فميس لو ديف"
 .(13)العضاؿ"

                                                 
 .4/283ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .4/283 مصدر السابؽينظر: ال (2)
 .8/236ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (3)
 .4/283ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .4/283 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .4/283 مصدر السابؽينظر: ال (6)
 .3/64المجركحيف  (7)
 .117أحكاؿ الرجاؿ  (8)
 .4/281ينظر: الضعفاء الكبير  (9)
 .8/449ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .4/281،282اء الكبير ينظر: الضعف (11)
 .4/281 مصدر السابؽينظر: ال (12)
 .8/237ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (13)
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، كقاؿ ابف عكف: "ما كلد في (1)كقاؿ حماد بف سممة: "بمغكا عني أبا حنيفة أني برمء منو"
ًذؿ في عظـ دينو" ، كقاؿ (2)اإلسبلـ مكلكد أشأـ مف أبي حنيفة، ككيؼ تأخذكف دينكـ عف رجؿ قد خي

 .(3)سممة بف حكيـ لما مات أبك حنيفة: "الحمد هلل، إف كاف لينقض اإلسبلـ عركة، عركة"
، كقاؿ مرة: (4)قاؿ عبد اهلل بف يزيد: "سمعت أبا حنيفة يقكؿ: عامة ما أحدثكـ خطأ"ك 
 .(5)"مرجئيان"

كقاؿ أبك نعيـ األصبياني: "قاؿ بخمؽ القرآف، كاستيًتيب مف كبلمو الردمء غير مرة، كثير 
 .(6)الخطأ كاألكىاـ"

بف معاذ العنبرم: ، كقاؿ معاذ (7)كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: "بينو كبيف الحؽ حجاب"
 . (8)"استتيب أبك حنيفة مف الكفر مرتيف"

 .(10)، كقاؿ الفضؿ بف مكسى: "زعمكا كثير الكذب"(9)كقاؿ أحمد: "يكذب"
 الحديث. في الفقو أكثر مفإماـ مشيكر  ،فقيو خالصة القول:

 اقين":رَ ين"، "رجل العِ رَ صْ مصطمح: "رجل المِ  .18
رَّاح بف مىًميح -23 ًكيع بف الجى ؤاًسي )ع( كى ، مات في آخر (12)، أبك سفياف، الككفي الحافظ(11)الرُّ

 .(13)سنة ست كأكؿ سنة سبع كتسعيف كمائة
 .(15)، وقال مرة: "رجل العراقين وكيع"(14)قال ابن المبارك: "رجل الِمْصَرين وكيع"

 أقوال النقاد:

                                                 
 .4/280ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .4/280 مصدر السابؽينظر: ال (2)
 .4/280 مصدر السابؽينظر: ال (3)
 .8/237ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .8/239 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .154اء الضعف (6)
 .4/282ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .4/282 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .4/284 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .4/284 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .6/180الرؤاسي: بضـ الراء كتخفيؼ الكاك كفي آخرىا السيف الميممة فيك منسكب إلى بني رؤاس. األنساب  (11)
 . 11/123تيذيب التيذيب  (12)
 .581تقريب التيذيب  (13)
 . 11/129ينظر: تيذيب التيذيب  (14)
 ، كالعراقاف: البصرة كالككفة.100ينظر: سؤاالت اآلجرم  (15)
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كقاؿ: ما رأيت قاؿ أحمد: "ما رأيت أحدان أكعى لمعمـ منو كال أحفظ، يعني: ككيع بف الجراح، 
ككيعان قط شؾ في حديث إال يكمان كاحدان، فقاؿ: أيف ابف أبي شيبة؟ كأنو أراد أف يسألو أك يستثبتو، 

، كقاؿ أخرل: (2)، كقاؿ مرة: "كاف ككيع مطبكع الحفظ"(1)قاؿ: كما رأيت مع ككيع قط كتابان كال رقعة"
، كقاؿ (4)، كقاؿ أخرل: "ثبت"(3)كثيران" "حافظان حافظان، ككاف أحفظ مف عبد الرحمف بف ميدم كثيران 

 .(5)أيضان: "ككيع قميؿ التصحيؼ"
، كقاؿ العجمي: "ثقة عابد، (6)كقاؿ ابف سعد: "ثقة مأمكنان عالمان رفيعان، كثير الحديث، حجة"

 .(7)صالح أديب، مف حفاظ الحديث، ككاف يفتي"
: "ثقة"، (11)، كأبك حاتـ(10)ف: "ثبت"، كقاؿ ابف معي(9)، كيزيد بف ىاركف(8)كقاؿ ابف معيف

، كقاؿ الخميمي: "ثقة، إماـ متفؽ عميو، مخرج في الصحيحيف، (12)كقاؿ ابف حباف: "كاف حافظان متقنان"
، كقاؿ الذىبي: "كاف رأسان في (13)عارؼ بالحديث، حافظ، ربما يخطئ في ألكؼ في أحاديث قميمة"

ابف حجر: "ثقة حافظ  ، كقاؿ(15)ئمة الحفظ"، كقاؿ مرة: "كاف مف بحكر العمـ، كأ(14)العمـ كالعمؿ"
 .(16)عابد"

                                                 
 .1/152ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (1)
 .99ينظر: سؤاالت اآلجرم  (2)
 .1/221ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .9/38 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .15/661ينظر: تاريخ بغداد  (5)
 .6/365الطبقات الكبرل  (6)
 .2/341معرفة الثقات  (7)
 .1/230ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .1/230 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .30/476ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .9/39ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .7/562الثقات  (12)
 .2/570اإلرشاد  (13)
 .4/1230بلـ تايخ اإلس (14)
 .9/142سير أعبلـ النببلء  (15)
 .581تقريب التيذيب  (16)
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كقاؿ ابف معيف: "كاف ييحدث بكتبو، فيىطمب ىذا كتبان، كىذا كتابان، فقاؿ رجؿ: دعيكا كتاب 
األشربة إلى آخر الكتاب، فقاؿ ككيع: ما ليذا الرجؿ ال يريد كتاب األشربة؟ ىك صاحب بدعة حيف 

 .(1)ال يريد كتاب األشربة"
قاؿ عمي بف المديني: "نظرت فإذا اإلسناد يدكر عمى ستة، ثـ صار عمـ ىؤالء الستة إلى ك 

، (3)، كقاؿ مرة: "مف الثقات"(2)اثني عشر، ثـ انتيى عمـ ىؤالء االثني عشر إلى ستة، منيـ ككيع"
، كقاؿ (4)كقاؿ عبد الرحمف بف الحكـ بف بشير: "ككيع عف سفياف، غاية اإلسناد ليس بعده شيء"

إسحاؽ بف إبراىيـ بف راىكيو: "حفظي كحفظ ابف المبارؾ تكمُّؼ، كحفظ ككيع أصمي، قاـ ككيع يكمان 
 .(5)قائمان ككضع يده عمى الحائط كحدث سبعمائة حديث حفظان"

، كقاؿ أبك داكد: "ما ريئيى (7)، كقاؿ مثمو سيؿ بف عثماف(6)كقاؿ بشر بف السرم: "ما رأيت أحفظ منو"
 .(8)لككيع كتاب قط"

أبك حاتـ:  ، كقاؿ(9)كقاؿ ابف نمير: "كانكا إذا رأكا ككيعان سكتكا، يعني: في الحفظ كاإلجبلؿ"
، كقاؿ ابف عمار: "ما كاف بالككفة (10)"ككيع أحفظ مف ابف داكد الخريبي، كأحفظ مف ابف المبارؾ"

 .(11)في زماف ككيع بف الجراح أفقو كال أعمـ بالحديث مف ككيع، كاف ككيع جيبذان"
كقاؿ ابف المديني: "كاف ككيع يمحف، كلك حدثت بألفاظو لكانت عجبان، كاف يقكؿ: حدثنا 

 .(13)، كأضاؼ: "كاف فيو تشيع قميؿ"(12)الشعبي، عف عائشة"
 : ثقة.خالصة القول

 
 

                                                 
 .3/484 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (1)
 .1/220ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .1/230 مصدر السابؽينظر: ال (3)
 .1/230 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .1/221 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .1/221عديؿ ينظر: الجرح كالت (6)
 .1/221 مصدر السابؽينظر: ال (7)
 .115ينظر: سؤاالت اآلجرم  (8)
 .1/221ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .1/221 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .15/658تاريخ بغداد  (11)
 .4/336ينظر: ميزاف االعتداؿ  (12)
 .4/336 المصدر السابؽينظر:  (13)
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 مصطمح: "ما جمست إلى رجل أنفع من فالن": .19
ٍرد القيرشي، أبك -24 ٍرد بف أبي الكى        عثماف، كييقاؿ: أبك أمية، أخك )ـ د ت س( كيىىيب بف الكى

عبد الجبار بف الكرد مكلى بني مىٍخزكـ، كاسمو عبد الكىىَّاب، ككيىىٍيب لقب
(1). 

قال ابن المبارك: "كان وىيب يتكمم والدموع تقطر من عينيو، وقيل لو: يجد طعم العبادة 
ت إلى رجل أنفع ، وقال مرة: "ما جمس(2)من يعص اهلل تعالى؟ قال: ل، ول من ىم بمعصية"

 .(3)مجالسة من وىيب بن الورد"
 أقوال النقاد:

، كزاد (9)كابف حجر ،(8)، كالذىبي(7)، كالعجمي(6)، كالفسكم(5)، كالنسائي(4)كثقو ابف معيف
 .(10)العجمي، كابف حجر: "ثقة عابد"، كذكره ابف شاىيف في الثقات

، كقاؿ أبك حاتـ: "كاف مف (11)كقاؿ ابف سعد: "كاف مف العباد، كلو أحاديث مكاعظ كزىد"
، كقاؿ ابف حباف: "كاف مف العباد المتجرديف لترؾ الدنيا كالمنافسيف في طمب اآلخرة، (12)العباد"

، ككاف الثكرم إذا حدَّث الناس كفرغ مف الحديث، قاؿ: "قكمكا (13)كليس لو كثير حديث يرجع إليو"
، (15): "مف أصحاب الحديث، ليس بو بأس"، كقاؿ أحمد(14)بنا إلى الطبيب، يعني: كىيب بف الكرد"

 .(16)كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"
 : ثقة.خالصة القول

 
                                                 

 .11/170تيذيب التيذيب  (1)
 .31/171: تيذيب الكماؿ ينظر (2)
 . 3/480ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (3)
 . 425ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (4)
 .31/170ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .1/434المعرفة كالتاريخ  (6)
 . 2/346معرفة الثقات  (7)
 .2/358الكاشؼ  (8)
 .586تقريب التيذيب  (9)
 .246ت تاريخ أسماء الثقا (10)
 .6/35الطبقات الكبرل  (11)
 .9/34ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .7/560الثقات  (13)
 .31/171ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
 .246ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (15)
 .31/170ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
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 لفالن من فالن":"ما رأيت أحدًا أروى  مصطمح: .21
)ع( مىٍعمىر بف راًشد األىٍزدم -25

دَّاني(1)      ، أبك عيٍركىة بف أبي عمرك البصرم، مكلى  (2)، الحي
 .(4)نة أربع كخمسيف كمائة، مات س(3)عبد السبلـ بف عبد القدكس

قال ابن المبارك: "ما رأيت أحدًا أروى لمزىري من معمر، إل أن يونس آخذ لمسند ألنو كان 
، وقال ابن المبارك: "أصحاب الزىري ثالثة: مالك بن أنس، ومعمر، وابن عيينة، فيما (5)يكتب"
من غيره، قيل: وما يحممك  ، وقال ابن المبارك: "إني ألكتب الحديث عن معمر قد سمعتو(6)سمع"

ابن المبارك: "إني إذا  ، وقال(7)عمى ذلك؟ قال: ما سمعت بقول الراجز: قد عرفنا خيركم من شركم"
 .(8)نظرت في حديث معمر ويونس، يعجبني كأنيما خرجا من مشكاة واحدة"

 أقوال النقاد:
مع مف أىؿ البصرة: عف ثابت، قاؿ الدارقطني: ال أعمـ أحدنا أنبؿ رجاالن مف مىٍعمىر؛ س

كأيكب السَّخًتياني، كمف أىؿ اليمامة: يحيى بف أبي كثير، كمف أىؿ المدينة: الزٍُّىرم، كمف أىؿ 
 .(9)مكةى: عمرك بف دينار، كمف أىؿ اليمف: ابفى طاكس، كمف أىؿ الككفة: أبك إسحاؽ، كاألعمش

 .(10)كقاؿ عمرك بف عمي: "معمر مف أصدؽ الناس"
  ، كقاؿ مرة: "معمر، كيكنس (11)معيف: "معمر أثبت في الزىرم مف ابف عيينة"كقاؿ ابف 

، كقاؿ العجمي: "ثقة، رجؿ (13)، كقاؿ أخرل: "ثقة"(12)ابف يزيد كانا عالميف بو، يعني: بالزىرم"

                                                 
كىك أزد بف الغكث. األنساب  األزدم: ىذه النسبة الى ازد شنكءة بفتح األلؼ كسككف الزال ككسر الداؿ الميممة، (1)
1/180. 
الحداني: بضـ الحاء كتشديد الداؿ الميممتيف كفي آخرىا نكف بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى حداف كىـ مف األزد  (2)

 .4/83كعامتيـ بصريكف. األنساب 
 .28/303تيذيب الكماؿ  (3)
 .541تقريب التيذيب  (4)
 .9/248ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .59/409: تاريخ دمشؽ ينظر (6)
 .59/413 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .74/304 المصدر السابؽينظر:  (8)
 .313ينظر: سؤاالت السممي  (9)
 .59/402ينظر: تاريخ دمشؽ  (10)
 .1/326ينظر: تاريخ ابف أبي خيثمة  (11)
 .1/326 المصدر السابؽينظر:  (12)
 .59/407ينظر: تاريخ دمشؽ  (13)



 لفصل الثانيا

 

 
78 

 

، كقاؿ ابف عيينة: "أخذ (2)، كقاؿ أبك أمامة: "كاف معمر ثبت"(1)صالح، ككاف مف عقبلء الرجاؿ"
 .(3)رم عرضان، فقاؿ ابف معيف: لك أخذ كتابان لكاف أثبت منومعمر عف الزى

فإنو لـ يبؽ مف أىؿ زمانو أعمـ  -يعنى: معمران –كقاؿ ابف جريج: "عميكـ بيذا الرجؿ 
 .(4)منو"

كقاؿ ابف المديني: "نظرت فإذا اإلسناد يدكر عمى ستة، فؤلىؿ البصرة شعبة، كسعيد بف 
، كقاؿ رباح: سألت ابف جريج عف (5)ف راشد، كيكنى أبا عركةأبي عركبة، كحماد بف سممة، كمعمر ب

شيء مف التفسير فأجابني، فقمت لو: إف معمران قاؿ كذا ككذا، قاؿ: إف معمران شرب مف العمـ ما 
 .(6)نقع

أبك حاتـ:  ، كقاؿ(7)كقاؿ أحمد: "ال تضـ أحدان إلى معمر، إال كجدت معمران أطمب لمعمـ منو"
 .(8)إلى ستة نفر، أدركيـ معمر ككتب عنيـ، ال أعمـ اجتمع ألحد غير معمر""انتيى اإلسناد 

، كقاؿ ابف حباف: "كاف (9)كقاؿ ابف سعد: "كاف معمر رجبلن لو حمـ كمركءة كنبؿ في نفسو"
      ، كقاؿ (12)، كأثنى عميو الشافعي(11)، كقاؿ النسائي: "الثقة المأمكف"(10)فقييان متقنان حافظان كرعان"

، (14)، كقاؿ يعقكب بف شيبة: "ثقة كصالح التثبت عف الزىرم"(13)خميمي: "عالـ كبير"أبك يعمى ال
كقاؿ الذىبي: "إماـ ثقة، ما نزاؿ نحتج بمعمر حتى يمكح لنا خطؤه بمخالفة مف ىك أحفظ منو، أك 

، كقاؿ أخرل: (16)، كقاؿ مرة: "عالـ اليمف، ككاف مف أطمب أىؿ زمانو لمعمـ"(15)نعده مف الثقات"
، كقاؿ أيضان: "ككاف مف أكعية العمـ، مع الصدؽ، كالتحرم، كالكرع، (17)أكىاـ احتيممت" "كلو

                                                 
 .2/290 معرفة الثقات (1)
 .1/326ينظر: تاريخ ابف أبي خيثمة  (2)
 .1/325 المصدر السابؽينظر:  (3)
 .8/256ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .8/256 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .8/256 مصدر السابؽينظر: ال (6)
 .8/257 مصدر السابؽينظر: ال (7)
 .8/256 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .6/72الطبقات الكبرل  (9)
 .7/484الثقات  (10)
 .59/396ينظر: تاريخ دمشؽ  (11)
 .1/197اإلرشاد  (12)
 .1/197 مصدر السابؽال (13)
 .59/408ينظر: تاريخ دمشؽ  (14)
 .166ينظر: الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ  (15)
 .2/282الكاشؼ  (16)
 .2/316المغني في الضعفاء  (17)
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، كقيؿ لسفياف: ما منعؾ مف الزىرم؟ قاؿ: "قمة الدراىـ، كقد كفانا أبك (1)كالجبللة، كحسف التصنيؼ"
 .(2)عركة، يعني: معمر"

التي عف الحسف كميا  كقاؿ عبد الرزاؽ: قمت لمعمر: "إف الناس يزعمكف أف ىذه األحاديث
عف عمرك؟ قاؿ: ال؛ إنما طمبت الحديث حيف مات الحسف؛ فكنت أيف شئت كجدت شيخان يحدث 

 .(3)عنو"
، كقاؿ ابف عيينة: قاؿ لي ابف (4)كقاؿ ابف أبي عركبة: "كقد نبمنا معمران، يعني: بركايتو عنو"
 .(5)رفتو؟ اهلل شرفو"أبي عركبة: "شرفنا معمران ركينا عنو كىك حدث، قاؿ: قمت: أنت ش

 .(6)كقاؿ مالؾ بف أنس: "نعـ الرجؿ كاف معمر، لكال ركايتو التفسير عف قتادة"
كقاؿ ابف معيف: "إذا حدثؾ معمر عف العراقييف فخفو؛ إال عف الزىرم، كابف طاككس؛ فإف 

كقاؿ ابف  ،(7)حديثو عنيما مستقيـ، فأما أىؿ الككفة كالبصرة فبل، كما عمؿ في حديث األعمش شيئان"
معيف: "حديث معمر عف ثابت، كعاصـ بف أبي النجكد، كىشاـ بف عركة، كعف ىذا الضرب، 

بف أنس، كمعمر، ثـ  ثبت مف ركل عف الزىرم مالؾ، كقاؿ ابف معيف: "كأ(8)مضطرب كثير األكىاـ"
 .(9)عقيؿ، كاألكزاعي، كيكنس، ككؿ ثبت، كمعمر عف ثابت ضعيؼ"

، كقاؿ يعقكب: "خرج إلى (10)حدث بالبصرة ففيو أغاليط، كىك صالح الحديث"كقاؿ أبك حاتـ: "ما 
اليمف قديمان، ثـ قدـ عمييـ البصرة، فحدثيـ بيا كليست كتبو معو؛ فمف سمع منو بالبصرة بعد مقدمو 
مف اليمف ففي سماعو شيء، كمف سمع منو باليمف فسماعو صحيح، سمعت عميان يقكؿ: حدثيـ 

، كقاؿ يعقكب: "ككاف معمر صاحب إرساؿ، (11)يث عمى خبلؼ ما ىي عندىـ"معمر بالبصرة بأحاد
 .(12)ككاف مييبان ال يجترئ عميو أف يكقؼ عمى الحديث يرسمو"

                                                 
 .7/6سير أعبلـ النببلء  (1)
 .59/404ينظر: تاريخ دمشؽ  (2)
 .1/326ينظر: تاريخ ابف أبي خيثمة  (3)
 .8/256ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .59/403ينظر: تاريخ دمشؽ  (5)
 .59/414 المصدر السابؽينظر:  (6)
 .1/325ينظر: تاريخ ابف أبي خيثمة  (7)
 .59/414ينظر: تاريخ دمشؽ  (8)
 .59/411 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .8/257ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .59/415ينظر: تاريخ دمشؽ  (11)
 .59/416 المصدر السابؽينظر:  (12)
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         كقاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت فاضؿ، إال أف في ركايتو عف ثابت، كاألعمش، كعاصـ
 .(1)بف أبي النجكد، كىشاـ بف عركة، شيئان ككذا فيما حدث بو بالبصرة"ا

بف أبي النجكد،  ، إال أف في ركايتو عف ثابت، كاألعمش، كعاصـثبت ثقة خالصة القول:
 كىشاـ بف عركة، شيئان ككذا فيما حدث بو بالبصرة.

 :(2)مصطمح: "ما رأيت أحدًا أسرع إلى السنة من فالن" .21
نَّاط -26 ، الميقرئ(3))ع( أبك بكر بف عىيَّاش بف سالـ، األىسىدم، الككفي، الحى

، مكلى كاًصؿ (4)
األىٍحدب، قيؿ: اسمو محمد، كقيؿ: عبد اهلل، كقيؿ: سالـ، كقيؿ: شعبة، كقيؿ: رؤبة، كقيؿ: مسمـ، 

، مات سنة (5)كقيؿ: ًخداش، كقيؿ: ميطىرّْؼ، كقيؿ: حماد، كقيؿ: حبيب، كالصحيح أف اسمو كنيتو
 .(6)أربع كتسعيف كمائة، كقيؿ: قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف

، وذكر     (7)ال ابن المبارك: "ما رأيت أحدًا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش"ق
      يثني عميو وىو عنده في مبارك ، وكان ابن ال(8)ابن المبارك أبا بكر بن عياش فأثنى عميو

 .(9)أبي إسحاق مثل شريك وأبي األحوص إل أنو ييم في حديثو وفي حفظو شيء
 أقوال النقاد:

، (15)كابف حجر ،(14)، كأبك داكد(13)، كالعجمي(12)، كأحمد(11)، كابف معيف(10)سعد كثقو ابف
، كزاد ابف سعد: "صدكقان، عارفان بالحديث (16)كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "صدكؽ ثقة، صاحب قرآف كخير"

ر ساء كالعمـ إال أنو كثير الغمط"، كزاد أحمد: "ربما غمط"، كزاد ابف حجر: "عابد، إال أنو لما كب
 حفظو، ككتابو صحيح".

                                                 
 .541تقريب التيذيب  (1)
لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أف ىذا الراكم صاحب سنة كيسارع إلى أخذىا كالعمؿ بياف كفيو إشارة لمتديؿ  (2)

 .كاهلل أعمى كأعمـلمراكم، كأذكره ىنا إتمامان لمفائدة، 
 .4/268الحناط: بفتح الحاء الميممة كالنكف كفي آخرىا طاء ميممة، ىذه النسبة إلى بيع الحنطة. األنساب  (3)
قرائو، كاختص بيذه النسبة جماعة مف المحدثيف. األنساب  (4)  .12/400المقرئ: ىذه النسبة إلى قراءة القرآف كا 
 .12/34تيذيب التيذيب  (5)
 .624التيذيب تقريب  (6)
 .4/1262ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (7)
 .33/132ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .12/37ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .6/360الطبقات الكبرل  (10)
 .5/41ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (11)
 .5/40 مصدر السابؽينظر: ال (12)
 .2/388معرفة الثقات  (13)
 .151ينظر: سؤاالت اآلجرم  (14)
 .624ريب التيذيب تق (15)
 .9/349ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
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قاؿ ابف حباف: "مف الحفاظ المتقنيف، كالصكاب في أمره مجانبة ما عمـ أنو أخطأ فيو، ك 
كاالحتجاج بما يركيو سكاء كافؽ الثقات أك خالفيـ، ألنو داخؿ في جممة أىؿ العدالة، كمف صحت 

كـ عدالتو لـ يستحؽ القدح كال الجرح إال بعد زكاؿ العدالة عنو بأحد أ كؿ سباب الجرح، كىكذا حي
 .(1)ؤه"محدث ثقة صحت عدالتو كتبيف خط

كسئؿ أبك حاتـ عف شريؾ كأبى بكر بف عياش أييما أحفظ؟ قاؿ: "ىما في الحفظ سكاء، 
؟ قاؿ: أبك بكر  غير أف أبا بكر أصح كتابان"، قيؿ لو: أبك بكر بف عياش كعبد اهلل بف ًبشر الرًَّقيّْ

 .(2)أكثؽ منو كأحفظ"
ؿ ابف عدم: "يركم عف أجمة الناس، كحديثو فيو كثرة، كلو مف الحديث غير ما ذكرتو كقا

كحديثو مسنده كمقطكعو يىكثر، كىك مف مشيكرم مشايخ الككفة كمف المختصيف بالركاية عف جممة 
مشايخيـ، كىك مف قراء أىؿ الككفة، كعف عاصـ أخذ القراءة كعميو قرأ، كىك في ركاياتو عف كؿ مف 

دم ال بأس بو؛ كذاؾ أني لـ أجد لو حديثان منكران إذا ركل عنو ثقة، إال أف يركم عنو ركل عن
 .(3)ضعيؼ"

 .(4)كقاؿ الذىبي: "صدكؽ ثبت في القراءة، لكنو في الحديث يغمط كييـ، كىك صالح الحديث"
، كقاؿ ابف معيف: "لك كاف بيف (5)ككاف القطاف ال يعبأ بو، ككاف إذا ذكر عنده كمح كجيو

، كقاؿ أخرل: "رجؿ صدكؽ، كلكنو ليس (7)، كقاؿ مرة: "ليس ىك بالقكم"(6)م ما سألتو عف شيء"يد
، كقاؿ عثماف بف سعيد: "ليس بذاؾ في الحديث، كىك مف أىؿ الصدؽ (8)بمستقيـ الحديث"

 .(9)كاألمانة"
عّْؼ أبا بكر بف عياش في الحديث ، كذكره (10)ككاف محمد بف عبد اهلل بف نمير ييضى

في الضعفاء، كقاؿ العقيمي: "يركم عف البصرييف، غير حديث منكر،  (12)، كابف الجكزم(11)يميالعق
 .(13)كيخطئ عف الككفييف خطأ كثيران"

                                                 
 .7/669الثقات  (1)
 .9/350ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .5/46الكامؿ في الضعفاء  (3)
 .4/499ميزاف االعتداؿ  (4)
 .5/40ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (5)
 .2/189ينظر: الضعفاء الكبير  (6)
 .39ينظر: مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ  (7)
 .1/69 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (8)
 .33/133ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .33/133 المصدر السابؽينظر:  (10)
 .2/188الضعفاء الكبير  (11)
 .3/228الضعفاء كالمترككيف  (12)
 .2/189الضعفاء الكبير  (13)
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كقاؿ يعقكب بف شيبة: "كاف معركفان بالصبلح البارع، ككاف لو فقو كعمـ باألخبار، في حديثو 
 .(2)مف أبي بكر" ، كقاؿ أبك نعيـ: "لـ يكف في شيكخنا أكثر غمطان (1)اضطراب"

 : ثقة، يخطئ.خالصة القول
 مصطمح: "اليوم مات الحديث": .22

ٍرد العىتىكيُّ  -27 اج بف الكى جَّ )ع( شيٍعبة بف الحى
، األىٍزدم، أبك ًبٍسطاـ الكىاًسطي(3)

، مات سنة ستيف (4)
 .(5)كمائة

: يعني–قال عبد اهلل بن المبارك : حدثنا معمر أن قتادة كان يسأل شعبة عن حديثو 
، وقال عبد اهلل: حدثني الحسن بن عيسى، قال: سمعت ابن المبارك يقول: كنت (6)-حديث نفسو

 .(7)عند سفيان، فأتاه موت شعبة، فقال: اليوم مات الحديث
 أقوال النقاد:

، كقاؿ يحيى بف سعيد: "ليس (8)كاف سفياف الثكرم يقكؿ: "شعبة أمير المؤمنيف في الحديث"
، كال يعدلو أحد عندم، ككاف أعمـ بالرجاؿ، ككاف سفياف صاحب أبكاب"، مف شعبة أحد أحب إليَّ 

كسئؿ يحيى بف سعيد: أيما كاف أحفظ لؤلحاديث الطكاؿ، شعبة أك سفياف؟ فقاؿ: "كاف شعبة أىمىرَّ 
 .(9)فييا"

 .(11)، كقاؿ الطحاكم: "إماـ حافظ حجة"(10)كقاؿ ابف ميدم: "إماـ في الحديث"

                                                 
 .4/1262ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (1)
 .4/1262 المصدر السابؽينظر:  (2)
العتكي: بفتح العيف الميممة كالتاء المنقكطة بنقطتيف مف فكؽ ككسر الكاؼ، ىذه النسبة إلى العتيؾ، كىك بطف  (3)

 .9/227مف األزد. األنساب 
، كالكاسطي: بكسر السيف كالطاء الميممتيف، ىذه النسبة إلى خمسة مكاضع، 12/479ينظر: تيذيب الكماؿ  (4)

ؿ ليا: كاسط القصب، بناىا الحجاج بف يكسؼ أمير العراؽ في سنة ثبلث كثمانيف مف أكليا: كاسط العراؽ، كيقا
اليجرة، كقيؿ ليا: كاسط ألنيا في كسط العراقيف: البصرة كالككفة، كىي كاسطتيا، كالثاني: منسكب إلى كاسط الرقة، 

رابع: منسكب إلى كاسط مرزاباد، كالثالث: كاسط نكقاف، كىي قرية عمى باب نكقاف طكس، يقاؿ ليا: كاسط الييكد، كال
 .13/258كىي قرية بالقرب مف مطيراباذ، كالخامس: إلى كاسط، كىي قرية ببمخ. األنساب 

 .266تقريب التيذيب  (5)
 .1/127ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .3/480العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (7)
 .4/369ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .4/369 در السابؽمصينظر: ال (9)
 .1/11 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .13/87شرح مشكؿ اآلثار  (11)
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ت فإذا اإلسناد يدكر عمى ستة: الزىرم، كعمرك بف دينار، كقتادة، كقاؿ ابف المديني: "نظر 
كيحيى بف أبي كثير، كأبي إسحاؽ، كاألعمش، ثـ صار عمـ ىؤالء الستة إلى أصحاب األصناؼ، 

 .(1)مف صنؼ، فمف أىؿ البصرة شعبة بف الحجاج"
 .(2)كقاؿ يزيد بف زريع: "لـ أر في الحديث أصدؽ مف شعبة"

اعة بف بف سممة:  ، كقاؿ أبك الكليد الطيالسي: قاؿ حماد(3)الزبير: "الصكاـ القكاـ" كقاؿ ميجَّ
 .(4)"إف أردت الحديث فالـز شعبة"

كقاؿ الشافعي: "لكال شعبة ما عرؼ الحديث بالعراؽ، كاف يجيء إلى الرجؿ فيقكؿ: ال 
ال استعديت عميؾ السمطاف" ثبتنا صاحب حديث  ، كقاؿ ابف سعد: "كاف ثقة مأمكننا(5)تحدّْث كا 

 .(6)حجة"
سرائيؿ،  كقاؿ ابف معيف: "أثبت أصحاب أبي إسحاؽ الثكرم كشعبة، كىما أثبت مف زىير كا 

 .(9)، كقاؿ أخرل: "إماـ المتقيف"(8)، كقاؿ مرة: "كاف رجؿ صدؽ، ككاف رحيمان"(7)كىما قريناف"
ره بالحديث كتثبتو كقاؿ أحمد: "كاف شعبة أمة كحدة في ىذا الشأف، يعني: في الرجاؿ كبص

، كقاؿ مرة: "شعبة أثبت في الحكـ مف األعمش، كأعمـ بحديث الحكـ، كلكال شعبة (10)كتنقيو لمرجاؿ"
ذىب حديث الحكـ، كشعبة أحسف حديثان مف الثكرم، لـ يكف في زمف شعبة مثمو في الحديث، كال 

ىؿ الككفة لـ يرك عنيـ أحسف حديثان منو، كاف قسـ لو مف ىذا حظ، كركل عف ثبلثيف رجبلن مف أ
 .(11)سفياف"

كقاؿ العجمي: "ثقة في الحديث، تقي، ككاف يخطيء في بعض األسماء"، كفي مكضع: 
 .(12)"ثبت، نقي الحديث، كاف يخطىء في أسماء الرجاؿ قميبلن"

                                                 
 .1/129ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .4/370 مصدر السابؽينظر: ال (2)
 .4/255ينظر: الضعفاء الكبير  (3)
 .4/369ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .4/370 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .7/207الطبقات الكبرل  (6)
 .4/370ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .10/354ينظر: تاريخ بغداد  (8)
 .10/363 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .2/539ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (10)
 .4/370ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .1/456معرفة الثقات  (12)
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، كقاؿ أيضان: "الحجة عمى المسمميف الذيف ليس فييـ لبس، سفياف (1)كقاؿ أبك حاتـ: "ثقة"
، كقاؿ مرة: "إذا رأيت شعبة (2)ة، كحماد بف زيد، كسفياف بف عيينة، كبالشاـ األكزاعي"الثكرم، كشعب

يحدث عف رجؿ فأعمـ أنو ثقة إال نفران بأعيانيـ، قيؿ لو: ألـ يكف لمثكرم بصر بالحديث كبصر 
شعبة؟ قاؿ: كاف الثكرم قد غمب عميو شيكة الحديث كحفظو، ككاف شعبة أبصر بالحديث كبالرجاؿ، 

ًمؽ ليذا الشأف"ككا  .(3)ف الثكرم أحفظ، ككاف شعبة بصيران بالحديث جدان، فىًيمان لو، كأنو خي
سرائيؿ، كشعبة أحب إلي  كقاؿ أبك زرعة: "أثبت أصحاب أبي إسحاؽ: الثكرم، كشعبة، كا 

 .(4)مف إسرائيؿ"
تقانان، ككرعان، كفضبلن، كىك أك  ؿ مف كقاؿ ابف حباف: "كاف مف سادات أىؿ زمانو حفظان، كا 

فتش بالعراؽ عف أمر المحدثيف كجانب الضعفاء كالمترككيف؛ حتى صار عممان ييقتدل بو، ثـ تبعو 
 .(5)عميو بعده أىؿ العراؽ"

كقاؿ ابف ميدم كذكر شعبة: "سمعتو يقكؿ كنت أتفقد فـ قتادة، فإذا قاؿ: سمعت أك حدثنا 
ذا قاؿ: حدث فبلف تركتو" إذا خالفني شعبة في شئ تركتو؛ ألنو ، كقاؿ حماد بف زيد: "(6)تحفظتو، كا 

، (7)يكرر، ما أبالي مف خالفني إذا كافقني شعبة؛ ألف شعبة كاف ال يرضى أف يسمع الحديث مرة"
، (8)كقاؿ معاذ بف معاذ كقيؿ لو: أم أصحاب أبي إسحاؽ أثبت؟ فقاؿ: "شعبة كسفياف"، ثـ سكت

 .(10)حاكـ: "إماـ أئمة الحديث"، كقاؿ أبك عبد اهلل ال(9)كعدَّه الدارقطني مف الحفاظ
كقاؿ الذىبي: "اإلماـ، الحافظ، أمير المؤمنيف في الحديث، ككاف مف أكعية العمـ، ال يتقدمو 

، كقاؿ مرة: (11)أحد في الحديث في زمانو، كىك مف نظراء األكزاعي، كمعمر، كالثكرم في الكثرة"
قة حافظ متقف، كىك أكؿ مف فتش ، كقاؿ ابف حجر: "ث(12)"ثبت حجة كيخطئ في االسماء قميبلن"

 .(13)بالعراؽ عف الرجاؿ كذب عف السنة ككاف عابدان"

                                                 
 .4/370ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .1/11 ابؽمصدر السينظر: ال (2)
 .1/129 مصدر السابؽينظر: ال (3)
 .4/370 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .6/446الثقات  (5)
 .4/370ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .4/370 مصدر السابؽينظر: ال (7)
 .4/370 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .12/177ينظر: العمؿ  (9)
 .1/177المستدرؾ عمى الصحيحيف  (10)
 .7/202عبلـ النببلء ينظر: سير أ (11)
 .1/485الكاشؼ  (12)
 .266تقريب التيذيب  (13)
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بف أنس،  ثبلثة: شعبة بف الحجاج، كمالؾ كقاؿ النسائي: "األمناء عمى حديث رسكؿ اهلل 
، كقاؿ أبك (2)، كقاؿ أبك داكد: "ليس في الدنيا أحسف حديثان مف شعبة"(1)كيحيى بف سعيد القطاف"

تقانان ككرعان كفضبلن، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ  بكر بف منجكيو: "كاف مف سادات أىؿ زمانو حفظان كا 
عف أمر المحدثيف، كجانب الضعفاء كالمترككيف، كصار عممان ييقتدل بو، كتبعو عميو بعده أىؿ 

 .(3)العراؽ"
مينا شعبة ، كقاؿ يزيد بف زريع: قدـ ع(4)كقاؿ أحمد: "كاف غمط شعبة في أسماء الرجاؿ"

 .(5)البصرة، كرأيو رأم سكء خبيث، يعني: الترفض، فما زلنا بو حتى ترؾ قكلو كرجع كصار معنا
 : ثقة، حجة، ثبت.خالصة القول

 مصطمح: "اكتب َنَفس ىذا الشيخ": .23
، (7)، أبك عمرك، كيقاؿ: أبك محمد الككفي(6))ع( عيسى بف يكنيس بف أبي إسحاؽ السًَّبيعي -28

 .(8)مانيف، كقيؿ سنة إحدل كتسعيف كمائةمات سنة سبع كث
 .(9)قال ابن المبارك لرجل: "اكتب َنَفس ىذا الشيخ"

 أقوال النقاد:
، كابف ًخرىاش(12)، كأبك حاتـ(11)، كالعجمي(10)كثقو ابف سعد

، (14)، كيعقكب بف شيبة(13)
ف ثبتان في ، كزاد ابف سعد: "ثبتان"، كزاد العجمي: "سكف الثغر، ككا(16)، كابف حجر(15)كالنسائي

                                                 
 .6/256ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (1)
 .10/365ينظر: تاريخ بغداد  (2)
 .12/495ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .4/370ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .10/360ينظر: تاريخ بغداد  (5)
الباء المكحدة كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفي آخرىا العيف  السبيعي: بفتح السيف الميممة ككسر (6)

 .7/68الميممة، ىذه النسبة إلى سبيع كىك بطف مف ىمداف. األنساب 
 .23/62ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .441ينظر: تقريب التيذيب  (8)
 .12/475ينظر: تاريخ بغداد  (9)
 .7/339الطبقات الكبرل  (10)
 .2/200لثقات معرفة ا (11)
 .6/292ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .12/477ينظر: تاريخ بغداد  (13)
 .23/67ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
 .23/67 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .441تقريب التيذيب  (16)
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الحديث"، كزاد ابف حجر: "مأمكف"، كسئؿ ابف المدينى عف عيسى بف يكنس؟ فقاؿ: "بخ بخ، ثقة، 
 . (1)مأمكف"

كسئؿ يحيى بف معيف: أبك معاكية أحب إليؾ في األعمش أك عيسى بف يكنس؟ فقاؿ: "ثقة 
ؿ الذىبي: "الحافظ، أحد ، كقا(4)، كقاؿ ابف حباف: "كاف متقنان"(3)، كقاؿ أبك زرعة: "حافظ"(2)كثقة"

 .(5)األئمة األعبلـ، كشيخ اإلسبلـ"
كقاؿ إسحاؽ بف راىكيو: قمت لككيع إني أريد أف أذىب إلى عيسى بف يكنس، قاؿ: تأتي 

     ، كقاؿ الكليد بف مسمـ: "ما أبالي مف خالفني في األكزاعي، ما خبل عيسى (6)رجبلن قد قير العمـ
 .(7)حكمان"ابف يكنس، فإني رأيت أٍخذه أخذان م

كسئؿ أحمد: أيما أصح حديثان عيسى بف يكنس أك أبكه يكنس بف أبي إسحاؽ؟ فقاؿ: ال، بؿ 
عيسى أصح حديثان، فقيؿ لو: عيسى أك أخكه إسرائيؿ؟ قاؿ: ما أقربيما، قيؿ ما تقكؿ فيو؟ قاؿ: مثؿ 

 .(8)عيسى بف يكنس يسئؿ عنو؟!
 : ثقة.خالصة القول

 مصطمح: "يزداد كل يوم خيراً": .24
، كقيؿ: األىٍزدم، مكالىـ،    (9))ع( عبد الرحمف بف ميدم بف حساف بف عبد الرحمف العىٍنبىرم -29

 .(11)، مات سنة ثماف كتسعيف كمائة، كىك ابف ثبلث كسبعيف سنة(10)أبك سعيد البىٍصرم، المُّؤلؤم
           قال عبد اهلل بن أحمد: حدثني حسن بن عيسى، قال: سمعت ابن المبارك وذكر

 .(12)ميدي، فقال: "ذاك رجل منذ عرفناه يزداد كل يوم خيراً" ابن
 أقوال النقاد:

                                                 
 .6/292ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .6/292 مصدر السابؽينظر: ال (2)
 .6/292 لمصدر السابؽينظر: ا (3)
 .7/238الثقات  (4)
 .4/939سير أعبلـ النببلء  (5)
 .6/292ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .6/406ينظر: التاريخ الكبير  (7)
 .6/292ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
العنبرم: بفتح العيف الميممة كسككف النكف كفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالراء، ىذه النسبة إلى بني العنبر، كتخفؼ  (9)

 .9/382ؿ ليـ: "بمعنبر"، كىـ جماعة مف بنى تميـ ينتسبكف إلى العنبر بف عمرك بف تميـ. األنساب فيقا
 .17/430ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .351تقريب التيذيب  (11)
 .3/483العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (12)
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قاؿ عبد الرحمف بف ميدم: أفتى سفياف الثكرم في مسألة فرآني كأني أنكرت فتياه قاؿ: 
 .(1)أنت ما تقكؿ؟ قمت كذا ككذا خبلؼ ما يقكؿ، قاؿ فسكت كلـ يقؿ شيئان 

، كقاؿ ابف سعد: "كاف ثقة كثير (2)الشأف" كقاؿ الشافعي: "ال أعرؼ لو نظيران في ىذا
 .(3)الحديث"

   ، كسئؿ (4)كقاؿ ابف معيف: "ما رأيت رجبلن أثبت في الحديث مف عبد الرحمف بف ميدم"
          ابف معيف عف أصحاب سفياف مف ىـ؟ قاؿ: "المشيكركف: ككيع، كيحيى، كعبد الرحمف،

مرة: "مىف قدَّـ عبد الرحمف عمى ككيع فدعا عميو، ، كقاؿ (5)كابف المبارؾ، كأبك نعيـ، ىؤالء الثقات"
 .(6)فعميو لعنة اهلل، كالمبلئكة، كالناس أجمعيف"

كقاؿ عبد اهلل بف أحمد: كاف عبد الرحمف بف ميدم عند أبي أكثر إصابة مف ككيع، يعني: 
، كسئؿ أحمد أيما أثبت عندؾ عبد الرحمف بف ميدم أك ككيع؟ فقاؿ: (7)في حديث سفياف خاصة

"عبد الرحمف أقؿ سقطان مف ككيع في سفياف، قد خالفو ككيع في ستيف حديثان مف حديث سفياف، 
ككاف عبد الرحمف يجيء بيا عمى ألفاظيا، كىك أكثر عددان لشيكخ سفياف مف ككيع، كركل ككيع عف 

مرة ، كسئؿ (8)حسف" ؽو كى نحك مف خمسيف شيخان لـ يرك عنيـ عبد الرحمف، كلقد كاف لعبد الرحمف تى 
، (9)عف يحيى بف سعيد كعبد الرحمف  ابف ميدم كككيع؟ فقاؿ: "كاف عبد الرحمف أكثرىـ حديثان"

كقاؿ مرة: "إذا اختمؼ ككيع كعبد الرحمف بف ميدم، فعبد الرحمف أثبت ألنو أقرب عيدان 
 .(11)، كقاؿ أخرل: "كاف ثقة خياران مف معادف الصدؽ صالح مسمـ"(10)بالكتاب"

، كقاؿ (13)، كقاؿ مرة: "ما رأيت أعمـ منو"(12)يني: "أعمـ الناس بالحديث"كقاؿ عمي بف المد
أخرل: "لك أيخذت فأيحمفت بيف الركف كالمقاـ، لحمفت باهلل عزكجؿ إني لـ أر أحدان قط أعمـ بالحديث 

                                                 
 .1/256ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .1/238اإلرشاد  (2)
 .7/218برل الطبقات الك (3)
 .286ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (4)
 .1/109 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (5)
 .3/548 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (6)
 .1/427العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (7)
 .1/253ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .1/261 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .17/436ر: تيذيب الكماؿ ينظ (10)
 .1/254ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .1/645ينظر: الكاشؼ  (12)
 .351ينظر: تقريب التيذيب  (13)
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، كقاؿ أيضان: "ثـ كاف بعد مالؾ بف أنس عبد الرحمف ابف ميدم (1)مف عبد الرحمف بف ميدم"
، كقاؿ أخرل: "نظرت فإذا (2)يعني: مذىب تابعي أىؿ المدينة كيقتدم بطريقتيـ"يذىب مذىبيـ 

اإلسناد يدكر عمى ستة، ثـ صار عمـ ىؤالء الستة إلى اثني عشر، ثـ انتيى عمـ االثنى عشر إلى 
 .(3)ستة، يحيى بف سعيد كعبد الرحمف بف ميدم كيحيى بف زكريا بف أبي زائدة"

د حماد بف زيد كعنده عبد الرحمف فقاؿ حماد: إف كاف أحد كقاؿ حسيف بف عركة: "كنا عن
 .(4)ييؤتى ليذا الشأف فيك ىذا الشاب"

كقاؿ أبك حاتـ: "عبد الرحمف بف ميدم أثبت أصحاب حماد بف زيد، كىك إماـ ثقة، أثبت 
، كذكر أبك زرعة (5)مف يحيى بف سعيد، كأتقف مف ككيع، ككاف عرض حديثو عمى سفياف الثكرم"

    رحمف بف ميدم كمدحو، كأطنب في مدحو، كقاؿ: "كىـ في غير شيء"، قاؿ: عف شياب عبد ال
نما ىك شياب بف شرنفة  .(6)ابف شريفة، كا 

كقاؿ ابف حباف: "كاف مف الحفاظ المتقنيف، كأىؿ الكرع في الديف، ممف حفظ كجمع كتفقو 
حابة، إال أنو لـ تتبيف كصنؼ كحدث، كأىبىى الركاية إال عف الثقات، كقد رأل جماعة رككا عف الص

 .(7)صحة سماعيـ عف الصحابة؛ فمذلؾ عدلنا بو عف أتباع التابعيف"
، كقاؿ جرير (10): "إماـ حافظ"(9)، كقاؿ البييقي(8)كقاؿ أبك يعمى الخميمي: "إماـ ببل مدافعة"

، كقاؿ (11)الرازم: "ما رأيت مثؿ عبد الرحمف بف ميدم، ككصؼ عنو بصران بالحديث كحفظان"
       كلما لـ يسمع كحديث الناس مفقدمي محمد بف أبي بكر: "ما رأيت أحدان أتقف لما سمع الم

 .(12)عبد الرحمف بف ميدم"

                                                 
 .1/252ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .1/252 مصدر السابؽينظر: ال (2)
 .1/252 مصدر السابؽينظر: ال (3)
 .1/257ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .5/290 بؽمصدر الساينظر: ال (5)
 .2/326أبك زرعة كجيكده  (6)
 .8/373الثقات  (7)
 .1/238اإلرشاد  (8)
البييقي: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كبعدىا الياء كفي آخرىا القاؼ،  (9)

 .2/412ىذه النسبة إلى بييؽ، كىي قرل مجتمعة بنكاحي نيسابكر. األنساب 
 .2/232نف الكبرل الس (10)
 .1/251ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .1/253 مصدر السابؽينظر: ال (12)
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، كقاؿ مرة: "ككاف إمامان، حجة، قدكة في العمـ (1)كقاؿ الذىبي: "الحافظ، اإلماـ العمـ"
 .(3)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت حافظ عارؼ بالرجاؿ كالحديث"(2)كالعمؿ"

 : ثقة، إماـ، حجة.الصة القولخ
 

 ثالثًا: من وصف بالتوثيق المفرد:
 مصطمح: "ثقة": .1
ًعيُّ 4) -30 ، كقيؿ: السُّمىًمي مكالىـ، الكىاًسطي(4)( حجاج بف دينار األىٍشجى

، مات قبؿ الخمسيف (5)
 .(6(كمائة

 .(7(قال ابن المبارك: "ثقة"
 أقوال النقاد:

، كيعقكب (11)، كالعجمي(10)كأبك خيثمة زىير بف حرب، (9)، كابف المديني(8)كثقو ابف معيف
، ككذا (16)، كذكره ابف حباف في الثقات (15)، كابف عمار(14)، كالترمذم(13)، كأبك داكد(12)ابف شيبة
 .(18(، كقاؿ عبدة بف سميماف: "حدثنا حجاج بف دينار ككاف ثبتنا"(17)ابف خمفكف

                                                 
 .1/645الكاشؼ  (1)
 .9/194سير أعبلـ النببلء  (2)
 .351تقريب التيذيب  (3)
 .1/263األشجعي: ىذه النسبة الى قبيمة ىي أشجع. األنساب  (4)
 .2/200تيذيب التيذيب  (5)
 .7/78سير أعبلـ النببلء  (6)
 .5/436تيذيب الكماؿ ، ك 3/160ينظر: الجرح كالتعديؿ   (7)
 .4/379 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (8)
 .3/394ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (9)
 .5/436ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .1/285معرفة الثقات  (11)
 .5/436ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .3/394ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
 .5/437ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
 .3/394ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (15)
 .6/205الثقات  (16)
 .3/394ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (17)
 .2/201ينظر: تيذيب التيذيب  (18)



 لفصل الثانيا

 

 
90 

 

، ليس بو بأس"" "، كزاد ابف معيف:: "صدكؽ(3)، كالذىبي(2)، كأبك زرعة(1(كقاؿ ابف معيف
، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "ليس بو (4(أبك زرعة الرازم: "صالح، مستقيـ الحديث، ال بأس بو" داز ك 

 .(5(بأس"
كقاؿ ، (7(، كقاؿ ابف حجر: "ال بأس بو"(6(كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "يكتب حديثو، كال يحتج بو"

 .(9(ارقطني: "ليس بالقكم"، كقاؿ الد(8(ابف خزيمة: "في القمب منو شيء"
 : ثقة.خالصة القول

ٍكشىب بف يزيد بف الحارث، الشٍَّيباني -31 ٍكشىبي(10))د( ًشياب بف ًخراش بف حى ٍمت  ،(11)، الحى أبك الصَّ
، كمات: قبؿ (12)الكاًسطي، ككفي األصؿ، انتقؿ إلى الشاـ، كسكف الرممة مف فمسطيف، كمات بيا

 .(13)سنة ثمانيف كمائة
 .(14)بن المبارك: "ثقة"قال ا
 أقوال النقاد:

 .(15)قاؿ عبد الرحمف بف ميدم: "لـ أر أحدان أحسف كصفان لمسنة مف شياب بف خراش"

                                                 
 .3/160ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .3/160ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .1/312الكاشؼ  (3)
 .3/160 السابؽمصدر ينظر: ال (4)
 .3/160 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .3/160 مصدر السابؽينظر: ال (6)
 .152تقريب التيذيب  (7)
 .2/201ينظر: تيذيب التيذيب  (8)
 .2/201 المصدر السابؽينظر:  (9)
آخرىا النكف،  الشيباني: بفتح الشيف المعجمة كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كالباء المكحدة بعدىا كفي (10)

 .8/198ىذه النسبة إلى شيباف، كىي قبيمة معركفة في بكر بف كائؿ. األنساب 
الحكشبي: بفتح الحاء كسككف الكاك كفتح الشيف المعجمة كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة، ىذه النسبة إلى  (11)

 .4/305حكشب، كىك جد أبى الصمت شياب بف خراش. األنساب 
 .12/568لكماؿ ينظر: تيذيب ا (12)
 .8/286ينظر: سير أعبلـ النببلء  (13)
 .4/362ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .12/571ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
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، كعبد اهلل بف (5)، كابف عمار(4)، كأبك زرعة(3)، كالعجمي(2)، كابف المديني(1)كثقو ابف معيف
، كقاؿ مرة: "مشيكر ثقة (7)عة"، كزاد العجمي: "صاحب سنة"، كقاؿ الذىبي: "كثقو جما(6)قيزاد

 .(9)، كذكره ابف شاىيف في الثقات(8)يغرب"
، كقاؿ أحمد: "ما أرل بو (11)، كقاؿ مرة: "صالح"(10)كقاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس"

: "ال بأس بو"، (15)، كالنسائي(14)، كقاؿ أبك زرعة(13)، كقاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ، ال بأس بو"(12)بأسان"
 .(17)، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ، مشيكر، كلو ما يستنكر"(16)صاحب سنة"كقاؿ أبك زرعة: "كاف 

 .(19)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء(18)كقاؿ الساجي: "ضعيؼ يحدث بأحاديث مناكير"
كقاؿ ابف عدم: "كفي بعض ركاياتو ما يينكر عميو، كال أعرؼ لممتقدميف فيو كبلمان 

ال فقد كثقو عدة"، عقب عمييا الذىبي: "يعني: بالتميي(20)فأذكره"  .(21)ف، كا 
 

                                                 
 .12/570 تيذيب الكماؿينظر:  (1)
 .193ينظر: سؤاالت السممي  (2)
 .1/461معرفة الثقات  (3)
 .3/881ينظر: أبك زرعة كجيكده  (4)
 .23/214ينظر: تاريخ دمشؽ  (5)
 .2/232ينظر: تاريخ بغداد  (6)
 .1/490الكاشؼ  (7)
 .1/430المغني في الضعفاء  (8)
 .114ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (9)
 .130 ركاية الدارمي -تاريخ ابف معيف ينظر:  (10)
 .114ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (11)
 .253ينظر: سؤاالت أبي داكد  (12)
 .4/362ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .3/881ينظر: أبك زرعة كجيكده  (14)
 .12/570ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
 .3/881ينظر: أبك زرعة كجيكده  (16)
 .2/281ميزاف االعتداؿ  (17)
 .6/297ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (18)
 .2/43ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (19)
 .5/54الكامؿ في الضعفاء  (20)
 .4/650تاريخ اإلسبلـ  (21)
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كقاؿ ابف حباف: "رجبلن صالحان، ككاف ممف يخطىء كثيران حتى خرج عف حد االحتجاج بو 
 .(1)إال عند االعتبار"

 ثقة. خالصة القول:
مىًحي -32 ٍفكاف بف أيمىيَّة القيرىشي، الجي ، (2))بخ د ت س( عمرك بف أبي سفياف بف عبد الرحمف بف صى

المىكّْي
 .(4)الذىبي كفاتو في حدكد سنة خمسيف كمائة، كأرخ (3)

 .(5)قال ابن المبارك: "ثقة"
 أقوال النقاد:

        ، كذكره(10)، كابف حجر(9)، كالذىبي(8)، كالنسائي(7)، كابف المديني(6)كثقو ابف معيف
 .(13)كقاؿ أبك حاتـ: "مستقيـ الحديث"، في الثقات (12)، كابف خمفكف(11)ابف حباف

 : ثقة.خالصة القول
رىٍيس األىسىدم، أبك بكر الككفي، قاضي الرَّم -33 ٍنبىسة بف سعيد بف الضُّ ، ييقاؿ (14))خت ت س( عى

 .(15)لو: الرَّازم
 .(17)، وقال مرة: "ثقة"(16)قال ابن المبارك: "ثقة، مستقيم الحديث"

 

                                                 
 .1/362حيف المجرك  (1)
 .3/326الجمحي: بضـ الجيـ كفتح الميـ كفي آخرىا الحاء الميممة ىذه النسبة إلى بني جمح. األنساب  (2)
 .22/47ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .3/940ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (4)
 .3/240ينظر: المعرفة كالتاريخ  (5)
 .3/338ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .97ف أبي شيبة ينظر: سؤاالت اب (7)
 .22/48ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .2/77الكاشؼ  (9)
 .422تقريب التيذيب  (10)
 .7/221ينظر: الثقات  (11)
 .10/177ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
 .6/235ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
، كىي محٌط الحاٌج عمى طريؽ الرم: ىي مدينة مشيكرة مف أٌميات الببلد كأعبلـ المدف كثيرة الفكاكو كالخيرات (14)

 .3/116السابمة كقصبة ببلد الجباؿ، معجـ البمداف 
، كالرازم: بفتح الراء كالزام المكسكرة بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى الرم، كىي بمدة كبيرة 8/155تيذيب التيذيب  (15)

 .6/33مف ببلد الديمـ بيف قكمس كالجباؿ كألحقكا الزام في النسبة تخفيفان. األنساب 
 .3/83ينظر: المعرفة كالتاريخ  (16)
 .3/133 صدر السابؽينظر: الم (17)
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 أقوال النقاد:
، (6)بك داكدكأ ،(5)، كالعجمي(4)، كأبك زرعة(3)، كأبك حاتـ(2)، كأحمد(1)كثقو ابف معيف

 .(9)، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "كاف ممف يخطئ"(8)، كابف حجر(7)كالذىبي
: "ال بأس (13)، كأبك حاتـ(12): "ليس بو بأس"، كقاؿ أحمد(11)، كالنسائي(10)كقاؿ ابف معيف

 .(15)، كقاؿ الخميمي: "كبير المحؿ"(14)بو"، كقاؿ أحمد: "عنبسة أصح حديثان مف أبي جعفر الرازم"
 : ثقة.خالصة القول

، أبك عبد اهلل، المىٍركىزم، مكلى بني قىًطيعة(16))ع( الفضؿ بف مكسى السٍّْينىاني -34
، مات سنة (17)

 .(18)اثنتيف كتسعيف كمائة في ربيع األكؿ
 .(19)كان ابن المبارك يقول: "حدثني الثقة، يعنيو"

 أقوال النقاد:
 

                                                 
 .1/112 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (1)
 .358ينظر: سؤاالت أبي داكد  (2)
 .6/399ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .6/399 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .2/194معرفة الثقات  (5)
 .22/407اؿ ينظر: تيذيب الكم (6)
 .3/300ميزاف االعتداؿ  (7)
 .432تقريب التيذيب  (8)
 .7/289الثقات  (9)
 .22/408ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .22/408 المصدر السابؽينظر:  (11)
 .8/155ينظر: تيذيب التيذيب  (12)
 .6/399ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .1/562ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (14)
 .2/664اإلرشاد  (15)
السيناني: بكسر السيف الميممة كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفتح النكف كفي آخرىا نكف أخرل، ىذه  (16)

 .7/355النسبة إلى سيناف كىي إحدل قرل مرك عمى خمسة فراسخ منيا. األنساب 
 .8/286تيذيب التيذيب  (17)
 .447تقريب التيذيب  (18)
 .8/287، كتيذيب التيذيب 186يخ أسماء الثقات ينظر: تار  (19)
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زاد ككيع: "صاحب سنة"، كذكره ابف حباف في ، ك (3)، كابف معيف(2)، كابف سعد(1)كثقو ككيع
 .(4)الثقات، كقاؿ: "فيو دعابة"

مف ىذيف: الفضؿ  كقاؿ إسحاؽ بف راىكيو: "كتبت العمـ، فمـ أكتب عف أحد أكثؽ في نفسي
، (6)ابف المبارؾ"الفضؿ بف دكيف: "ىك أثبت مف ، كقاؿ أبك نيعيـ (5)بف يحيى"بف مكسى، كيحيى 

، كقاؿ ابف حجر: "ثقة، (8)، كقاؿ الذىبي: "اإلماـ، الحافظ، الثبت"(7)كاهلل عاقبلن لبيبان" كقاؿ مرة: "كاف
 .(9)ثبت، كربما أغرب"

 .(10)كقاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ، صالح"
 : ثقة.خالصة القول

مكالىـ، أبك عبد اهلل الدّْمىٍشقي، أحد الكبار، كاف  (11)( محمد بف شيعىيب بف شىابيكر األيمىكم4) -35
 .(13)، مات سنة مائتيف كلو أربع كثمانكف(12)كف بيركتيس

روى ابن المبارك عن محمد بن شعيب بن شابور، فقال: "أخبرنا الثقة من أىل العمم 
 .(14)محمد بن شعيب، وكان يسكن بيروت"

 أقوال النقاد:
 
 

                                                 
 .23/257ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .7/263الطبقات الكبرل  (2)
 .4/354 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (3)
 .7/319الثقات  (4)
 .4/1182ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (5)
 .7/69ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .23/258ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .9/103سير أعبلـ النببلء  (8)
 .447تقريب التيذيب  (9)
 .7/69ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
األمكم: بضـ األلؼ كفتح الميـ ككسر الكاك، ىذه النسبة الى أمية، كالمشيكر بيذه النسبة جمكع كثيرة، منيـ بنك  (11)

 .1/348أمية بف عبد شمس. األنساب 
 .9/222تيذيب التيذيب  (12)
 .483قريب التيذيب ت (13)
 .53/251ينظر: تاريخ دمشؽ  (14)
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ف ، كقاؿ أبك حاتـ: "أثبت م(3)، كابف عدم(2)، كمحمد بف عبد اهلل بف عمار(1)كثقو العجمي
، كقاؿ ابف عساكر: "أحد األئمة (4)محمد بف حمير، كمف بقية، كمف محمد بف حرب األبرش"

اًني: "مف الثقات"(5)الثقات" ، كذكره ابف حباف في (6)، كقاؿ إبراىيـ بف يكسؼ بف خالد الًيًسٍنجى
ٍيـ: "ثقة، كالكليد كاف أحفظ منو، ككاف محم(7)الثقات د إذا حدث ، كقاؿ عبد الرحمف بف إبراىيـ ديحى

 .(9)، كقاؿ أبك داكد: "ثبت"(8)الشيء مف كتبو حدثو صحيحان"
، كقاؿ مركاف بف محمد: "كاف (10)كقاؿ ابف معيف: "كاف مرجئان، كليس بو في الحديث بأس"

ييفتي في مجمس األكزاعي، كىك الرابع مف العشرة الذيف كانكا أعمـ الناس باألكزاعي كبحديثو 
 .(12)مي: "مف كبار أصحاب األكزاعي"، كقاؿ الخمي(11)كفيٍتياه"

، (14)، كقاؿ مرة: "كاف رجبلن عاقبلن"(13)كقاؿ أحمد: "ما أرل بو بأسان، ما عممت إال خيران"
، كقاؿ ابف حجر: (16)، كقاؿ مرة: "ما أعمـ بو بأسان"(15)كقاؿ الذىبي: "كاف إمامان طبلبة لمعمـ"

 .(17)"صدكؽ، صحيح الكتاب"
 : صدكؽ.خالصة القول

 
 
 

                                                 
 .2/240معرفة الثقات  (1)
 .53/251ينظر: تاريخ دمشؽ  (2)
 .5/178الكامؿ في الضعفاء  (3)
 .7/286ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .53/245تاريخ دمشؽ  (5)
 .53/252ينظر: تاريخ دمشؽ  (6)
 .9/50الثقات  (7)
 .25/374ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .25/374 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .53/251ينظر: تاريخ دمشؽ  (10)
 .7/286ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .2/475اإلرشاد  (12)
 .7/286ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .53/251ينظر: تاريخ دمشؽ  (14)
 .9/378سير أعبلـ النببلء  (15)
 .3/580ميزاف االعتداؿ  (16)
 .483تقريب التيذيب  (17)
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 مح: "ثقة، ل ُيعمم بو بأس":مصط .2
)خ ت س ؽ( داكد بف أبي الفيرات، كاسمو عمرك بف الفيرات الًكٍندم، أبك عىٍمرك المىٍركىزم،  -36

 .(1)مات سنة سبع كستيف كمائة
 .(2)قال ابن المبارك: "ثقة، ل ُيعمم بو بأس"

 أقوال النقاد:
، (8)، كابف حجر(7)، كالذىبي(6)ني، كالدارقط(5)، كأبك داكد(4)، كالعجمي(3)كثقو ابف معيف

كقاؿ ابف معيف: "ال بأس ، (11)، كابف شاىيف(10)، ككذا ابف حباف(9)كذكره ابف خمفكف في الثقات
 .(14): "ليس بالمتيف"حاتـ قاؿ أبكك ، (13)، كقاؿ الدارقطني: "ليس بو بأس"(12)بو"

 : ثقة.خالصة القول
 مصطمح: "ثقة، مستقيم الحديث": .3
رىٍيس األىسىدم، أبك بكر الككفي، قاضي الرَّم* ) ٍنبىسة بف سعيد بف الضُّ ، ييقاؿ لو: (15)خت ت س( عى

 .(16)الرَّازم
 .(18)، وقال مرة: "ثقة"(17)قال ابن المبارك: "ثقة، مستقيم الحديث"

 
                                                 

 .82ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (1)
 .4/357ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (2)
 .108 ركاية الدارمي -تاريخ ابف معيف ينظر:  (3)
 .1/342معرفة الثقات  (4)
 .8/438ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .2/247العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية  (6)
 .1/382الكاشؼ  (7)
 .199تقريب التيذيب  (8)
 .4/262ظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ين (9)
 .8/234ينظر: الثقات  (10)
 .82ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (11)
 .117ينظر: مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ  (12)
 .204ينظر: سؤاالت الحاكـ  (13)
و، ، كىذا الجرح مف أبي حاتـ في داكد بف بكر بف أبي الفرات، كنصو: "شيخ، ال بأس ب4/357تاريخ اإلسبلـ  (14)

، كقد فرَّؽ الذىبي بيف داكد بف بكر، كداكد بف عمرك في ميزاف 3/408ليس بالمتيف"، ينظر: الجرح كالتعديؿ 
 .19-2/18االعتداؿ، ينظر: 

الرم: ىي مدينة مشيكرة مف أٌميات الببلد كأعبلـ المدف كثيرة الفكاكو كالخيرات، كىي محٌط الحاٌج عمى طريؽ  (15)
 .3/116ؿ، معجـ البمداف السابمة كقصبة ببلد الجبا

 .92ينظر: ترجمتو ص (16)
 .3/83ينظر: المعرفة كالتاريخ  (17)
 .3/133 صدر السابؽينظر: الم (18)
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 مصطمح: "صحيح الكتاب"، "كتابو صحيح": .4
رىاسىػاني، أ -37 ػاف بف شيعبة الخي ًلد ًبيىرىاة)ع( إبراىيـ بف طىٍيمى بك سعيد، كي

، كقىًدـ (2)، كسكف نىيسىابيكر(1)
 .(4)، كقد مات سنة ثمانية كستيف كمائة(3)بغداد، ثـ سكف مكة إلى أف مات

، وفي موضع آخر: (6)، ومرة: "صحيح الحديث"(5)قـال ابن المبارك: "صحيح الكتاب"
 .(8)، ومرة: "من الحفاظ"(7)"صحيح العمم والحديث"

 :أقوال النقاد
سحاؽ بف راىكيو(9)كثقو ابف معيف ، كصالح (13)، كأبك حاتـ(12)، كأبك داكد(11)، كأحمد(10)، كا 

، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "أمره ميٍشتىبىو، لو (16)، كالذىبي(15)، كالدارقطني(14)بف محمد
د تفرد مدخؿ في الثقات، كمدخؿ في الضعفاء، كقد ركل أحاديث مستقيمة تشبو أحاديث األثبات، كق

، كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي: "كاف ثقة في الحديث، لـ يزؿ (17)عف الثقات بأشياء معضبلت"
، كقاؿ ابف حجر: "ثقة ييٍغًرب، كتيكيمّْـ فيو لئلرجػاء، (18)األئمة يشتيكف حديثو، كييرغّْبيكف فيو كييكثّْقيكنو"

ع عنو" كييقػاؿ: رىجى
(19). 

                                                 
 .5/396ىىرىاةي: بالفتح، مدينة عظيمة مشيكرة مف أميات مدف خراساف. معجـ البمداف  (1)
ذات فضائؿ جسيمة، معدف الفضبلء، كمنبع  نيسابكر: بفتح أكلو، كالعامة يسمكنو نىشىاكيكر: كىي مدينة عظيمة، (2)

 .5/331العمماء، لـ أر فيما طىٌكٍفتي مف الببلد مدينة كانت مثميا. ينظر: معجـ البمداف 
 .1/129ينظر: تيذيب التيذيب  (3)
 .90ينظر: تقريب التيذيب  (4)
 .2/108، 1/270ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .1/131ر: تيذيب التيذيب ينظ (7)
 .1/221ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (8)
 .4/345 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف  (9)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .2/538العمؿ كمعرفة الرجاؿ  (11)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .2/111 المصدر السابؽينظر:  (13)
 .2/111 المصدر السابؽينظر:  (14)
 .7/382ينظر: سير أعبلـ النببلء  (15)
 .1/38ميزاف االعتداؿ  (16)
 . 6/27الثقات  (17)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (18)
 .90ينظر: تقريب التيذيب  (19)
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، كقاؿ (2)كقاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس" ،(1)كقاؿ أحمد: "صحيح الحديث مقارب"
، كركل (5)، كركل ابف أبي حاتـ عف أبيو قكلو: "صدكؽ حسف الحديث"(4): "ال بأس بو"(3)العجمي

المزم عف صالح بف محمد قكلو: "جيد الركاية"، كعف إسحاؽ بف راىكيو قكلو: "كاف صحيح 
، كمرة: "لو ما ينفرد بو، (7)ف أئمة اإلسبلـ"، كقاؿ الذىبي: "م(6)الحديث، حسف الركاية، كثير السماع"

اني: "فاضؿ"(8)كال ينحط حديثو عف درجة الحسف" كٍزجى  .(9)، كقاؿ الجي
كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف عمار المىٍكًصمي: "ضعيؼ، مضطرب الحديث"

(10). 
، (13)، كالدارقطني(12)، كصالح بف محمد(11)كاتُّيـ باإلرجاء، ذكر ذلؾ: أحمد

، كقاؿ ابف حجر: "الحؽ فيو أنو ثقة، صحيح الحديث، إذا ركل عنو (15)، كالذىبي(14)كالجكزجاني
 .(16)ثقة، كلـ يثبت غمكه في اإلرجاء، كال كاف داعية إليو، بؿ ذكر الحاكـ أنو رجع عنو"

 : ثقة، كال يضره ما اتًُّيـ بو مف اإلرجاء، كما ذكر ابف حجر.خالصة القول
 
 
 
 

                                                 
 .359سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد  (1)
 .77 ركاية الدارمي -تاريخ ابف معيف ينظر:  (2)
 .359سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد  (3)
 .1/211معرفة الثقات  (4)
 .2/107الجرح كالتعديؿ  (5)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .1/214الكاشؼ  (7)
 .7/383سير أعبلـ النببلء  (8)
 .356أحكاؿ الرجاؿ  (9)
 .1/221ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (10)
 .359سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد  (11)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .7/382ر: سير أعبلـ النببلء ينظ (13)
 .356أحكاؿ الرجاؿ  (14)
 .1/214الكاشؼ  (15)
 .1/131تيذيب التيذيب  (16)
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كىزم، أبك حمزة السُّكًَّرم)ع( محمد بف مٍيمكف المىرٍ  -38
 .(2)، مات سنة سبع أك ثماف كستيف كمائة(1)

، وسئل ابن المبارك (4)، وقال مرة: "صاحب حديث"(3)قال ابن المبارك: "صحيح الكتاب"
 .(6)؟ فقال: "األتباع ما كان عميو حسين بن واقد، وأبو حمزة"(5)عن األتباع
 أقوال النقاد:

           ،(11)، كالذىبي(10)، كابف القطاف(9)، كالدارقطني(8)ي، كالنسائ(7)كثقو ابف معيف
، كزاد ابف القطاف: "مشيكر"، كزاد الدارقطني: "أيٍخًرجى عنو في الصحيح"، كزاد الذىبي: (12)كابف حجر

"كاف ثبتان، نبيبلن، سمحان، جكادان، حمك الكبلـ؛ كلذلؾ لقب بالسُّكَّرم"، كزاد ابف حجر: "فاضؿ"، كذكره 
 .(13)باف في الثقاتابف ح

، كقاؿ النسائي: "ال بأس بو، إال أنو كاف قد ذىب (14)كقاؿ أحمد: "ما بحديثو عندم بأس"
، كقاؿ الخطيب البغدادم: "كاف مف (15)بصره في آخر عمره، فمف كتب عنو قبؿ ذلؾ فحديثو جيد"

 .(17)، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ، إماـ مشيكر"(16)أىؿ الفضؿ كالفيـ"
 ة.: ثقخالصة القول

                                                 
، كالسكرم: بضـ السيف الميممة كفتح الكاؼ المشددة، كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى 9/486 تيذيب التيذيب (1)

 .7/156بيع السكر كشرائو كعممو. األنساب 
 .510تقريب التيذيب  (2)
 .8/81ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .4/433ينظر: تاريخ بغداد  (4)
األتباع: ىـ خمؼ األخيار كأعبلـ األمصار في ديف اهلل عز كجؿ، كنقؿ سنف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  (5)

تقانو كالعمماء بالحبلؿ كالحراـ كالفقياء في أحكاـ اهلل عز كجؿ كفركضو كأمره كنييو، ينظ ر: الجرح كالتعديؿ كحفظو كا 
1/9. 
 .4/433 المصدر السابؽينظر:  (6)
 .1/111 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (7)
 .26/546ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .300ينظر: سؤاالت السممي  (9)
 .10/373ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (10)
 .1/168طبقات الحفاظ  (11)
 .510تقريب التيذيب  (12)
 .7/420ت الثقا (13)
 .8/81ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .4/54ينظر: ميزاف االعتداؿ  (15)
 .4/432تاريخ بغداد  (16)
 .4/53ميزاف االعتداؿ  (17)
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اد، األىٍيمي -39 اد، كيقاؿ ابف النّْجى      ، أبك يزيد، مكلى معاكية  (1))ع( ييكنس بف يزيد بف أبي النّْجى
 .(3)، مات سنة تسع كخمسيف كمائة عمى الصحيح(2)ابف أبي سفياف

، وقال أيضًا: "ما رأيت أحدًا أروى لمزىري من معمر، إل (4)قال ابن المبارك: "كتابو صحيح"
، وقال مرة: "إني إذا نظرت في حديث معمر ويونس، (5)لمسند ألنو كان يكتب" أن يونس آخذ

 .(6)يعجبني كأنيما خرجا من مشكاة واحدة"
 أقوال النقاد:

، (11)، كقاؿ الذىبي: "أحد األثبات"(10)، كالنسائي(9)، كالعجمي(8)أحمدك ، (7)كثقو ابف معيف
إال أف في ركايتو عف الزىرم كىمان قميبلن، كفي ، كقاؿ ابف حجر: "ثقة، (12)كقاؿ مرة: "اإلماـ الثقة"

 .(14)، كذكره ابف حباف في الثقات(13)غير الزىرم خطأ"
   ، كقاؿ (16)، كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: "كتابو صحيح"(15)ككاف األكزاعي يحيضُّ عميو

 .(18)، كقاؿ أبك زرعة: "ال بأس بو"(17)ابف خراش: "ىك صدكؽ"

                                                 
األيمي: بفتح األلؼ كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفي آخرىا البلـ، ىذه بمدة عمى ساحؿ بحر القمـز  (1)

 .1/409مما يمي ديار مصر. األنساب 
 .11/450تيذيب التيذيب  (2)
 .614تقريب التيذيب  (3)
 .9/248ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .9/248 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .74/304ينظر: تاريخ دمشؽ  (6)
 .9/249ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .74/306ينظر: تاريخ دمشؽ  (8)
 .2/379معرفة الثقات  (9)
 .32/557ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .2/404الكاشؼ  (11)
 .6/297سير أعبلـ النببلء  (12)
 .614تقريب التيذيب  (13)
 .7/648الثقات  (14)
 .9/248ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .9/248 مصدر السابؽينظر: ال (16)
 .74/307ينظر: تاريخ دمشؽ  (17)
 .9/249ينظر: الجرح كالتعديؿ  (18)
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، كقاؿ أحمد بف صالح: "نحف ال (1)ىرم، كأثبت الناس فيو"كقاؿ ابف معيف: "عالـ بحديث الز 
، كقاؿ يعقكب بف شيبة: "عالـ بحديث الزىرم، كصالح (2)نقدـ في الزىرم عمى يكنس أحدان"

 .(4)، كقاؿ أحمد: "حدَّث عنو الناس"(3)الحديث"
ما كقاؿ ككيع: "لقيتو كذاكرتو بأحاديث الزىرم المعركفة، كجيدت أف ييقيـ لي حديثان ف

، كقاؿ ابف سعد: "كاف حمك الحديث كثيره، كليس بحجة، كربما (6)، كقاؿ مرة: "سيء الحفظ"(5)أقامو"
، (9)، كقاؿ مرة: "ركل أحاديث منكرة"(8)، كقاؿ أحمد: "لـ يكف يعرؼ الحديث"(7)جاء بالشيء المنكر"

كاف صاحب كتاب،  كسئؿ أبك زرعة: "يكنس بف يزيد األٍيمي عف غير الزىرم؟ فقاؿ: ليس بالحافظ،
: "كثير الخطأ"(10)فإذا أخذ مف حفظو لـ يكف عنده شيء"  .(11)، كقاؿ األثـر

 : ثقة، يخطيء في ركايتو عف غير الزىرم.خالصة القول
 مصطمح: "صحيح الحديث"، "صحيح العمم والحديث": .5

ًلد ًبيىرىاة، كس رىاسىػاني، أبك سعيد، كي ػاف بف شيعبة الخي كف نىيسىابيكر، كقىًدـ بغداد، * )ع( إبراىيـ بف طىٍيمى
 .(13)، كقد مات سنة ثمانية كستيف كمائة(12)ثـ سكف مكة إلى أف مات

، وفي موضع آخر: (15)، ومرة: "صحيح الحديث"(14)قـال ابن المبارك: "صحيح الكتاب"
 .(17)، ومرة: "من الحفاظ"(16)"صحيح العمم والحديث"

                                                 
 .9/248 مصدر السابؽينظر: ال (1)
 .9/249 مصدر السابؽال ينظر: (2)
 .74/306ينظر: تاريخ دمشؽ  (3)
 .2/518ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (4)
 .9/248ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .9/248 مصدر السابؽينظر: ال (6)
 .7/360الطبقات الكبرل  (7)
 .9/248ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .32/555ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .74/307ينظر: تاريخ دمشؽ  (10)
 .74/307 المصدر السابؽينظر:  (11)
 .97ترجمتو صينظر:  (12)
 .90ينظر: تقريب التيذيب  (13)
 .2/108، 1/270ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
 .1/131ينظر: تيذيب التيذيب  (16)
 .1/221ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (17)
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 مصطمح: "من الحفاظ": .6
ػا ًلد ًبيىرىاة، كسكف نىيسىابيكر، كقىًدـ بغداد، * )ع( إبراىيـ بف طىٍيمى رىاسىػاني، أبك سعيد، كي ف بف شيعبة الخي
 .(2)، كقد مات سنة ثمانية كستيف كمائة(1)ثـ سكف مكة إلى أف مات

، وفي موضع آخر: (4)، ومرة: "صحيح الحديث"(3)قـال ابن المبارك: "صحيح الكتاب"
 .(6)فاظ"، ومرة: "من الح(5)"صحيح العمم والحديث"

 "(7)مصطمح: "وىل األمر إل ما كان عميو فالن؟ .7
ٍير الطَّائي -40 ، مات سنة ستيف، كقيؿ: خمس كستيف (9)، أبك سيمىٍيماف الككفي(8))س( داكد بف نيصى

 .(10)كمائة
قال عبد اهلل بن أحمد: حدثني حسن بن عيسى، قال: سمعت ابن المبارك يقول: "وىل 

 .(11)الطائي"األمر إل ما كان عميو داود 
 أقوال النقاد:

، كقاؿ ابف سعد: "مف أنفسيـ، ككاف قد سمع (12)قاؿ ابف عيينة: "كاف ممف عمـ كفقو"
، (13)الحديث، كفقو، كعرؼ النحك، كعمـ أياـ الناس كأمكرىـ، ثـ تعبد، فمـ يكف يتكمـ في ذلؾ بشيء"

كابف خمفكف، كقاؿ: "قد  ،(16)، كابف حباف(15)، كذكره العجمي في الثقات(14)كقاؿ ابف معيف: "ثقة"

                                                 
 .97ترجمتو صينظر:  (1)
 .90ينظر: تقريب التيذيب  (2)
 .2/108، 1/270ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (4)
 .1/131ينظر: تيذيب التيذيب  (5)
 .1/221ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (6)
ل إلى درجة أنو صار مقياسان أنو كاف مف أىؿ الصبلح كالتقك  -كاهلل أعمـ–لـ أعثر عمى معنىن ليا، كلعميا تعني  (7)

 أك مضربان لممثؿ في ىذا، كفي ىذا إشارة لتعديؿ الرام، كذكره ىنا إتمامان لمفائدة، كاهلل أعمـ.
 .9/21الطائي: بفتح الطاء الميممة كفي آخرىا الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا، ىذه النسبة إلى طيّْئ. األنساب  (8)
 .8/455ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .200تقريب التيذيب  (10)
 .3/484العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (11)
 .9/311تاريخ بغداد  (12)
 .6/346الطبقات الكبرل  (13)
 .9/318تاريخ بغداد  (14)
 .1/343ينظر: معرفة الثقات  (15)
 .6/282ينظر: الثقات  (16)
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، كقاؿ الذىبي: "أحد (1)سمع كتفقو كعرؼ النحك كأياـ الناس كجمس بعد في بيتو عشريف سنة"
 .(3)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة فقيو زاىد"(2)األكلياء، ثقة"

، كقاؿ الخطيب البغدادم: "ككاف داكد ممف شغؿ نفسو (4)كقاؿ الدارقطني: "العابد المحدث"
، ثـ اختار بعد ذلؾ العزلة كآثر االنفراد كالخمكة، كلـز العبادة بالعم ـ، كدرس الفقو كغيره مف العمـك

، كقاؿ محارب بف دثار: "لك كاف داكد الطائي في األمـ الماضية، (5)كاجتيد فييا إلى آخر عمره"
 .(6)لقص اهلل عمينا مف خبره"
 ثقة عابد. خالصة القول:

 :(7)الن، فال تبال أل تسمعو منو"مصطمح: "إذا حدثك فالن عن ف .8
راساني، أبك كىب -41  .(8)يحيى بف ًبشر الخي

قال عبد اهلل بن أحمد: "سألت أبي، عن يحيى بن بشر، الذى روى عن عكرمو، فقال: قال 
ابن المبارك: إذا حدثك يحيى بن بشر عن إنسان فال تبال أل تسمعو منو، قال: قمت: من أخبرك 

 .(9)ك؟ قال: يحيى بن آدم أخبرنيوبيذا عن ابن المبار 
 أقوال النقاد:

 .(11)، كذكره ابف حباف في الثقات(10)كثقو ابف معيف
 .(14)، ككذا الذىبي(13)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء(12)كقاؿ األزدم: "ضعيؼ"

 صدكؽ. خالصة القول:
 

                                                 
 .4/268ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (1)
 .1/382الكاشؼ  (2)
 .200قريب التيذيب ت (3)
 .4/2310المؤتمؼ كالمختمؼ  (4)
 .9/311تاريخ بغداد  (5)
 .9/318 المصدر السابؽ (6)
لـ أعثر ليا عمى معنى، كلعميا تشير إلى تكثيؽ مف قيمت في حقو، فبل حاجة ألف ييسمع مف الراكم طالما أف  (7)

 الراكم الثقة حدثؾ عنو، كاهلل أعمى كأعمـ.
 .8/263 التاريخ الكبير (8)
 .2/544العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (9)
 .4/357 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (10)
 .7/598ينظر: الثقات  (11)
 .3/192ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (12)
 .3/192 مصدر السابؽينظر: ال (13)
 .2/396ينظر: المغني في الضعفاء  (14)
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 ":، وكان من أفاضميممصطمح: "كان إذا ُسئل قال: اذىبوا إلى فالن .9
، مكالىـ، أبك عبد اهلل، كقيؿ: أبك محمد (1)النٍَّضر بف محمد القيرشي، العىاًمرم)ؿ س(  -42

المىٍركىزم
 .(3)، مات سنة ثبلث كثمانيف كمائة(2)

قال أبو عبد اهلل أحمد: كان بمرو شيخ يقال لو: النضر بن محمد، وكان ابن المبارك إذا 
 .(4)فاضميمسئل عن شيء، قال: اذىبوا إلى النضر بن محمد، وكان من أ

 أقوال النقاد:
قاؿ ابف سعد: "ككاف مقدمنا عندىـ في العمـ كالفقو كالعقؿ كالفضؿ، ككاف صديقنا لعبد اهلل 

 .(5)ابف المبارؾ، ككاف مف أصحاب أبي حنيفة"
ابف حباف  ، كذكره(8): "ثقة"، كقاؿ الذىبي: "ثقة مف أئمة مرك"(7)، كالدارقطني(6)كقاؿ النسائي

 .(10)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ ربما ييـ، كرمي باإلرجاء"(9)كقاؿ: "ككاف مرجئان"في الثقات، 
، كذكره        (15)، كالدارقطني(14)، كاألزدم(13)، كأبك زرعة(12)، كمسمـ(11)كضعفو البخارم
 .(17)، كقاؿ الساجي: "صاحب رأم، كفيو ضعؼ"(16)ابف الجكزم في الضعفاء

 

                                                 
مة كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى ثبلثة رجاؿ، منيـ: عامر بف لؤم، كفييـ كثرة، العامرم: بفتح العيف الميم (1)

 .9/151كالثاني: منسكب إلى عامر بف صعصعة، كالثالث: منسكب إلى عامر بف عدم بف تجيب. األنساب 
 .29/403ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .562تقريب التيذيب  (3)
 .161بحر الدـ  (4)
 .7/263ل الطبقات الكبر  (5)
 .29/404ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .315ينظر: سؤاالت السممي  (7)
 .2/321الكاشؼ  (8)
 .7/535ينظر: الثقات  (9)
 .562تقريب التيذيب  (10)
 .2/664ينظر: أبك زرعة كجيكده  (11)
 .1/497الكنى كاألسماء  (12)
 .8/89التاريخ الكبير  (13)
 .3/162ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .4/2214المؤتمؼ كالمختمؼ  (15)
 .3/162ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (16)
 .12/48ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (17)
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 .(2)، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "كاف صاحب رأم"(1)ىـ"كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: "ليس بالقكم عند
 ليس بالقكم، ييـ، كرمي باإلرجاء. خالصة القول:

 مصطمح: "من أولي األلباب": .11
، أبك حفص الًمٍصرم -43 مىة بف ًعٍمرىاف بف قيرىاد التًُّجٍيبيُّ ٍرمى ، مات سنة ستيف (3))بخ ـ د س ؽ( حى

 .(4)كمائة
 .(5)كان من أولي األلباب"قال ابن المبارك: "حدثني حرممة و 

 أقوال النقاد:
، كذكره ابف حباف في (10)، كالذىبي(9)، كابف حجر(8)، كأبك داكد(7)، كابف معيف(6)كثقو أحمد

     ، (13)، ككذا ابف شاىيف(12)، كقاؿ مرة: "مف العباد المتقنيف كأىؿ الفضؿ في الديف"(11)الثقات
 .(14)كابف خمفكف

 .(15)ككاف مف أكلي األلباب"كقاؿ ابف المقرئ: "حدثني حرممة، 
 : ثقة.خالصة القول

 من لنا مثل فالن":و مصطمح: "الجماعة: فالن، وفالن"، " .11
، أبك عبد اهلل قاضي مىٍرك4)خت ـ -44 ( الحيسيف بف كىاقد المىٍركىًزمُّ

 بف عامر  ، مكلى عبد اهلل(16)
ٍيزا بف كيرى

 .(18)، مات سنة تسع، كييقاؿ: سبع كخمسيف كمائة(17)

                                                 
 .12/48ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (1)
 .10/445ينظر: تيذيب التيذيب  (2)
 .2/229تيذيب التيذيب  (3)
 .156تقريب التيذيب  (4)
 .2/229ينظر: تيذيب التيذيب  (5)
 .2/488العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل ينظر:  (6)
 .3/274ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .4/34ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (8)
 .156تقريب التيذيب  (9)
 .1/317الكاشؼ  (10)
 .6/233الثقات  (11)
 .299مشاىير عمماء األمصار  (12)
 .74تاريخ أسماء الثقات  (13)
 .4/34ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
 .4/33 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .5/112مرك: ىذه مرك العظمى أشير مدف خراساف كقصبتيا، معجـ البمداف  (16)
 .2/373تيذيب التيذيب  (17)
 .169تقريب التيذيب  (18)
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بن َشبُّويو  ، وروى أحمد(1)ل ابن المبارك: "حسين بن واقد ليس بحافظ، ول يترك حديثو"قا
بن ثابت،  عن عمي بن الحسن بن شقيق أنو قيل لبن المبارك: َمِن الجماعة؟ قال: "محمد

رجاء"، والحسين بن واقد، وأبو حمزة السُّكَّري"، ثم قال أحمد بن َشبُّويو: ليس فييم شيء من اإل 
      وقيل لو أيضًا: كان الحسين إذا قام من مجمس القضاء، اشترى لحمًا، فينطمق إلى أىمو، فقال 

 .(2)ابن المبارك: "وَمن لنا مثل الحسين؟"
 أقوال النقاد:

، كذكره ابف حجر في المرتبة األكلى (4)، ككثَّقو الذىبي(3)قاؿ ابف معيف: "ثقة، ليس بو بأس"
د الثقات، مف أتباع التابعيف، كصفو الدارقطني كأبك يعمى الخميمي مف المدلسيف، كقاؿ: "أح

 .(6)، كقاؿ أيضان: "ثقة، لو أكىاـ"(5)بالتدليس"
: "ليس بو (10)، كأبك داكد(9)، كالنسائي(8)، كقاؿ أبك زرعة(7)كقاؿ ابف سعد: "حسف الحديث"

 .(12)"كىك صدكؽ ييـ"، كقاؿ الساجي: (11)بأس"، كقاؿ أحمد: "ال بأس بو، كأثنى عميو خيران"
كقاؿ ابف حباف: "كاف مف خيار الناس، كربما أخطأ في الركايات، ككؿ حديث منكر عنده 

، كتعدد فيو قكؿ اإلماـ أحمد، فقاؿ (13)عف أيكب عف نافع عف ابف عمر، إنما ىك أيكب بف خكط"
، كأنكىر (15)مناكير"، كقاؿ أخرل: "لو أشياء (14)مرةن: "ما أىنكىر حديث حسيف بف كاقد عف ابف بريدة"

                                                 
 .4/432ينظر: تاريخ بغداد  (1)
و في دينو، إال أنو لـ يصؿ ، كال تعارض بيف أقكاؿ ابف المبارؾ فيو، فيك يكثق2/373ينظر: تيذيب التيذيب  (2)

 مرتبة الحافظ، لكف حديثو ال يترؾ فيك مقبكؿ.
ركاية  -تاريخ ابف معيف ، ك 384، كسؤاالت ابف الجنيد البف معيف 117ينظر: مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ  (3)

 .4/354 الدكرم
 .1/336الكاشؼ  (4)
 .20طبقات المدلسيف  (5)
 .169تقريب التيذيب  (6)
 .7/262ات الكبرل الطبق (7)
 .3/66ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .4/38ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (9)
 .2/374ينظر: تيذيب التيذيب  (10)
 .3/66ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .2/374ينظر: تيذيب التيذيب  (12)
 .6/210الثقات  (13)
 .1/301ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (14)
 .228كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  ينظر: العمؿ (15)
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مرةن حديثان لو، فقاؿ: مف ركل ىذا؟ قيؿ لو: الحسيف بف كاقد، فقاؿ بيده، كحرؾ رأسو، كأنو لـ 
، كقاؿ أيضان: "ليس (2)، كقاؿ أخرل: "كأحاديث حسيف ما أرل أم شيء ىي كنفض يده"(1)يرضو
، كذكره (6)ضعَّفو الذىبي، ك (5)، كذكره العقيمي في الضعفاء(4)، كقاؿ الساجي: "فيو نظر"(3)بذاؾ"

 .(7)العبلئي في المدلسيف، كقاؿ: "ذكره أبك يعمى الخميمي ممف يدلس"
 لو أكىاـ كمناكير.ك  يدلس : صدكؽ،خالصة القول

 :(8)مصطمح: "سوَّى عميو ثيابو" .12
، أبك عصاـ البىٍصرم، سكف مىٍرك -45  .(9))ؽ( خالد بف عيبىيد العىتىكيُّ

 .(10)عميو ثيابو إذا ركب كان ابن المبارك ربما َسوَّى
 أقوال النقاد:

قاؿ العبلء بف عمراف: "كانكا يكرمكف خالدان لحاؿ ركايتو عف أنس، كال ينكركف ركايتو عف 
 .(12)، كقاؿ مرة: "كاف رجبلن صالحان"(11)أنس"

 .(14)، كذكره الذىبي في الضعفاء(13)كذكره ابف الجكزم في الضعفاء
، كقاؿ أيضان: "كليس (16)ابف عدم: "في حديثو نظر"، كقاؿ (15)كقاؿ البخارم: "فيو نظر"

حديثو حديثان منكرنا جدان"
 .(18)، كقاؿ العقيمي: "ال يتابع عمى حديثو"(17)

                                                 
 .1/251ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .1/251 مصدر السابؽينظر: ال (2)
 .96ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (3)
 .2/374ينظر: تيذيب التيذيب  (4)
 .1/251الضعفاء الكبير  (5)
 .91ديكاف الضعفاء  (6)
 .106جامع التحصيؿ  (7)
 .ر ليا عمى معنى، كلعؿ المراد بيا شدة تكقير ابف المبارؾ ليذا الراكم، لمعرفتو بحالو كمكانتولـ أعث (8)
 .3/105تيذيب التيذيب  (9)
 .8/126ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .8/126 المصدر السابؽينظر:  (11)
 .3/448ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .1/248الضعفاء كالمترككيف  (13)
 .113اء ديكاف الضعف (14)
 .3/161التاريخ الكبير  (15)
 .3/447الكامؿ في الضعفاء  (16)
 .3/450 مصدر السابؽال (17)
 .2/10الضعفاء الكبير  (18)
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كقاؿ ابف حباف: "يركم عف أنس بف مالؾ بنسخة مكضكعة ما ليا أصؿ، يعرفيا مف ليس 
أبك نعيـ  ، كقاؿ(1)الحديث صناعتو أنيا مكضكعة، ال تحؿ كتابة حديثو إال عمى جية التعجب"

، كقاؿ الحاكـ: "حدَّث عف (2)األصبياني: "حدَّث عف أنس بف مالؾ بأحاديث مكضكعة، ال شيء"
 .(3)أنس بمكضكعات"

 .(4)كقاؿ ابف حجر: "متركؾ الحديث"
 : متركؾ الحديث.خالصة القول

 مصطمح: "يثني عميو"، "أثنى عميو"، "حدَّثني فالن، وفالن فالن": .13
ٍنعاني)د س( ر  -46 باح بف زيد القيرىشي مكالىـ، الصَّ

 .(6)، مات سنة سبع كثمانيف كمائة(5)
 .(8)، وكان ابن المبارك يقول: "حدثني رباح، ورباح رباح"(7)كان ابن المبارك يثني عميو

 أقوال النقاد:
، كمسممة (13)، كالبزار(12)، كأحمد بف صالح(11)، كالنسائي(10)، كأبك حاتـ(9)كثقو ابف معيف

، كزاد الذىبي: "زاىد متألو"، كذكره العجمي في (16)، كابف حجر(15)، كالذىبي(14)القاسـبف ا
 .(17)الثقات

                                                 
 .1/279معرفة المجركحيف  (1)
 .76الضعفاء  (2)
 .1/634ميزاف االعتداؿ  (3)
 .189تقريب التيذيب  (4)
ممة كسككف النكف كفتح العيف كألؼ الميممة كالنكف بعد ، كالصنعاني: بفتح الصاد المي3/233تيذيب التيذيب  (5)

سقاطيا. األنساب   .8/330األلؼ، ىذه النسبة إلى صنعاء، كالمنتسب فييا بالخيار بيف إثبات النكف بعد األلؼ كا 
 .205تقريب التيذيب  (6)
 .3/233ينظر: تيذيب التيذيب  (7)
 .3/490ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .1/348لثقات ينظر: معرفة ا (9)
 .3/490ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .9/44ينظر: تيذيب الكماؿ  (11)
 .4/320ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
 .4/320 المصدر السابؽينظر:  (13)
 .4/320 المصدر السابؽينظر:  (14)
 .1/390الكاشؼ  (15)
 .205تقريب التيذيب  (16)
 .1/348معرفة الثقات  (17)
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، كقاؿ مرة: "كاف ًخيىارنا، ما أرل (1)كقاؿ أحمد: "إني أحب رباحان، كأحب حديثو، كأحب ذكره"
بف عمر: "قد ، كقاؿ محمد (2)كاف في زمانو خير منو، قد انقطع عف الناس، كجمس في بيتو كحده"

حّْؼ كيخطئ، كأنو لـ يكف (3)رأيتو، ككاف لو فضؿ، كعمـ بحديث معمر" ، كقاؿ ابف معيف: "ييصى
 .(5)، كقاؿ ابف حباف: "شيخان، صالحان، فاضبلن"(4)صاحب حديث، إال أنو ال بأس بو، رجؿ صدؽ"

 : ثقة.خالصة القول
بّْي، أبك عبد الرحمف  -47  .(7)، مات بعد الستيف كمائة(6)الككفي)ت ؽ( عىمَّار بف سىٍيؼ، الضَّ

       عن عماربي عن ابن المبارك قال محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة: "أخبرني أ
 .(8)بن سيف، وأثنى عميو خيراً"ا

 أقوال النقاد:
، كقاؿ العجمي: "ثقة، ثبت، متعبد، ككاف (10)، كقاؿ مرة: "صدكؽ ثقة"(9)قاؿ ابف معيف: "ثقة"

 . (12)كأكصى سفياف الثكرم بكضع كتبو عنده كقاؿ لو: "ادفنيا إذا مت"، (11)صاحب سنة"
، كقاؿ (14)، كقاؿ عبيد بف إسحاؽ: "شيخ صدؽ"(13)كقاؿ أبك حاتـ: "كاف شيخان صالحان"

 .(16)، كقاؿ البزار: "صالح"(15)الذىبي: "صالح عابد"
نو كاف المتعمد كقاؿ ابف حباف: "يركم المناكير عف المشاىير، حتى ربما سبؽ إلى القمب أ

 .(17)ليا، فبطؿ االحتجاج بو؛ لما أتى مف المعضبلت عف الثقات"

                                                 
 .8/241ينظر: الثقات  (1)
 .9/44ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .6/74ينظر: الطبقات الكبرل  (3)
 .453ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (4)
 .8/241الثقات  (5)
 .7/402تيذيب التيذيب  (6)
 .407تقريب التيذيب  (7)
 .21/195ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .3/515 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (9)
 .6/136مؿ في الضعفاء ينظر: الكا (10)
 .2/160معرفة الثقات  (11)
 .6/361ينظر: الطبقات الكبرل  (12)
 .6/393ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .21/195ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
 .2/51الكاشؼ  (15)
 .9/394ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .2/195معرفة المجركحيف  (17)
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: (3)، كالبزار(2)، كقاؿ أبك زرعة(1)كقاؿ أبك حاتـ: "كاف ضعيؼ الحديث، منكر الحديث"
، كقاؿ (5)، كقاؿ مرة أخرل: "الضعؼ بىيّْف في حديثو"(4)"ضعيؼ"، كقاؿ ابف عدم: "منكر الحديث"

        ، (8)، كذكره العقيمي(7)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ الحديث، عابد"(6)مغفَّبلن"أبك داكد: "كاف 
 . (9)كابف الجكزم في الضعفاء

، كقاؿ أبك نعيـ األصبياني: "ركل المناكير، ال (10)كقاؿ ابف معيف: "ليس حديثو بشيء"
 .(12)، كقاؿ الدارقطني: "متركؾ"(11)شيء"

 : ضعيؼ الحديث.خالصة القول
نَّاط، الميقرئ، مكلى كاًصؿ األىٍحدب، قيؿ:  * )ع( أبك بكر بف يَّاش بف سالـ، األىسىدم، الككفي، الحى عى

اسمو محمد، كقيؿ: عبد اهلل، كقيؿ: سالـ، كقيؿ: شعبة، كقيؿ: رؤبة، كقيؿ: مسمـ، كقيؿ: ًخداش، 
كقيؿ: ميطىرّْؼ، كقيؿ: حماد، كقيؿ: حبيب، كالصحيح أف اسمو كنيتو

، مات سنة أربع كتسعيف (13)
 .(14)كمائة، كقيؿ: قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف

، وذكر     (15)قال ابن المبارك: "ما رأيت أحدًا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش"
، وكان ابن المبارك يثني عميو وىو عنده في     (16)ابن المبارك أبا بكر بن عياش فأثنى عميو

 .(17)وفي حفظو شيء أبي إسحاق مثل شريك وأبي األحوص إل أنو ييم في حديثو

                                                 
 .6/393ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .6/393 مصدر السابؽينظر: ال (2)
 .9/394ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (3)
 .6/136الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .6/138 مصدر السابؽال (5)
 .124ينظر: سؤاالت اآلجرم  (6)
 .407تقريب التيذيب  (7)
 .3/324الضعفاء الكبير  (8)
 .2/201الضعفاء كالمترككيف  (9)
 .6/393ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .121الضعفاء  (11)
 .53ينظر: سؤاالت البرقاني  (12)
 .80ينظر: ترجمتو ص (13)
 .624تقريب التيذيب  (14)
 .4/1262ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (15)
 .33/132ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
 .12/37ينظر: تيذيب التيذيب  (17)
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 مصطمح: "فقياء أىل المدينة": .14
، أبك عمر، كيقاؿ: أبك عبد اهلل المىدىني، (1))ع( سالـ بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب، العىدىكم -48

 .(3)، مات في آخر سنة ست كمائة، عمى الصحيح(2)الفقيو
وكانوا إذا جاءتيم  ، وقال:-فذكره فييم-قال ابن المبارك: "كان فقياء أىل المدينة سبعة 

المسألة دخموا فييا جميعًا فنظروا فييا، ول يقضي القاضي حتى َيْرفع إلييم، فينظرون فييا، 
 .(4)فُيصدرون"

 أقوال النقاد:
كقاؿ مالؾ: "كلـ يكف أحد في زماف سالـ بف عبد اهلل أشبو بمف مضى مف الصالحيف في 

راىكيو: "أصح األسانيد: الزىرم، عف سالـ، عف ، كقاؿ إسحاؽ بف (5)الزىد كالقصد في العيش منو"
 .(6)أبيو"

، (8)، كقاؿ أحمد: "ثبت"(7)كقاؿ ابف سعد: "كاف ثقة، كثير الحديث، عاليان مف الرجاؿ، كرعان"
      ، كذكره (10)، كقاؿ ابف عبد البر: "ىك عندىـ في عداد الشيكخ الثقات"(9)كقاؿ العجمي: "ثقة"
، كقاؿ (12)بير بف أبي بكر: "كاف مف خيار الناس كمف حممة العمـ"، كقاؿ الز (11)ابف حباف في الثقات

، كقاؿ ابف حجر: "أحد الفقياء السبعة، ككاف ثبتنا، عابدان (13)الذىبي: "أحد فقياء التابعيف"
 . (14)فاضبلن"

 .أحد الفقياء السبعة، ثبت : ثقةخالصة القول

                                                 
يـ عدم بف كعب بف لؤٌم بف غالب ابف العدكم: بفتح العيف كالداؿ الميممتيف، ىذه النسبة إلى خمسة رجاؿ، من (1)

دُّ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، كرىطو كعشيرتو كأكالده مف بعده كمكاليو ينتسبكف إليو،  فير، جى
 .9/252كفييـ كثرة كشيرة. األنساب 

 .3/436تيذيب التيذيب  (2)
 .226تقريب التيذيب  (3)
 .3/437ينظر: تيذيب التيذيب  (4)
 .1/556نظر: المعرفة كالتاريخ ي (5)
 .10/152ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .5/154الطبقات الكبرل  (7)
 .43ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (8)
 .1/383معرفة الثقات  (9)
 .5/188ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (10)
 .4/305الثقات  (11)
 .5/187ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
 .1/422شؼ الكا (13)
 .226تقريب التيذيب  (14)
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 تب":مصطمح: "كان يخصو بالحديث، سمع منو ما لم يقع منو في الك .15
مىميكيو، كيقاؿ:  (1))خ س( سميماف بف صالح المٍَّيثي -49 ، المعركؼ بسى مكالىـ، أبك صالح المىٍركىزمُّ

 .(3)، مات قبؿ سنة عشر كمائتيف(2)اسمو سميماف بف داكد
     منسمع قال أبو عمي محمد بن عمي الَمْرَوزي: "كان ابن المبارك يخصو بالحديث، 

 .(4)لم يقع منو في الكتب مما يثحد مئة ثماني نحو المبارك اْبن
 أقوال النقاد:

 .(6)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة"(5)قاؿ الذىبي: "صدكؽ"
 ثقة. خالصة القول:

 :(7)مصطمح: "كان حسن النحو" .16
( سميماف بف عبد الرحمف بف عيسى، كيقاؿ: سميماف بف يىسار بف عبد الرحمف، كيقاؿ: 4) -50

بف ، كيقاؿ: أبك عمر، مكلى بني أسد ٍشقيُّ الكبير، أبك عىٍمركسميماف بف إنساف بف عبد الرحمف الدّْمى 
راساني األصؿ، حديثو في الًمٍصرييف يمة، كيقاؿ: مكلى بني أيميَّة، كيقاؿ: مكلى بني شىٍيباف، خي زى  .(8)خي

 .(9)قال ابن المبارك عن شعبة: "كان حسن النحو"
 أقوال النقاد:

         ، كزاد(14)، كابف حجر(13)، كالنسائي(12)مي، كالعج(11)، كأبك حاتـ(10)كثقو ابف معيف
    ، كقاؿ الحاكـ (15)أبك حاتـ: "صدكؽ، مستقيـ الحديث، ال بأس بو"، كذكره ابف حباف في الثقات

                                                 
الميثي: بفتح البلـ كتشديدىا كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا بنقطتيف كفي آخرىا ثاء منقكطة بثبلث مف فكقيا،  (1)

لى ليث بف بكر بف عبد مناة. األنساب   .11/241ىذه النسبة إلى ليث بف كنانة، حميؼ بني زىرة، كا 
 .4/199تيذيب التيذيب  (2)
 .252تقريب التيذيب  (3)
 .11/453كماؿ ينظر: تيذيب ال (4)
 .1/460الكاشؼ  (5)
 .252تقريب التيذيب  (6)
لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أنو صاحب طريقة صحيحة حسنة، ىي طريقة أىؿ السنة كالجماعة، كىذا يرشد  (7)

 تكثيؽ ضمني، كاهلل أعمى كأعمـ. أك يشير إلى أف منيجو في الحديث ىك منيج أىؿ السنة كالجماعة كىذا
 .12/32تيذيب الكماؿ  (8)
 .4/208ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .4/128ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .4/128 مصدر السابؽينظر: ال (11)
 .1/430ينظر: معرفة الثقات  (12)
 .12/33ينظر: تيذيب الكماؿ  (13)
 .253تقريب التيذيب  (14)
 .4/301ينظر: الثقات  (15)
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ذا تأمؿ الراكم محمو، كسنو، كجبللة الركاة عنو ال يستبعد ككنو  أبك عبد اهلل: "كبير السف، كالمحؿ، كا 
 .(1)مف التابعيف، كليس كذلؾ"

، كقاؿ أبك زرعة الدمشقي: "شيكخ (2)ؿ أحمد: "ما أحسف حديثو عىف البراء ًفي الضحايا"كقا
معناىـ كاحد: عمي بف يزيد، ككثير بف الحارث، كسميماف بف عبد الرحمف، ىؤالء نفر مف أصحاب 

 .(3)القاسـ، مكقعيـ أحسف ظاىران مف أحاديثيـ عف القاسـ"
 : ثقة.خالصة القول

 إنو أشرف من أن يكذب":مصطمح: "خذوا عنو، ف .17
، كا -51        سمو ًسناف بف سيمىي بف ًسناف )ت( شىًبيب بف شىٍيبىة بف عبد اهلل بف عىٍمرك بف األىٍىتـى
، أبك مىٍعمىر البصرم الخطيب(5)، األىٍىتىمي(4)بف خالد بف ًمٍنقىر التًَّميمي، الًمٍنقىرما

، مات في حدكد (6)
 .(7)السبعيف كمائة

ن المبارك: تأخذ عن شبيب بن َشْيَبة، وىو يدخل عمى األمراء؟ فقال: خذوا قيل لعبد المَّو ب
 .(8)عنو، فإنو أشرف من أن يكذب"

 أقوال النقاد:
: "صدكؽ ييـ"، كقاؿ صالح بف محمد: "صالح (10)، كابف حجر(9)قاؿ زكريا الساجي

 .(12)، كقاؿ ابف القطاف: "ال ييتيـ"(11)الحديث"

                                                 
 .12/34ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 بيف بالعكراء كال ظمعيا، بيف بالعرجاء يضحى ال" :قاؿ رفعو، كالحديث عف البراء 12/33ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)

"، أخرجو الترمذم في سننو، أبكاب األضاحي، باب ما تنقي ال التي بالعجفاء كال مرضيا، بيف بالمريضة كال عكرىا،
(، كابف ماجو في سننو، كتاب األضاحي، باب ما يكره أف يضحى بو 4/85/1497) ال يجكز مف األضاحي

(، كالنسائي في 3/97/2802(، كأبك داكد في سننو، كتاب الضحايا، باب ما يكره مف الضحايا )2/1050/3144)
 (.7/214/4369سننو، كتاب الضحايا، باب ما نيى عنو مف األضاحي العكراء )

 .12/34تيذيب الكماؿ  (3)
المنقرم: بكسر الميـ كجـز النكف كفتح القاؼ كالراء، ىذه النسبة إلى بني منقر بف عبيد بف مقاعس بف عمرك ابف  (4)

 .12/459كعب. األنساب 
 .1/394األىتمي: سمي سناف األىتـ؛ ألف قيس بف عاصـ ضربو بقكس فيتـ فمو. األنساب  (5)
 .4/307تيذيب التيذيب  (6)
 .263تقريب التيذيب  (7)
 .5/50ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .10/381ينظر: تاريخ بغداد  (9)
 .263تقريب التيذيب  (10)
 .10/381ينظر: تاريخ بغداد  (11)
 .6/213ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
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، كقاؿ       (3)معيف: "لـ يكف بثقة" ابف: "ليس بقكم"، كقاؿ (2)، كأبك زرعة(1)كقاؿ أبك حاتـ
 .(6): "ليس بثقة"، كقاؿ أبك داكد: "ليس بشيء"(5)، كأبك محمد اإلشبيمي(4)ابف الجاركد

: "ضعفػػػػػػكه"، كذكػػػره العقيمي (9): "ضعيؼ"، كقػػػػػػاؿ الذىبي(8)، كالدارقطني(7)كقػػػػاؿ النسػػػػائي
 .(10) في الضعفاء

كقاؿ ابف حباف: "كاف مف فصحاء الناس كدىاتيـ في زمانو، ككاف ييـ في األخبار، 
كيخطئ إذا ركل غير األشعار، ال ييحتج بما انفرد بو مف األخبار، كال ييشتغؿ بما لـ يتابع عميو مف 

 .(12)، كقاؿ ابف عدم: "أرجك أنو ال يتعمد الكذب، بؿ لعمو يىًيـ في بعض أحاديثو"(11)اآلثار"
 : صدكؽ ييـ.خالصة القول

 :(13)مصطمح: "كان يتكمم ودموعو تسيل عمى خده" .18
كَّاد، كاسمو ميمكف، كقيؿ: أيمف، كقيؿ: أيمف بف بدر المىكي، 4)خت  -52 ( عبد العزيز بف أبي رى

ٍفرىة مكلى المييىمَّب بف أبي صي
 .(15)، مات سنة تسع كخمسيف كمائة(14)

 .(16)سيل عمى خده"قال ابن المبارك: "كان يتكمم ودموعو ت
 أقوال النقاد:

                                                 
 .4/358ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .2/443ينظر: أبك زرعة كجيكده  (2)
 .294ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (3)
 .6/212ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (4)
 .6/213 المصدر السابؽينظر:  (5)
 .10/382ينظر: تاريخ بغداد  (6)
 .56الضعفاء كالمترككيف  (7)
 .73/126ينظر: تاريخ دمشؽ  (8)
 .1/479الكاشؼ  (9)
 .2/191الضعفاء الكبير  (10)
 .1/363معرفة المجركحيف  (11)
 .5/51الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .أعثر عمى معنى ليا، كلعميا ال تشير إلى التعديؿ بشكؿ كاضح، لكف أذكرىا ىنا استكماال لمفائدة، كاهلل أعمـ لـ (13)
 .6/338تيذيب التيذيب  (14)
 .357تقريب التيذيب  (15)
 .6/338ينظر: تيذيب التيذيب  (16)
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، كزاد أبك حاتـ: "متعبد"، كقاؿ (4)، كالذىبي(3)، كالعجمي(2)، كأبك حاتـ(1)كثقو ابف معيف
يحيى القطاف: "عبد العزيز بف أبي ركاد ثقة في الحديث، ليس ينبغى أف ييترؾ حديثو لرأم أخطأ 

 .(5)فيو"
، كقاؿ أبك حاتـ: (6)ح كالكرع كالعبادة"كقاؿ ابف سعد: "لو أحاديث، ككاف معركفان بالصبل

، كقاؿ الدارقطني: "ىك متكسّْطي الحديث، ربما كىًىـ في (8)، كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"(7)"صدكؽ"
     ، كقاؿ(11)، كقاؿ أخرل: "ليس ىك بالكثير لمحديث"(10)، كقاؿ الذىبي: "صالح الحديث"(9)حديثو"

 .(12)ابف حجر: "صدكؽ عابد، ربما كىـ"
 .(15): "كاف مرجئان"، كقاؿ ابف معيف: "كاف يعمف اإلرجاء"(14)، كأحمد(13)ؿ ابف سعدكقا

: "كاف يرل اإلرجاء"، كقاؿ (18)، كيكسؼ بف أسباط(17)، كيحيى بف سميـ(16)كقاؿ أبك زرعة
، (20)، كلـ يصؿّْ عميو الثكرم؛ ألنو كاف يرل اإلرجاء(19)الجكزجاني: "كاف عابدان، غاليان في اإلرجاء"

 . (22)، كقاؿ ابف حجر: "كرمي باإلرجاء"(21)لذىبي: "مرجئ عابد"كقاؿ ا

                                                 
 .425ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (1)
 .5/394ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .2/96الثقات  معرفة (3)
 .1/655الكاشؼ  (4)
 .5/394ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .6/39الطبقات الكبرل  (6)
 .5/394ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .18/139ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .1/257ينظر: سؤاالت السممي  (9)
 .253ديكاف الضعفاء  (10)
 .7/184سير أعبلـ النببلء  (11)
 .357تقريب التيذيب  (12)
 .6/39الطبقات الكبرل  (13)
 .2/484ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (14)
 .6/508ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (15)
 .2/635أبك زرعة كجيكده  (16)
 .6/22ينظر: التاريخ الكبير  (17)
 .3/8ينظر: الضعفاء الكبير  (18)
 .261أحكاؿ الرجاؿ  (19)
 .2/136ينظر: المجركحيف  (20)
 .1/655لكاشؼ ا (21)
 .357تقريب التيذيب  (22)
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، كقاؿ عمي بف الجنيد: "كاف (1)كقاؿ أحمد: "رجؿ صالح، كليس ىك في التثبت مثؿ غيره"
في الضعفاء، كقاؿ  (5)، كابف الجكزم(4)، كالعقيمي(3)، كذكره أبك زرعة(2)ضعيفان، في أحاديثو منكرات"
 .(6)ما ال يتابع عميو" ابف عدم: "في بعض ركاياتو

كقاؿ سفياف بف عيينة: "كاف عبد العزيز بف أبي ركاد مف أحمـ الناس، كقاؿ لي بعد: لقد 
 .(7)"-يعني: أصحاب الحديث-تركني ىؤالء مثؿ الكمب 

كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف غمب عميو التقشؼ؛ حتى كاف ال يدرم ما يحدث بو، فركل عف 
ديث صناعتو إذا سمعيا أنيا مكضكعة، كاف يحدث بيا تىكىُّمان ال تىعمدان، نافع أشياء ال يىشيؾ مىف الح

ف كاف  دَّث عمى الحسباف، كركل عمى التكىـ حتى كثر ذلؾ منو، سقط االحتجاج بو، كا  كمف حى
فاضبلن في نفسو، ككيؼ يككف التقي في نفسو، مف كاف شديد الصبلبة في اإلرجاء، كثير البغض 

ضاؼ: "كاف ممف يركم المقمكبات عف األثبات، كالمكضكعات عف الثقات، لمف انتحؿ السنف؟"، كأ
كأشبو حديثو ما ركل عف الزىرم، إال الشيء بعد الشيء، كال يجكز االحتجاج بو بحاؿ مف 

 .(8)األحكاؿ"
: صدكؽ ييـ، اتيـ باإلرجاء، كمع ذلؾ كاف متعبدان، كثير البكاء؛ ال يدرم ما خالصة القول

 ما عناه ابف المبارؾ بقكلو: "كاف يتكمـ كدمكعو تسيؿ عمى خده"، كاهلل أعمـ. كلعؿ ىذايحدث بو، 
 مصطمح: "إذا اجتمع فالن وفالن، ففالن أحب إلي": .19

، أبك ييٍحًمد ػػػبىًقيَّ ( 4)خت ـ -53 ، الًمٍيتىًميُّ عيُّ ًريز الكىبلى ة بف الػكليد بف صػػػاًئد بف كعب بف حى
 .(10)ائةسبع كتسعيف كم، مات سنة (9)الًحمصي

، وقال مرة: "إذا (11)قال ابن المبارك: "كان صدوقًا، ولكنو كان يكتب عمن أقبل وأدبر"
 نكا بقية، أيضًا: "أعياني وقال، (12)اجتمع إسماعيل بن عياش وبقية في حديث فبقية أحبُّ إلي"

                                                 
 .2/484ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (1)
 .2/109ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (2)
 .2/635أبك زرعة كجيكده  (3)
 .3/6الضعفاء الكبير  (4)
 .2/109الضعفاء كالمترككيف  (5)
 .6/510الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .1/262ي خيثمة ينظر: تاريخ ابف أب (7)
 .2/136المجركحيف  (8)
 .4/192تيذيب الكماؿ  (9)
 .126تقريب التيذيب  (10)
 .7/623ينظر: تاريخ بغداد  (11)
 .2/150ينظر: التاريخ الكبير  (12)
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 وُيسمي ،األسامي أنو يكني بقية لول الرجل مرة: "ِنْعمَ  وقال ،(1)األسامي" ويكنى الكنى ُيسمي
 .(2)القدوس" عبد ىو فإذا الُوحاظي، فنظرنا سعيد أبي عن يحدثنا دىراً  كان الكنى،

 أقوال النقاد:
، (3)قاؿ ابف سعد: "كاف ثقة في ركايتو عف الثقات، ككاف ضعيؼ الركاية عف غير الثقات"

 .(4)كقاؿ العجمي: "ثقة ما ركل عف المعركفيف، كما ركل عف المجيكليف فميس بشيء"
، كمرة سئؿ عف بقية كيؼ حديثو فقاؿ: (5)قاؿ ابف معيف: "إذا حدَّث عف ثقة فميس بو بأس"ك 

، كقاؿ في مكضع آخر: (6)"ثقة"، كسألو الدارمي: ىك أحب إليؾ أك محمد بف حرب؟ قاؿ: "ثقة كثقة"
"إذا حدث عف الثقات مثؿ صفكاف ابف عمرك كغيره فيك ثقة، كأما إذا حدث عف أكلئؾ المجيكليف 

ذا كنَّى كلـ يسْـّ اسـ الرجؿ، فميس يساكم شيئان"ف سماعيؿ (7)بل، كا   ، كقاؿ مرة: عمي   ابف ثابت، كا 
بف عياش، كبقية كمركاف بف معاكية، كزيد بف حباف ثقات في أنفسيـ، إال أنيـ يحدثكف عف الكؿ، ا

منو، عنده ، كقاؿ في مكضع آخر: "بقية ثقة يحدث عمف ىك أصغر (8)كيأتكف بالعجائب أك كما قاؿ
 .(9)ألفا حديث عف شعبة، أحاديث صحاح كاف يذاكر شعبة الفقو"

كقاؿ أبك زرعة: "ما لبقية عيب إال كثرة ركايتو عف المجيكليف، فأما الصدؽ فبل يؤتى مف 
ذا حٌدث عف الثقات فيك ثقة"      ، كقاؿ مرة: "قاؿ ابف المبارؾ: إذا اجتمع إسماعيؿ(10)الصدؽ، كا 

ديث فبقية أحب إلي، ثـ قاؿ كقد أصاب ابف المبارؾ في ذلؾ، ثـ قاؿ ىذا ابف عياش كبقية في الح
، كقاؿ أيضان: "بقية (11)في الثقات، فأما في المجيكليف فيحدث عف قكـ ال يعرفكف كال يضبطكف"

 .(13)، كقاؿ أيضان: "إذا ركل بقية عف ثقة فيك حجة"(12)عجب إذا ركل عف الثقات فيك ثقة"

                                                 
 .7/623ينظر: تاريخ بغداد  (1)
 .10/342ينظر: تاريخ دمشؽ  (2)
 .7/326الطبقات الكبرل  (3)
 .1/250معرفة الثقات  (4)
 .1/79 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (5)
 .79 ركاية الدارمي -تاريخ ابف معيف ينظر:  (6)
 .2/435ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .2/263ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .4/197ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .2/435ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .3/850الضعفاء  (11)
 .3/851 مصدر السابؽال (12)
 .3/851 مصدر السابؽال (13)
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، كقد دافع عنو كنسب الضعؼ إلى (1)كنان، كلكنو كاف مدلسان"كقاؿ ابف حباف: "ثقة مأم
 تبلميذه.

ذا قاؿ: عف فبلف فبل يؤخذ عنو، ألنو ال  كقاؿ النسائي: "إذا قاؿ: حدثنا كأخبرنا، فيك ثقة، كا 
 .(2)ييدرل عمف أخذه"

، كقاؿ مرة: "أحد األئمة الحفاظ، (3)كقاؿ الذىبي: "كثقو الجميكر فيما سمعو مف الثقات"
، كقاؿ أخرل: "ثقة في (4)ركم عمف دىبَّ كدرج، كلو غرائب تستنكر أيضان عف الثقات؛ لكثرة حديثو"ي

، كقاؿ أيضان: "كاف مف أكعية العمـ، لكنو كٌدر ذلؾ باإلكثار عف (5)نفسو، لكنو يدلس عف الكذابيف"
في االحتجاج  ، كأضاؼ أخرل: "مف كعاة العمـ، مختمؼ(6)الضعفاء، كالعكاـ كالحمؿ عمف دب كدرج"

 .(7)بو، كبعضيـ قبمو عمى كثرة مناكيره عف الثقات"
ككاف بقية،  حديث كسئؿ اإلماـ أحمد عف إسماعيؿ بف عياش كبقية ؟ فقاؿ: كاف إسماعيؿ صاحب

 .(8)ككاف ككاف، كفٌخـ أمره، كذكر بقية، فقاؿ: كاف بقية أذكاىما أم: كأنو يشتيي الحديث
الحديث كإسماعيؿ بف عياش إذا ركل عف الشامييف  كقاؿ ابف عدم: "صفتو في ركايات

ذا ركل عف غير الشامييف فربما كىـ  ذا ركل عف المجيكليف فالعيدة منيـ ال منو، كا  فيك ثبت، كا 
عمييـ، كربما كاف الكىـ مف الراكم عنو كبقية صاحب حديث كمف عبلمة صاحب الحديث أنو يركم 

 .(9)ناس كىذا صكرة بقية"عف الكبار كالصغار كيركم عنو الكبار مف ال
 .(10)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ، كثير التدليس عف الضعفاء"

، كقيؿ البف معيف: أيما (11)كقاؿ عمي بف المديني: "بقية صالح فيما ركل عف أىؿ الشاـ"
 .(12)أثبت بقية أك إسماعيؿ بف عياش، فقاؿ كبلىما صالحاف"

                                                 
 .1/200ينظر: المجركحيف  (1)
 .4/198ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .1/273الكاشؼ  (3)
 .1/172المغني في الضعفاء  (4)
 .50ديكاف الضعفاء  (5)
 .8/519سير أعبلـ النببلء  (6)
 .133مف تكمـ فيو كىك مكثؽ  (7)
 .7/627ينظر: تاريخ بغداد  (8)
 .2/276في الضعفاء الكامؿ  (9)
 .126تقريب التيذيب  (10)
 .7/623ينظر: تاريخ بغداد  (11)
 .2/435ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
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بو"، فقاؿ: كتبو بقية أبك محمد كقاؿ ىذا كسئؿ اإلماـ أحمد عف حديث: "إذا كىتبت كتابان فىترّْ 
، كقاؿ (1)منكر، كما ركل بقية عف بىحير كصفكاف كالثقات يكتب، كما ركل عف المجيكليف ال يكتب

 .(2)أبك حاتـ: "يكتب حديث بقية كال يحتج بو"
كقاؿ شعبة لبقية: "يا أبا ييحًمد ما أحسف حديثؾ كلكف ليس لو أركاف"، فقاؿ بقية: "حديثكـ 

، كقاؿ ابف عيينة: "ال تسمعكا مف بقية ما كاف في سنة كأسمعكا منو ما كاف (3)أنتـ ليس لو أركاف"
 .(4)في ثكاب كغيره"

كقاؿ عمي بف المديني: "كأما حديثو عف عبيد اهلل بف عمر كأىؿ الحجاز كالعراؽ فضعَّفو 
، كقاؿ اإلماـ أحمد: "إذا (6)كرة"، كقاؿ مرة: "بقية ركل عف عبيد اهلل بف عمرك أحاديث من(5)فييا جدان"

، كسئؿ عف ضمرة    ابف ربيعة فقاؿ: (7)"-يعني: تقبمكف-حدث بقية عف قكـ ليس بمعركفيف فبل، 
"مف الثقات المأمكنيف رجؿ صالح، صالح الحديث، لـ يكف بالشاـ رجؿ يشبيو"، فقيؿ لو أيما أحب 

، كقاؿ في مكضع (8)ا كاف يبالي عمف حدث"إليؾ ىك أك بقية ؟ قاؿ: "ال، ضمرة أىحب إلينا، بقية م
آخر: "تكىٍَّمت أف بقية ال يحدث المناكير إال عف المجاىيؿ، فإذا ىك يحدث المناكير عف المشاىير، 

 .(10)، كقاؿ ابف معيف: "إذا حدثؾ عمف تعرؼ كعمف ال تعرؼ فبل تكتب عنو"(9)فعممت مف أيف أتي"
حفظو كال مذىبو، إنما تيكمـ فيو مف ًقبىؿ تدليسو،  كقاؿ ابف خمفكف: "لـ ييتكمـ فيو مف ًقبىؿ

، (12)، كقاؿ ابف الجكزم: "كىافى مدلسان، يركم عىف قكـ مترككيف كمجيكليف"(11)كركايتو عف المجيكليف"
، كقاؿ أيضان: (13)كقد عىدَّدى الذىبي شيكخو كقاؿ: "كخمؽ ال يحصكف، تسعة أعشارىـ عامة مجيكلكف"

                                                 
 .2/261ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .2/435ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .2/263ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (3)
 .2/435ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .7/623د ينظر: تاريخ بغدا (5)
 .7/623 المصدر السابؽينظر:  (6)
 .3/53ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (7)
 .2/366 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .1/200ينظر: المجركحيف  (9)
 .2/240 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (10)
 .3/7ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (11)
 .1/146الضعفاء كالمترككيف  (12)
 .4/1082تاريخ اإلسبلـ  (13)
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عمؽ باألسماء، كيدلس عف قكـ ضعفاء كعكاـ، يسقطيـ بينو كبيف ابف جريج "كاف يدلس كثيران فيما يت
 .(1)كنحك ذلؾ"

كذكره ابف حجر في المرتبة الرابعة مف المدلسيف، كقاؿ: "المحدّْث، المشيكر، المكثر، لو في 
 .(2)مسمـ حديث كاحد، ككاف كثير التدليس عف الضعفاء كالمجيكليف، كصفو األئمة بذلؾ"

عبلئي في القسـ الثالث مف أقساـ المدلسيف، كىـ مف يدلس عف أقكاـ مجيكليف ال كما ذكره ال
، كقاؿ في مكضع آخر: "مكثر مف التدليس عف مشايخو، مما سمعو مف الضعفاء (3)ييدرل مف ىـ

كالمجيكليف عنيـ، كقؿ ما أرسؿ مما تبيف انقطاعو، كقد قاؿ أبك حاتـ الرازم لـ يسمع بقية مف ابف 
، كقاؿ ابف العراقي: "مشيكر بالتدليس، مكثر لو عف الضعفاء، يعاني تدليس (4)"عجبلف شيئان 

 .(5)التسكية، كىك أفحش أنكاع التدليس"
ضيعّْؼ فيما يركيو عف الضعفاء، كأما ما محدث، مشيكر، كثير التدليس،  خالصة القول:

 ركل بالتصريح عف ثقة فيك ثقة.
 مصطمح: "فالن ثبت في فالن": .21

مّْمي(6)اـ بف يحيى بف دينار، األىٍزدم، العىٍكذم)ع( ىمَّ  -54 ، الميحى
مكالىـ، أبك عبد اهلل، كيقاؿ:  (7)

 .(9)كستيف كمائة -أك خمس-، مات سنة أربع (8)أبك بكر، البصرم
 .(10)قال ابن المبارك: "ىمام ثبت في قتادة"

 أقوال النقاد:

                                                 
 .1/211تذكرة الحفاظ  (1)
 .49طبقات المدلسيف  (2)
 .99ينظر: جامع التحصيؿ  (3)
 .150 المصدر السابؽينظر:  (4)
 .37المدلسيف  (5)
العكذم: بفتح العيف الميممة كسككف الكاك كفي آخرىا الذاؿ المعجمة، ىذه النسبة إلى بني عكذ، كىك بطف مف  (6)
 .9/401ألزد. األنساب ا
المحممي: بضـ الميـ كفتح الحاء الميممة كتشديد البلـ ككسرىا، ىذه النسبة إلى محمـ بف تميـ. األنساب  (7)

12/118. 
 . 11/67تيذيب التيذيب  (8)
 .574تقريب التيذيب  (9)
 .11/69ينظر: تيذيب التيذيب  (10)
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، كقاؿ ابف معيف: "ثقة (2)ظ ثقة"، كقاؿ مرة: "حاف(1)قاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ: "ثقة حافظ"
، كقاؿ أحمد: (3)صالح، كىك في قتادة أحب إلي مف حماد بف سممة، كأحسنيما حديثان عف قتادة"

 .(5)، كقاؿ مرة: "ثقة"(4)"ثبت في كؿ المشايخ"
 .(7)، كقاؿ يزيد بف ىاركف: "قكم في الحديث"(6)كقاؿ ابف سعد: "ثقة، ربما غمط في الحديث"

: مف تيقىدّْـ منيما؟ قاؿ: "ىماـ أحب إلي ما حدث (8)ـ عف ىماـ كأباف العطاركسئؿ أبك حات
ذا حدث مف حفظو فيما متقارباف في الحفظ كالغمط"، كقاؿ مرة: "ثقة صدكؽ، في حفظو  مف كتابو، كا 

  .(9)مف حماد ابف سممة كمف أباف العطار" شيء، كىك في قتادة أحب إليَّ 
ابف حباف  ، كذكره(12)"ثقة"، كقاؿ ابف حجر: "ثقة، ربما كىـ": (11)، كالبييقي(10)كقاؿ العجمي

 .(13)في الثقات
، كقاؿ الساجي: "صدكؽ، سيئ الحفظ، ما حدث مف كتاب (14)كقاؿ أبك زرعة: "ال بأس بو"

: "صدكؽ، (16)، كقاؿ أحمد بف ىاركف البىٍرديجي(15)فيك صالح، كما حدث مف حفظو فميس بشيء"
 .(17)"يكتب حديثو كال يحتج بو

                                                 
 .12/167ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (1)
 .1/368رؾ المستد (2)
 .9/108ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .9/108 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .30/305ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .7/208الطبقات الكبرل  (6)
 .9/108ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .9/322العطار: ىذه النسبة إلى بيع العطر كالطيب. األنساب  (8)
 .9/109ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .2/334معرفة الثقات  (10)
 .4/91السنف الكبرل  (11)
 .574تقريب التيذيب  (12)
 .7/586الثقات  (13)
 .9/109ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .12/167ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (15)
يف مف البرديجي: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الراء كبعدىا الداؿ الميممة كبعدىا الياء المنقكطة باثنت (16)

 .2/148تحتيا كفي آخرىا الجيـ، ىذه النسبة إلى برديج كىي بميدة بأقصى آذربيجاف. األنساب 
 .12/166ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (17)
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    ، كقاؿ عبد اهلل (1)كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: "إذا حدَّث ىماـ، مف كتابو فيك صحيح"
ابف مىٍسممة القىٍعنىًبي

يع: "كتابو صالح، كحفظو ال يسكل (3): "رجبلن صالحان"(2) رى ، كقاؿ يزيد بف زي
 .(4)شيئان"

ث منكر، كقاؿ ابف عدم: "ىماـ أشير كأصدؽ مف أف يذكر لو حديث منكر، أك لو حدي
، (5)كأحاديثو مستقيمة، عف قتادة، كىك مقدـ أيضان في يحيى بف أبي كثير، كعامة ما يركيو مستقيـ"

كقاؿ الذىبي: "أثنى عميو غير كاحد، ككاف أحد أركاف الحديث بالبصرة، كاحتج بو أرباب الصحاح 
 .(6)ببل نزاع بينيـ"
 .(7)دم بدكف القـك في قتادة"ابف المديني: كذكر أصحاب قتادة، لـ يكف ىماـ عنكقاؿ 

، كمرة: "كاف ينكر عميو أف يزيد في (8)ككاف يحيى القطاف ال يرضى كتابو، كال حفظو
: "كاف ىماـ ال يكاد يرجع إلى كتابو، كال ينظر فيو، (10)، كقاؿ عفاف بف مسمـ الباىمي(9)اإلسناد"

يا عفاف،  عد فنظر في كتبو، فقاؿ:ككاف ييخالؼ فبل يرجع إلى كتابو، ككاف يكره ذلؾ، قاؿ: ثـ رجع ب
، كقاؿ مرة: "كاف يحيى بف سعيد يعترض عمى ىماـ في كثير مف (11)كنا نخطئ كثيران، فنستغفر اهلل"

حديثو، فمما قدـ معاذ بف ىشاـ، نظرنا في كتبو فكجدناه يكافؽ ىمامان في كثير مما كاف يحيى ينكره 
 .(13)عقيمي في الضعفاء، كذكره ال(12)عميو، فكؼَّ يحيى بعد عنو"

 : ثقة إذا حدَّث مف كتابو، يخطئ كييـ إذا حدث مف حفظو.خالصة القول
 

                                                 
 .4/367ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
إلى الجد. القعنبي: بفتح القاؼ كسككف العيف الميممة كفتح النكف بعدىا باء منقكطة بنقطة كاحدة، ىذه النسبة  (2)

 .10/468األنساب 
 .256ينظر: سؤاالت اآلجرم  (3)
 .4/367ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .8/447الكامؿ في الضعفاء  (5)
 .4/534تاريخ اإلسبلـ  (6)
 .30/306ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .4/367ينظر: الضعفاء الكبير  (8)
 .4/367 مصدر السابؽينظر: ال (9)
اء المنقكطة بكاحدة ككسر الياء كالبلـ، ىذه النسبة إلى باىمة، كىي باًىمىةى بف أىٍعصير، ككاف الباىمي: بفتح الب (10)

 .2/70العرب يستنكفكف مف االنتساب إلى باىمة كأنيا ليست فيما بينيـ مف األشراؼ. األنساب 
 .4/367ينظر: الضعفاء الكبير  (11)
 .9/108ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .4/367ر الضعفاء الكبي (13)
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 ":كأنيما خرجا من مشكاة واحدة مصطمح: "ُيعجب بو"، "يعجبني .21
ًميؿ الككفي(1))بخ ـ د ت س ؽ( عبيد اهلل بف إياد بف لىًقيط السَّديكًسي -55 ، مات سنة (2)، أبك السَّ

 .(3)تسع كستيف كمائة
 .(4)قال يحيى بن حسان: "كان عبد اهلل بن المبارك ُيعجب بو"

 أقوال النقاد:
ابف حباف  ، كذكره(9)، كأبك نعيـ(8)، كابف شاىيف(7)، كالنسائي(6)، كالعجمي(5)كثقو ابف معيف

 .(10)في الثقات
ذىبي: ، كقاؿ ال(12)، كقاؿ ابف قانع: "بعض ركايتو صحيفة"(11)كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"

ابف حجر: ، كقاؿ (15)، كقاؿ أخرل: "قكم الحديث"(14)، كقاؿ مرة: "صالح الحديث"(13)"صدكؽ"
 .(16)"صدكؽ"

 .(17)كقاؿ البزار: "عنده أحاديث لـ يتابع عمييا، كليس ىك بالقكم"
 : صدكؽ.خالصة القول

 

                                                 
السدكسي: بضـ الداؿ الميممة كالكاك بيف السينيف الميممتيف أكالىما مفتكحة، ىذه النسبة إلى جماعة قبائؿ.  (1)

 .7/102األنساب 
 .7/4تيذيب التيذيب  (2)
 .369تقريب التيذيب  (3)
 .19/12ينظر: تيذيب الكماؿ  (4)
 .1/97 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (5)
 .2/108معرفة الثقات  (6)
 .19/12ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .164تاريخ أسماء الثقات  (8)
 .164ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (9)
 .7/142الثقات  (10)
 .19/12ينظر: تيذيب الكماؿ  (11)
 .4/449ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (12)
 .1/678الكاشؼ  (13)
 .4/449تاريخ اإلسبلـ  (14)
 .7/317سير أعبلـ النببلء  (15)
 .369تقريب التيذيب  (16)
 .9/5ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (17)
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دَّاني، أبك عيٍركىة ابف أبي عمرك ا      لبصرم، مكلى عبد السبلـ * )ع( مىٍعمىر بف راًشد األىٍزدم، الحي
 .(2)، مات سنة أربع كخمسيف كمائة(1)ابف عبد القدكس

قال ابن المبارك: "ما رأيت أحدًا أروى لمزىري من معمر، إل أن يونس آخذ لمسند؛ ألنو 
، وقال ابن المبارك: "أصحاب الزىري ثالثة: مالك بن أنس، ومعمر، وابن عيينة، (3)كان يكتب"
ابن المبارك: "إني ألكتب الحديث عن معمر قد سمعتو من غيره، قيل: وما  ، وقال(4)فيما سمع"

ابن المبارك:  ، وقال(5)يحممك عمى ذلك؟ قال: ما سمعت بقول الراجز: قد عرفنا خيركم من شركم"
 .(6)"إني إذا نظرت في حديث معمر ويونس، يعجبني كأنيما خرجا من مشكاة واحدة"

اد، األىٍيمي، أبك يزيد، مكلى معاكية* )ع( ييكنس بف يزيد  اد، كيقاؿ ابف النّْجى             بف أبي النّْجى
 .(8)، مات سنة تسع كخمسيف كمائة عمى الصحيح(7)ابف أبي سفياف

، وقال أيضًا: "ما رأيت أحدًا أروى لمزىري من معمر، إل (9)قال ابن المبارك: "كتابو صحيح"
، وقال مرة: "إني إذا نظرت في حديث معمر ويونس، (10)أن يونس آخذ لمسند؛ ألنو كان يكتب"
 .(11)يعجبني كأنيما خرجا من مشكاة واحدة"

 :(12)مصطمح: "سألت اهلل ثالثًا، فأعطاني اثنتين، وأنا أنتظر الثالثة" .22
، الككفي -56 مىًميُّ  .(13))س ؽ( عمرك بف عتبة بف فىٍرقىد السُّ

ال عمرو بن عتبة بن فرقد: قال ابن المبارك عن فضيل بن عياض عن األعمش: "ق
 اــــسألت اهلل ثالثًا، فأعطاني اثنتين، وأنا أنتظر الثالثة، سألتو أن يزىدني في الدنيا، فما أبالي م

 
                                                 

 .77ينظر: ترجمتو ص (1)
 .541تقريب التيذيب  (2)
 .9/248ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .59/409ينظر: تاريخ دمشؽ  (4)
 .59/413 المصدر السابؽينظر:  (5)
 .74/304 المصدر السابؽينظر:  (6)
 .100ينظر: ترجمتو ص (7)
 .614تقريب التيذيب  (8)
 .9/248ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .9/248 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .74/304ينظر: تاريخ دمشؽ  (11)
فك  (12)  كقبؿ رضيو بأنو يشعر دعائو؛ لو اهلل استجابة في عنو ركايتو أف بىٍيد جميان، لو المبارؾ ابف تكثيؽ يكف لـ ا 

 .أعمـ أعمى كاهلل حديثو،
 .8/75يب التيذيب تيذ (13)
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 .(1)أقبل وما أدبر، وسألتو أن يقويني عمى الصالة، فرزقني منيا، وسألتو الشيادة، فأنا أرجوىا"
 أقوال النقاد:

، كقاؿ المزم: (3)، كقاؿ العجمي: "ثقة، ككاف خياران"(2)ث"قاؿ ابف سعد: "كاف ثقة، قميؿ الحدي
 .(5)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة"(4)"كاف أحد المذككريف بالزىد، كالعبادة، كالخكؼ، كالكرع"

 .(6)كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "مف العباد"
 زاىد.: ثقة، خالصة القول

 مصطمح: "كتاب فالن َحَكم بينيم": .23
جعفر الييذىًلي)ع( محمد بف  -57

، صاحب (8)مكالىـ، أبك عبد اهلل البصرم، المعركؼ بغيٍندىر (7)
الكىرىابيس

 .(10)كتسعيف كمائة -أك أربع-، مات سنة ثبلث (9)
 .(11)قال ابن المبارك: "إذا اختمف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر َحَكم بينيم"

 أقوال النقاد:
، كزاد العجمي: "كاف مف (15)، كابف حجر(14)، كالعجمي(13)، كابف معيف(12)كثقو ابف سعد

أثبت الناس في حديث شعبة"، كزاد ابف حجر: "صحيح الكتاب، إال أف فيو غفمة"، كقاؿ الذىبي: 
 .(16)"الحجة، الثبت"

                                                 
 .8/75ينظر: تيذيب التيذيب  (1)
 .6/235 الطبقات الكبرل (2)
 .2/180معرفة الثقات  (3)
 .22/136تيذيب الكماؿ  (4)
 .424تقريب التيذيب  (5)
 .5/173الثقات  (6)
 .13/391اليذلي: بضـ الياء كفتح الذاؿ المعجمة، ىذه النسبة إلى ىذيؿ، كىي قبيمة. األنساب  (7)
: إنما سمَّ  (8) ، فكاف يكثر الشَّغىب عميو، فقاؿ: اسكت يا غيٍندىر. كأىؿ  اهكقاؿ العىٍيشيُّ ٍيج في ذلؾ اليـك رى غندران ابف جي

 .25/8الحجاز يسمكف المشغب غندران، ينظر: تيذيب الكماؿ 
 .6/195، كالكرابيس جمع كرباس ككرباسة، كىك الثكب مف القطف. لساف العرب 9/96تيذيب التيذيب  (9)
 .472تقريب التيذيب  (10)
 .7/221ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .7/216الطبقات الكبرل  (12)
 .7/221ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .2/234معرفة الثقات  (14)
 .472تقريب التيذيب  (15)
 .4/1188تاريخ اإلسبلـ  (16)
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كقاؿ ابف معيف: "أخرج إلينا غندر جرىابان مف جيريب الطَّيىاًلسة، فيو حديث ابف عيينة، فنظر 
رّْمي، كنظر  نا فيو، عمى أف نصيب فيو خطأ، فما أصبنا فيو خطأ، كقد كاف عمى فيو خمؼ الميخى

دّْىـ أنيـ يصيبكا فيو خطأ فما أصابكا" كي
، كقاؿ مرة: "كاف مف أصح الناس كتابان، كأراد بعضيـ أف (1)

طّْئىو فمـ يقدر عميو   ، كقاؿ أحمد: "أخرج إلينا غندر كتابو عف سفياف (2)"–كأنو يريد بذلؾ ثبتو-ييخى
، ككاف ابف ميدم يقكؿ: "كتابو (3)نة، فقاؿ: ىؿ تجدكف فيو خطأ؟ ثـ رمى بو إلينا"بف عييا

، كقاؿ أخرل: "غندر في شعبة أثبت (5)، كقاؿ مرة: "لكددت أني كنت كتبت، يعني: كتبو"(4)صحيح"
 .(7)، كقاؿ أيضان: ""كنا نستفيد مف كتب غندر في حياة شعبة"(6)مني"

، كقاؿ ككيع: "صحيح (8)كاف مؤديان، كفي حديث شعبة ثقة"كقاؿ أبك حاتـ: "كاف صدكقان، ك 
، كقاؿ (10)، كقاؿ ابف حباف: "كاف مف خيار عباد اهلل، كمف أصحيـ كتابان، عمى غفمة فيو"(9)الكتاب"

 .(11)سميماف: "كاف حديث كتابو صحيحان، فأما ىك فكاف كأنو أكمأ بو، كاف ال يعقؿ ىذا األمر"
، كقاؿ ابف المديني: "كنت إذا ذكرت غندران ليحيى (12)مغفَّبلن"كقاؿ محمد بف المثنى: "كاف 

 .(13)ابف سعيد، عكَّج فمو كأنو يضعفو"
 : ثقة.خالصة القول

 
 
 
 
 

                                                 
 .4/245 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (1)
 .25/7ماؿ ينظر: تيذيب الك (2)
 .1/305ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (3)
 .2/551 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .1/57ينظر: التاريخ الكبير  (5)
 .7/221ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .1/57ينظر: التاريخ الكبير  (7)
 .7/221ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .1/57ينظر: التاريخ الكبير  (9)
 .9/50ثقات ال (10)
 .2/157ينظر: المعرفة كالتاريخ  (11)
 .2/157 صدر السابؽينظر: الم (12)
 .9/98ينظر: تيذيب التيذيب  (13)
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 ":(1)مصطمح: "األتباع .24
* )ع( محمد بف مٍيمكف المىٍركىزم، أبك حمزة السُّكًَّرم

 .(3)، مات سنة سبع أك ثماف كستيف كمائة(2)
 .(4)كأبك حمزة" اع؟ فقاؿ: "األتباع ما كاف عميو حسيف بف كاقد،سئؿ ابف المبارؾ عف األتب

 مصطمح: "جميس صالح"، "الرجل الصالح": .25
عة  -58 ٍعصى )ع( ًمٍسعىر بف ًكدىاـ بف ظييىٍير بف عيبىٍيدة بف الحارث بف ىبلؿ بف عامر بف صى

كَّاًسي لي، العاًمرم، الرَّ  -أك خمس-، مات سنة ثبلث (6)بلـ، أبك سممة الككفي، أحد األع(5)الًيبلى
 .(7)كخمسيف كمائة

 بن كدام. : من كان ممتمسًا جميسًا صالحًا ... فميأت حمقة مسعر(8)قال فيو ابن المبارك
 أقوال النقاد:

، كقاؿ ىشاـ بف عركة: "ما رأيت بالككفة مثؿ (9)قاؿ األعمش: "شىكُّو كيقيف غيره"
، كقاؿ يحيى القطاف: "ما رأيت مثؿ مسعر، (11)ر كيقيف رجؿ"، كقاؿ ككيع: "شؾ مسع(10)الركاسي"

، كقاؿ شعبة: (13)، كقاؿ ابف عيينة: "كاف مسعر عندنا مف معادف الصدؽ"(12)ككاف مف أثبت الناس"
، كقاؿ سفياف الثكرم: "كنا إذا اختمفنا في شيء سألنا مسعران (14)"كنا نسمي مسعران المصحؼ"

                                                 
األتباع: ىـ خمؼ األخيار كأعبلـ األمصار في ديف اهلل عز كجؿ، كنقؿ سنف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  (1)

تقانو كالعمماء بالحبلؿ كالحراـ كالفقياء ف ي أحكاـ اهلل عز كجؿ كفركضو كأمره كنييو، ينظر: الجرح كالتعديؿ كحفظو كا 
1/9. 
 .99ينظر: ترجمتو ص (2)
 .510تقريب التيذيب  (3)
 .4/433تاريخ بغداد : ينظر (4)
الركاسي: ىذه النسبة بالراء المفتكحة كتشديد الكاك، كىك أبك سممة مسعر بف كداـ الركاسي مف أئمة أىؿ الككفة؛  (5)

نما سم لكبر رأسو، كالصحيح في ذلؾ الرأسي باليمزة، لكف أصحاب الحديث يذكركنو بالكاك. األنساب  ؛ي بذلؾكا 
6/178. 
 .10/113تيذيب التيذيب  (6)
 .528تقريب التيذيب  (7)
 .10/115ينظر: تيذيب التيذيب  (8)
 .7/165ينظر: سير أعبلـ النببلء  (9)
 .8/13ينظر: التاريخ الكبير  (10)
 .27/466يذيب الكماؿ ينظر: ت (11)
 .8/13ينظر: التاريخ الكبير  (12)
 .218ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (13)
 .1/154ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
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ٍيًبي: "كاف مسعر بف كداـ يسمى: المصحؼ؛ لقمة خطأه  ، كقاؿ عبد اهلل بف داكد(1)عنو" رى الخي
ٍكىىرم:  ، كقاؿ إبراىيـ(3)، كقاؿ مرة: "ما مف أحد إال كقد أيًخذ عميو إال مسعران"(2)كحفظو" بف سعيد الجى

، كقاؿ مرة: "كاف ييسمى: (4)"كاف شعبة، كسفياف إذا اختمفنا قاؿ: اذىب بنا إلى الميزاف مسعر"
 .(5)الميزاف"

    ، كقاؿ أحمد (7)، كقاؿ مرة: "لـ يرحؿ مسعر في حديث قط"(6)كقاؿ يحيى بف معيف: "ثقة"
، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "مسعر (8)بف حنبؿ: "كاف مسعر ثقة، خيار حديثو حديث أىؿ الصدؽ"ا

، كقاؿ مرة: "مسعر (9)أتقف، كأجكد حديثان، كأعمى إسنادان مف الثكرم، كمسعر أتقف مف حماد بف زيد"
    ، كقاؿ (12)، كقاؿ العجمي: "ثقة ثبت في الحديث"(11)، كقاؿ أبك زرعة: "ككفي ثقة"(10)صحؼ"م

: "كاف ثقة ثبتان في الحديث، ككاف (14)، كقاؿ المنتجالي(13)ابف حباف: "كاف مرجئان، ثبتان في الحديث"
ابف حجر: ، كقاؿ (15)كثير الشؾ، ككاف يتكىـ عميو شيء مف اإلرجاء، كلـ يكف يتكمـ فيو كال يظيره"

 .(17)، كذكره ابف شاىيف في كتاب الثقات(16)"ثقة ثبت فاضؿ"

                                                 
 .8/368 مصدر السابؽينظر: ال (1)
 .7/508الثقات  (2)
 .4/212ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (3)
 .27/466ينظر: تيذيب الكماؿ  (4)
 .10/114ينظر: تيذيب التيذيب  (5)
 .8/369ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .4/212ينظر: تاريخ االسبلـ ( 7)
 .8/369ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .8/369 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .8/369 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .8/369 مصدر السابؽينظر: ال (11)
 .2/274معرفة الثقات  (12)
 .7/508الثقات  (13)
 .2/450اإلكماؿ في رفع االرتياب  .عمر أبك المنتجالي الصدفي حـز بف سعيد بف أحمدالمنتجالي:  (14)
 .11/158ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (15)
 .528تقريب التيذيب  (16)
 .218تاريخ أسماء الثقات  (17)
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       ، كقاؿ(1)كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف عمار المكصمي: "مسعر حجة، كمف بالككفة مثمو"
، كقاؿ الذىبي: "كاف (3)، كقاؿ مرة: "مسعر قد خكلؼ في أشياء"(2)أبك داكد: "مسعر صاحب شيكخ"

 .(5)مرة: "حجة إماـ، كال عبرة بقكؿ السميماني: كاف مف المرجئة"، كقاؿ (4)مف العباد القانتيف"
، كقاؿ قىبيصة: "كاف مسعر ألف (6)كقاؿ يعمى بف عبيد: "كاف مسعر قد جمع العمـ كالكرع"

، كقاؿ الحسف بف عمارة: "إف لـ يدخؿ الجنة إال (7)يينزع ضرسو، أحب إليو مف أف ييسأؿ عف حديث"
، كقاؿ خالد بف عمرك: "رأيت مسعران كأف جبيتو ركبة عنز مف (8)يؿ"مثؿ مسعر إف أىؿ الجنة لقم

 .(9)السجكد"
، كقاؿ أبك نعيـ: "مسعر (10)كقاؿ األعمش: "شيطاف مسعر يستضعفو يشككو في الحديث"

، كقاؿ مرة: "كاف مسعر شكَّاكان في حديثو، كليس يخطئ في شيء مف (11)أثبت ثـ سفياف ثـ شعبة"
 .(12)د"حديثو إال في حديث كاح

 .(13)قاؿ الييثـ: "لـ يسمع مسعر حديثان قط إال في المسجد الجامع"
 : ثقة.خالصة القول

 
 
 
 

                                                 
 .27/467ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .27/468 المصدر السابؽينظر:  (2)
 .11/160ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (3)
 .2/256الكاشؼ  (4)
 .4/99ميزاف االعتداؿ  (5)
 .4/212ينظر: تاريخ االسبلـ  (6)
 .7/168ينظر: سير أعبلـ النببلء  (7)
 .4/212سبلـ ينظر: تاريخ اإل (8)
 .4/212 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .2/274ينظر: معرفة الثقات  (10)
 .8/369ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .27/466ؿ ينظر: تيذيب الكما (12)
 .11/157ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
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اشف -59 بىمة بف عيبيد بف لىبيد بف ميخى          )خ د س( الميعىافىى بف ًعٍمراف بف نيفىيؿ بف جابر بف جى
مىمة بف مالؾ بف فىٍيـ األىٍزدم، الفىٍيًميا صمي، الفقيو الزاىد، كقيؿ ، المىكٍ (2)، أبك مسعكد النُّفىيمي(1)بف سى

 .(4)، مات سنة خمس كثمانيف كمائة(3)غير ذلؾ وفي نسب
 .(5)قال ابن المبارك: "حدَّثنا ذاك الرجل الصالح، يعني: المعافى"

 أقوال النقاد:
،         (11)، كالعجمي(10)، كأبك حاتـ(9)، كأحمد(8)، كابف معيف(7)، كككيع(6)كثقو ابف سعد

، كزاد ابف سعد: "كاف فاضبلن خيران صاحب سنة"، كقاؿ الخميمي: "قديـ، ثقة، (12)اشكابف ًخر 
، كقاؿ الذىبي: "الحافظ القدكة، شيخ أىؿ المكصؿ، كعالميـ، (13)مكصكؼ بالزىد، كالعمـ، كالعدالة"

 .(16)، كذكره ابف شاىيف في الثقات(15)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة عابد فقيو"(14)كزاىدىـ"
، ككاف يقكؿ لو: "أنت (18)، كقاؿ مرة: "ياقكتة العمماء"(17)سميو: "الياقكتة"ككاف الثكرم يي 

 . (19)معافى كاسمؾ"

                                                 
الفيمي: بفتح الفاء كسككف الياء كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة إلى فيـ، كىك بطف مف قيس عيبلف. األنساب  (1)

10/269. 
. األنساب النفيمي: بضـ النكف كفتح الفاء كسككف الياء المنقكطة بنقطتيف مف تحتيا، ىذه النسبة إلى الجد األعمى (2)

13/160. 
 .10/199تيذيب التيذيب  (3)
 .537تقريب التيذيب  (4)
 .28/151ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .7/338الطبقات الكبرل  (6)
 .8/400ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .213 ركاية الدارمي -تاريخ ابف معيف ينظر:  (8)
 .2/123ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .28/151ماؿ ينظر: تيذيب الك (10)
 .2/283معرفة الثقات  (11)
 .15/306ينظر: تاريخ بغداد  (12)
 .2/617اإلرشاد  (13)
 .4/976تاريخ اإلسبلـ  (14)
 .537تقريب التيذيب  (15)
 .238تاريخ أسماء الثقات  (16)
 .7/338ينظر: الطبقات الكبرل  (17)
 .8/400ينظر: الجرح كالتعديؿ  (18)
 .15/305ينظر: تاريخ بغداد  (19)
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، كقاؿ األكزاعي: "ال أيقىدّْـ (1)كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف عمار: "لـ أر قط بعد أفضؿ منو"
 .(2)عمى المكصمي أحدان"

"شيخ لو قدر كحاؿ، كجعؿ  ، كقاؿ أحمد بف حنبؿ:(3)كقاؿ ابف معيف: "كاف رجبلن صالحان"
 .(5)، كقاؿ أبك زرعة: "كاف عبدان صالحان"(4)ييعظـ أمره، ككاف رجبلن صالحان"

، كقاؿ المزم: "فقيو أىؿ (6)كقاؿ الخطيب البغدادم: "كاف زاىدان فاضبلن، كريمان عاقبلن"
    ، كقاؿ (8)، كقاؿ أحمد بف يكنس: "كاف صدكؽ الميجة"(7)المكصؿ، كزاىدىـ، كعابدىـ، ككرعيـ"

ابف حباف: "كاف مف العباد الميتىقىشّْفيف في الزىد"
، كقاؿ أبك زكريا األزدم، يحيى بف جعفر: "كاف (9)

، كقاؿ بشر بف الحارث: "كاف محشكان بالعمـ، كالفيـ، كالخير، (10)زاىدان، فاضبلن، شريفان، كريمان، عاقبلن"
 .(11)ككاف يحفظ المسائؿ كالحديث"

 : ثقة.خالصة القول
 مح: "وكيف تقر العين بعد فالن؟":مصط .26

ٍعفي -60 )د( الميفىضَّؿ بف يكنيس الجي
 .(14)، مات سنة ثماف كسبعيف كمائة(13)، أبك ييكنيس، الككفي(12)

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إن ابن المبارك لما ُنِعي لو المفضل بن يونس، 
 .(15)قال: "وكيف تقر العين بعد المفضل"

 أقوال النقاد:

                                                 
 .15/306 تاريخ بغدادينظر:  (1)
 .4/977ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (2)
 .1/119 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (3)
 .8/400ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .8/400 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .15/304تاريخ بغداد  (6)
 .28/148تيذيب الكماؿ  (7)
 .8/400ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .7/529الثقات  (9)
 .28/150ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .28/153 المصدر السابؽينظر:  (11)
الجعفي: بضـ الجيـ كسككف العيف الميممة كفي آخرىا الفاء، ىذه النسبة إلى القبيمة، كىي جعفي بف سعد  (12)

. األنساب النبي  في كفد جعفة، في األياـ التي تكفى فييا العشيرة كىك مف مذحج، ككاف كفد عمى النبي 
3/290. 
 .10/276تيذيب التيذيب  (13)
 .544تقريب التيذيب  (14)
 .8/317ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)



 لفصل الثانيا

 

 
132 

 

ابف حباف  ، كذكره(5)، كابف حجر(4)، كالذىبي(3)، كأبك حاتـ(2)، كابف معيف(1)قو ابف سعدكث
 .(6)في الثقات، كقاؿ: "ربما أخطأ"

 : ثقة.خالصة القول
 مصطمح: "ىذا نبيل من المشايخ، استكثر منو"، "كان فالن آية": .27

ًنيفة الككفي،  مكلى بني تىٍيـ اهلل بف ثىٍعمىبة، كقيؿ: إنو مف * )ت س( النٍُّعماف بف ثابت التٍَّيمي، أبك حى
 .(8)، مات سنة خمسيف كمائة عمى الصحيح(7)أبناء فارس، رأل أنسان 

قال ابن المبارك: "كان أبو حنيفة آية، فقال لو قائل: في الشر يا أبا عبد الرحمن، أو في 
وجعمنا ثم تال ىذه اآلية، الخير؟ فقال: اسكت يا ىذا، فإنو يقال غاية في الشر، وآية في الخير، 

، وكان األوزاعي ينيى عن أبي حنيفة، فجاءه ابن المبارك بكتاب ألبي "(9)ابن مريم وأمو آية
حنيفة فيو مسائل من جياد المسائل، فمما قرأه األوزاعي، قال لبن المبارك: "ىذا نبيل من 

 .(10)لذي َنَيْيت عنو"المشايخ، اذىب فاستكثر منو، فقال ابن المبارك: ىذا أبو حنيفة ا
 مصطمح: "قد جاء ألمر كبير": .28

ممة بف مالؾ  -61 )خ مؽ د ت ؽ( نيعىيـ بف حماد بف معاكية بف الحارث بف ىىمَّاـ بف سى
زىاعي ، أبك عبد اهلل المىٍركىزم، الفاًرض(11)الخي

 .(13)، مات سنة ثماف كعشريف كمائة عمى الصحيح(12)
يريد أن يبطل نكاحًا قد عقد، ويبطل بيوعًا تقدمت، قال ابن المبارك: "قد جاء بأمر كبير، 

 .(14)وقوم توالدوا عمى ىذا"

                                                 
 .6/357الطبقات الكبرل  (1)
 .8/317ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .8/318 مصدر السابؽينظر: ال (3)
 .2/289الكاشؼ  (4)
 .544تقريب التيذيب  (5)
 .9/184الثقات  (6)
 .69ينظر: ترجمتو ص (7)
 .563تقريب التيذيب  (8)
 .15/461ينظر: تاريخ بغداد  (9)
 .15/464 المصدر السابؽينظر:  (10)
 .5/116الخزاعي: بضـ الخاء المعجمة كفتح الزام كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى خزاعة. األنساب  (11)
عَّرؼ الفرائض كقسمة المكاريث معرفة حسنة. األنساب ، كلقب "الفارض"؛ ألنو تى 10/458تيذيب التيذيب  (12)

10/121. 
 .564تقريب التيذيب  (13)
 .29/472ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
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 أقوال النقاد: 
: "ثقة"، كقاؿ مرة: "ثقة صدكؽ، رجؿ صدؽ، أنا أعرؼ الناس (2)، كالعجمي(1)قاؿ ابف معيف
كذكره ، (5)، كقاؿ مرة: "كاف مف الثقات"(4)، كقاؿ أحمد: "معركؼ بالطمب"(3)بو كاف رفيقي بالبصرة"

 .(6)ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "ربما اخطأ، ككىـ"
، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ يخطىء كثيران، فقيو عارؼ (7)كقاؿ أبك حاتـ: "محمو الصدؽ"

 .(8)بالفرائض"
، كقاؿ مرة: "ييشبو (9)كقاؿ ابف معيف: "معركؼ بالطمب، كذمو فقاؿ: يركم عف غير الثقات"

 .(10)لو فيركم ما ليس لو أصؿ"
، كقاؿ ابف السمعاني: "كاف ييـ كيخطئ، (11)اؿ الدارقطني: "إماـ في السنَّة، كثير الكىـ"كق

، كقاؿ مرة: "أحد األئمة (13)، كقاؿ الذىبي: "مختمؼ فيو"(12)كمف ينجك مف ذلؾ، ثبت في المحنة"
 .(15)، كقاؿ النسائي: "ليس بثقة"(14)األعبلـ عمى ليف في حديثو"

، ككاف ممف يتصمب في السنة، كمات في  كقاؿ ابف عدم: "قد أثنى عميو ، كضعفو قـك قـك
محنة القرآف في الحبس، كعامة ما أنكر عميو ىك ىذا الذم ذكرتو، كأرجكا أف يككف باقي حديثو 

 .(16)مستقيمان"

                                                 
 .379ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (1)
 .2/316معرفة الثقات  (2)
 .15/428ينظر: تاريخ بغداد  (3)
 .8/251ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .8/251 ؽمصدر السابينظر: ال (5)
 .9/219الثقات  (6)
 .8/464ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .564تقريب التيذيب  (8)
 .8/251ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .3/164ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (10)
 .280ينظر: سؤاالت الحاكـ  (11)
 .12/68ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
 .2/324الكاشؼ  (13)
 .4/267ميزاف االعتداؿ  (14)
 .15/428ينظر: تاريخ بغداد  (15)
 .8/256الكامؿ في الضعفاء  (16)
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، كقاؿ مرة: "قد كثر تفرده عف األئمة المعركفيف بأحاديث كثيرة؛ (1)كقاؿ النسائي: "ضعيؼ"
 .(3)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء(2)بو"فصار في حد مف ال يحتج 

          ، كقاؿ(4)كقاؿ صالح جزرة: "يحدث مف حفظو، كعنده مناكير كثيرة ال يتابع عمييا"
 .(5)ابف يكنس المصرم: "كاف يفيـ الحديث، ركل أحاديث مناكير عف الثقات"

زرعة ، كقاؿ أبك (6)كقاؿ ابف معيف: "ليس في الحديث بشيء، كلكنو كاف صاحب سنة"
 .(7)الدمشقي: "يصؿ أحاديث يكقفيا الناس"

، كقاؿ أبك الفتح األزدم: "كاف يضع (8)كقاؿ أبك عركبة الحسيف بف محمد: "مظمـ األمر"
 .(9)الحديث في تقكية السنة، كحكايات عف العمماء في ثمب أبي حنيفة مزكرة كذب"

 ف، كمات في الحبس.: صدكؽ، يخطئ كييـ كثيران، ثبت في محنة خمؽ القرآخالصة القول
 مصطمح: "رأيت ابن المبارك جالسًا بين يديو، َيْكتب عنو": .29

، مات سنة أربع (11)، أبك عمرك، كيقاؿ: أبك عمر، الكيكفي(10))ت فؽ( نيعيـ بف مىٍيسرة النٍَّحكم -62
 .(12)كسبعيف كمائة

 .(14)و": "رأيت ابن المبارك جالسًا بين يدي ُنعيم بن ميسرة، َيكتب عن(13)قال ُزَنْيج
 أقوال النقاد:

 
 
 

                                                 
 .101الضعفاء كالمترككيف  (1)
 .29/476ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .3/164الضعفاء كالمترككيف  (3)
 .15/426ينظر: تاريخ بغداد  (4)
 .2/245تاريخ ابف يكنس  (5)
 .15/426ينظر: تاريخ بغداد  (6)
 .29/471الكماؿ ينظر: تيذيب  (7)
 .8/251ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .3/164ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (9)
 .13/49النحكم: ىذه النسبة إلى معرفة النحك كعمـ اإلعراب. األنساب  (10)
 .10/466تيذيب التيذيب  (11)
 .565تقريب التيذيب  (12)
 .34/174الكماؿ تيذيب  .الرازم بكر بف عمرك بف محمد غساف أبكزنيج:  (13)
 .29/495ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
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: "ثقة"، (3)، كالذىبي(2)، كقاؿ النسائي(1)قاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس، قدـ بغداد فكتبكا عنو"
 .(4)كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "يعتبر حديثو مف غير ركاية بف حميد عنو"

 .(7)"صدكؽ" ، قاؿ ابف حجر:(6)، كقاؿ أبك داكد: "ليس بو بأس"(5)كقاؿ أحمد: "ال بأس بو"
 : صدكؽ.خالصة القول

 مصطمح: "كان مرضيَّاً": .31
بّْي، الككفي -63 مّْع الضَّ  .(8))س( نىٍيشىؿ بف ميجى

 .(9)حكى ابن المبارك عن سفيان قال: أخبرني نيشل بن مجمع وكان مرضياً 
 أقوال النقاد:

 .(13)كابف شاىيف ،(12)ذكره ابف حباف في الثقاتكما : "ثقة"، (11)، كأبك داكد(10)قاؿ ابف معيف
، كقاؿ يعقكب بف سفياف الفسكم: "ال بأس (14)كقاؿ أبك حاتـ: "ال بأس بو، يكتب حديثو"

 .(16)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"، (15)بو"
 : صدكؽ.خالصة القول

 
 
 
 

                                                 
 .15/415ينظر: تاريخ بغداد  (1)
 .29/495ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .2/325الكاشؼ  (3)
 .7/536الثقات  (4)
 .8/462ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .15/417ينظر: تاريخ بغداد  (6)
 .565تقريب التيذيب  (7)
 .10/479تيذيب التيذيب  (8)
 .3/392ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (9)
 .8/495ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .10/480ينظر: تيذيب التيذيب  (11)
 .7/542الثقات  (12)
 .243تاريخ أسماء الثقات  (13)
 .8/495ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .3/153المعرفة كالتاريخ  (15)
 .566تقريب التيذيب  (16)
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 مصطمح: "عن مثمو َفَحدِّث": .31
يع العىٍيشي -64 رى )ع( يزيد بف زي

، مات سنة (2)افظ، كيقاؿ: التَّيمي، أبك معاكية البصرم، الح(1)
 .(3)اثنتيف كثمانيف كمائة

 .(4)قال ابن المبارك لرجل يحدث عن يزيد بن زريع: "عن مثمو فحدِّث"
 أقوال النقاد:

مىيَّة–كاف إسماعيؿ بف إبراىيـ قاؿ عبد اهلل بف أحمد: " إذا خالفكه في الحديث  -يعني: ابف عي
خالفني يزيد بف زريع؟ فإذا قالكا: نعـ،  لـ يمتفت إلييـ، فيقكلكف: خالفؾ فبلف كفبلف، فيقكؿ:

 .(6)، كقاؿ القطاف: "لـ يكف ىاىنا أحد أثبت مف يزيد بف زريع"(5)"سكىت
، كقاؿ مرة: "ما أتقنو كأحفظو، يا لؾ مف صحة الحديث، (7)كقاؿ أحمد: "ريحانة البصرة"

ديـ، ككاف صدكؽ متقف، ككؿ شيء ركل عف سعيد فبل تبالي سمعتو مف أحد، سماعو مف سعيد ق
 .(9)، كقاؿ مرة: "إليو المنتيى في التثبت بالبصرة"(8)يأخذ الحديث بتثبت"

، (10)كقاؿ بشر بف الحارث: "كاف متقنان حافظان، ما أعمـ أني رأيت مثمو كمثؿ صحة حديثو"
 .(12): "ىك مف أثبت الناس"(11)كقاؿ عمرك بف عمي الفبلس

ٍف (14)اؿ ابف معيف: "ثقة"، كق(13)كقاؿ ابف سعد: "ثقة حجة، كثير الحديث" ، كسئؿ مرة: "مى
 . (16)، كقاؿ مرة: "الصدكؽ الثقة المأمكف"(15)أثبت شيكخ البصرييف؟ قاؿ: يزيد بف زريع"

                                                 
فتح العيف الميممة كسككف الياء المنقكطة بنقطتيف مف تحتيا كفي آخرىا الشيف المعجمة، ىذه النسبة العيشي: ب (1)

 .9/426إلى عائشة بنت طمحة بف عبيد اهلل التيمي، كجماعة ينتسبكف إلى بني عايش. األنساب 
 .32/124تيذيب الكماؿ  (2)
 .601تقريب التيذيب  (3)
 .9/264ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .3/118العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (5)
 .9/264ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .1/355ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (7)
 .2/139ينظر: المعرفة كالتاريخ  (8)
 .9/264ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .32/129ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
البلـ ألؼ كفي آخرىا السيف الميممة، ىذه النسبة إلى مف يبيع الفمكس ككاف صيرفيان.  الفبلس: بفتح الفاء كتشديد (11)

 .10/270األنساب 
 .32/129ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .7/212الطبقات الكبرل  (13)
 .64 ركاية الدارمي -تاريخ ابف معيف ينظر:  (14)
 .9/264ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .32/128ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
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، كقاؿ ابف حجر: "ثقة (2)، كقاؿ العجمي: "ثقة ثبت في الحديث"(1)كقاؿ أبك حاتـ: "إماـ ثقة"
 .(4)كرع أىؿ زمانو"، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "كاف مف أ(3)ثبت"

، كقاؿ (5)كقاؿ أبك عىكانة: "صحبت يزيد بف زريع أربعيف سنة فيك يزداد في كؿ يكـ خيرنا"
، كقاؿ الذىبي: "لـ يرحؿ في الحديث، ككاف مف (6)ابف المديني: "لـ يزؿ مشتغبلن بإتقاف الحديث"

 .(8)، كقاؿ مرة: "كاف صاحب سنة كاتباع"(7)بيحكر العمـ"
 ، ثبت، صاحب كرع.ثقة :خالصة القول

 مصطمح: "ىو أول من اختمفت إليو": .32
رىاساني، أبك غانـ المىٍركىزم، القاضي -65 ، مات سنة تسع كخمسيف (9))د س( يكنس بف نافع، الخي

 .(10)كمائة
 .(11)قال ابن المبارك: "ىو أول من اختمفت إليو"

 أقوال النقاد:
ًميمي: "مشيكر، عزيز الحديث، ييجمع حديث ، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: (12)و"قاؿ الخى

مىٍيمىاني(14)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ يخطئ"(13)"يخطئ" ، كقاؿ السُّ
 .(16): "منكر الحديث"(15)

 : صدكؽ يخطئ.خالصة القول

                                                 
 .9/264ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .2/362معرفة الثقات  (2)
 .601تقريب التيذيب  (3)
 .7/632الثقات  (4)
 .7/632ينظر: الثقات  (5)
 .4/1006ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (6)
 .4/1006تاريخ اإلسبلـ  (7)
 .8/297سير أعبلـ النببلء  (8)
اؼ كضاد معجمة بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى القضاء بيف الناس ، كالقاضي: بفتح الق11/449تيذيب التيذيب  (9)

 .10/303كالحككمة. األنساب 
 .614تقريب التيذيب  (10)
 .7/650ينظر: الثقات  (11)
 .3/900اإلرشاد  (12)
 .7/650الثقات  (13)
 .614تقريب التيذيب  (14)
ف تحتيا كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى السميماني: بضـ السيف كفتح البلـ كسككف الياء المنقكطة باثنتيف م (15)

 .7/198سميماف، كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو. األنساب 
 .4/484ينظر: ميزاف االعتداؿ  (16)
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 رابعًا: من وصف برتبة الحسن:
 مصطمح: "صاحب حديث": .33

* )ع( محمد بف مٍيمكف المىٍركىزم، أبك حمزة السُّكًَّرم
 .(2)سنة سبع أك ثماف كستيف كمائة، مات (1)

 .(4)، وقال مرة: "صاحب حديث"(3)قال ابن المبارك: "صحيح الكتاب"
 مصطمح: "اجمع حديثو وتتبعو": .34

)خ د س ؽ( ثابت بف عىٍجبلف األنصارم، السُّمىمي، أبك عبد اهلل الًحمصي، كقيؿ: إنو مف  -66
 . (5)بكابأرمينية، كقاؿ ابف أبي حاتـ: ًحٍمصي كقع إلى باب األ

قال عيسى بن المنذر الحمصي، َعْن بقية بن الوليد، قال لي َعْبد المَِّو بن المبارك: أخرج 
لي حديث ُمَحمَّد بن زياد، وثابت بن عجالن فقمت: ليس ىو عندي مجتمع، ىي في الكتب، فَقاَل: 

 .(7)، وفي رواية، قال بقية: "فجعمت أتذكرىا وأممي عميو"(6)"اجمعيا لي وتتبعيا"
 أقوال النقاد:

: "ثقة"، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ:  (10)، كالنسائي(9)، كابف نمير(8)قاؿ ابف معيف
 .(11)"كقد قيؿ إنو سمع أنسان، كلـ أر ذلؾ بصحيح"

كقاؿ أبك حاتـ: "سمعت ديحيمان يقكؿ: ثابت بف عجبلف ليس ، (12)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"
، (16)أبك حاتـ ، كقاؿ(15)، كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"(14)بأس بو" ، كقاؿ أبك حاتـ: "ال(13)بو بأس"
 : "صالح الحديث".(17)كالذىبي

                                                 
 .99ينظر: ترجمتو ص (1)
 .510تقريب التيذيب  (2)
 .8/81ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .4/433ينظر: تاريخ بغداد  (4)
 .4/363تيذيب الكماؿ  (5)
 .4/365ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .1/271ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .84 ركاية الدارمي -تاريخ ابف معيف ينظر:  (8)
 .3/79ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (9)
 .1/365ينظر: ميزاف االعتداؿ  (10)
 .6/125الثقات  (11)
 .132تقريب التيذيب  (12)
 .2/455ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .2/455 مصدر السابؽ: الينظر (14)
 .4/365ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
 .2/455ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .1/282الكاشؼ  (17)
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كقاؿ عبد اهلل بف أحمد: "سألت أبي عف ثابت بف عجبلف؟ فقاؿ: كاف يككف بالباب 
 .(2)، كقاؿ أحمد: "أنا متكقؼ فيو"(1)كاألبكاب، قمت لو: ىك ثقة؟ فسكت، كأنو مرَّض في أمره"

كما ذكره ابف عدم في ، (3)كذكره العقيمي في كتاب الضعفاء، كقاؿ: "ال يتابع في حديثو"
 .(5)كقاؿ أبك محمد عبد الحؽ اإلشبيمي: "ال يحتج بو"، (4)الضعفاء

 : صدكؽ.خالصة القول
 .(6)محمد بف زياد، الصنعاني، اليماني -67

        د، وثابت حديث محمد بن زيا ليقال بقية بن الوليد: قال لي عبد اهلل بن المبارك: "أخرج 
 .(7)بن عجالن، فقمت: ليس ىو عندي مجتمع، ىي في الكتب، فقال: اجمعيا لي وتتبعيا"ا

 أقوال النقاد:
 .(8)قاؿ أحمد: "ال ييعرؼ"

 .(9)كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "يركم المراسيؿ كالمقاطيع"
 .ضعؼ: فيو خالصة القول

فإذا حضرت الصالة، تركناه وخرجنا، قال: ما أعجبني ما  مصطمح: "كنا نأتي فالن، .35
 فعمت":

، أبك عبيدة (10))ع( عبد الكارث بف سعيد بف ذىٍككاف، التًَّميمي، العىٍنبىًرم مكالىـ، التَّنُّكرم -68
 .(12)، مات سنة ثمانيف كمائة(11)البصرم، أحد األعبلـ

بن سعيد،  ت: كنا نأتي عبد الوارثقال الحسن بن الربيع: "سألت عبد اهلل بن المبارك، فقم
 .(13)فإذا حضرت الصالة، تركناه وخرجنا، فقال: ما أعجبني ما فعمت"

 
                                                 

 .3/97العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (1)
 .2/10ينظر: تيذيب التيذيب  (2)
 .1/175الضعفاء الكبير  (3)
 .2/301ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .3/80يذيب الكماؿ ينظر: إكماؿ ت (5)
 .3/553ينظر: ميزاف االعتداؿ  (6)
 .4/365ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .3/553ينظر: ميزاف االعتداؿ  (8)
 .7/395الثقات  (9)
التنكرم: بفتح التاء ثالث الحركؼ كضـ النكف بعدىما الكاك كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى التنكر كعمميا  (10)

 .3/97كبيعيا. األنساب 
 .6/441تيذيب التيذيب  (11)
 .367تقريب التيذيب  (12)
 ، كقكؿ ابف المبارؾ يكحي بقبكلو ليذا الراكم في حديثو، كاهلل أعمـ.6/443ينظر: تيذيب التيذيب  (13)
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 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف سعد: "ثقة (1)قاؿ ابف معيف: "أثبت شيكخ البصرييف، عبد الكارث كعدَّ جماعة"

، (4)، رمي بالقدر، كلـ يثبت عنو"، كقاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت(3)، كقاؿ النسائي: "ثقة ثبت"(2)حجة"
، كقاؿ (7)، كقاؿ أبك زرعة: "ثقة"(6)، كقاؿ مرة: "صدكؽ ييعد مف الثقات"(5)كقاؿ أبك حاتـ: "ثقة"

َـّ (8)العجمي: "ثقة، ككاف يرل القدر، كال يدعك اليو" ، كقاؿ الساجي: "كاف قدريان صدكقان متقنان، ذي
، كقاؿ الذىبي: (10)حباف: "كاف قدريان، متقنان في الحديث"، كقاؿ ابف (9)لبدعتو، ككاف شعبة يطريو"

 .(11)"مقرئ، فصيح مفكه، ثبت، صالح، لكنو قدرم"
، كقاؿ ابف معيف: "لـ يكتب عبد الكارث بف سعيد (12)كقاؿ شعبة: "تعرؼ اإلتقاف في قفاه"

اـ أحمد: ، كقاؿ اإلم(13)عف أيكب حرفان قط إال بعد ما مات أيكب، يعني: أنيـ حفظكىا كىك حي"
، كقاؿ ابف عمية: "لكال (14)"كاف أصح الناس حديثان عف حسيف المعمـ، ككاف صالحان في الحديث"

 .(15)الرأم لـ يكف بو بأس"
 .(16)كذكره العقيمي في الضعفاء

كتعقب عبد الصمد قكؿ مف رماه بالقدر، فقاؿ: "إنو لمكذكب عمى أبي، كما سمعت منو 
 .(17)بف عبيد"يقكؿ قط في القدًر، ككبلـً عمرك 

                                                 
 .6/76ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .7/212الطبقات الكبرل  (2)
 .18/483ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .367تقريب التيذيب  (4)
 .6/76ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .6/76 مصدر السابؽينظر: ال (6)
 .6/76 مصدر السابؽينظر: ال (7)
 .2/107معرفة الثقات  (8)
 .8/369ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (9)
 .7/140الثقات  (10)
 .1/673الكاشؼ  (11)
 .6/75ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .2/237 زركاية ابف محر  -تاريخ ابف معيف ينظر:  (13)
 .6/75ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .8/369ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (15)
 .3/98الضعفاء الكبير  (16)
 .6/118ينظر: التاريخ الكبير  (17)
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 .تعقب ابنو عبد الصمد قكؿ مف رماه بالقدر، اتيـ بالقدر، ك ثبت : ثقةخالصة القول
 مصطمح: "صدوق": .36

 .(2)، مات بعد الخمسيف كمائة(1))ع( زكريا بف إسحاؽ المكي -69
 .(3)قال ابن المبارك: "كان صدوقاً"

 أقوال النقاد:
 .(4)قاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل: "حافظ ثقة"

، كقاؿ أحمد: "ثقة، قدرم، (6)، كقاؿ ابف معيف: "ثقة"(5)ابف سعد: "ثقة، كثير الحديث"كقاؿ 
: "كاف ثقة"، كقاؿ أبك عبيد األجرم: قمت لو (9)، كككيع(8)، كقاؿ البرقي(7)ليس مف أصحاب الكبلـ"

، كقاؿ (10)يعني: ألبي داكد: زكريا بف إسحاؽ قدرم؟ قاؿ: تخاؼ عميو؟ قمت: ىك ثقة؟ قاؿ: ثقة
، كقاؿ أخرل: "ثقة، (12)، كقاؿ مرة: "كاف ثقة في نفسو، صدكقان، إال أنو رمي بالقدر"(11)الذىبي: "ثقة"

، كذكره (15)، كذكره ابف حباف في الثقات(14)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة، رمي بالقدر"(13)حجة، مشيكر"
حاؽ، كذكر ابف خمفكف في الثقات، كقاؿ أبك الفتح األزدم: كممف كاف يرل القدر زكريا بف إس

 .(16)جماعة
 .(17)كقاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس، كليس أحد أركل عنو مف ابف المبارؾ"

                                                 
 .9/356ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .4/52ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (2)
 .1/274ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .1/122المستدرؾ عمى الصحيحيف  (4)
 .6/39الطبقات الكبرل  (5)
 .3/593ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .3/260ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (7)
 .5/64ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (8)
 .3/329ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .9/357ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .1/405الكاشؼ  (11)
 .6/340سير أعبلـ النببلء  (12)
 .2/71ميزاف االعتداؿ  (13)
 .215تقريب التيذيب  (14)
 .6/336ينظر: الثقات  (15)
 .5/64ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .1/91 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (17)
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ابف أبي رأيتو عند  بف إسحاؽ فإني قدكقاؿ أحمد، عف عبد الرزاؽ قاؿ لي أبي: الـز زكريا 
 .(1)نجيح بمكاف، قاؿ: فأتيتو فإذا ىك قد نسي، كأتاه ابف المبارؾ فأخرج لو كتابو

 .(3)، كقاؿ الذىبي: "اتيـ في نفسو بالقدر"(2)ابف معيف: "قدرم"كقاؿ 
 : "ال بأس بو".(6)، كالنسائي(5)، كقاؿ أبك زرعة(4)كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بو بأس"

 : ثقة، اتيـ بالقدر.خالصة القول
يىار، كيقاؿ: ابف كيكثىاف المدني، أبك بكر، كيقاؿ:4)خت ـ  -70  ( محمد بف إسحاؽ بف يىسار بف خى

أبك عبد اهلل الميطًَّمبي
 .(9)، مات سنة خمسيف كمائة، كيقاؿ بعدىا(8)، مكالىـ، نزيؿ العراؽ(7)

 .(10)روى ابن حجر أن ابن المبارك سئل عنو؟ فقال: "إنا وجدناه صدوقًا، ثالث مرات"
 أقوال النقاد:

 اختمؼ النقاد فيو اختبلفان كبيران، فمنيـ مف كثقو كمنيـ مف ضعفو:
ـه ما كاف فييـ ابف إسحاؽ" قاؿ الزىرم: "ال يزاؿ بالمدينة ًعٍمـه جى

، كقاؿ مرة: "ال يزاؿ (11)
، كعندما سئؿ عف مغازيو، قاؿ: ىذا أعمـ (12)بالحجاز عمـ كثير ماداـ ىذا األحكؿ بيف أظيرىـ"

، كقاؿ الشافعي: "مف أراد أف يتبحر في المغازم فيك عياؿ عمى (13)الناس بيا، يعني: ابف إسحاؽ"
    ، كقاؿ عاصـ بف عمر بف قتادة: "ال يزاؿ في الناس عمـ ما عاش محمد (14)بف إسحاؽ"محمد 

، كقاؿ أبك معاكية: "كاف ابف إسحاؽ مف أحفظ الناس، فكاف إذا كاف عند الرجؿ (15)بف إسحاؽ"ا

                                                 
 .6/39ينظر: الطبقات الكبرل  (1)
 .4/52ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (2)
 .4/52تاريخ اإلسبلـ  (3)
 .3/593لتعديؿ ينظر: الجرح كا (4)
 .3/593 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .9/357ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
المطمبي: ىذه النسبة إلى المطمب بف عبد مناؼ بف قصي، كىك بضـ الميـ كتشديد الطاء الميممة كفتحيا ككسر  (7)

 .12/316البلـ كالباء، كالمنتسب إليو جماعة مف أكالده. األنساب 
 .9/38تيذيب التيذيب  (8)
 .467تقريب التيذيب  (9)
 .9/45تيذيب التيذيب  (10)
 .24/412ينظر: تيذيب الكماؿ  (11)
 .7/191ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .2/14ينظر: تاريخ بغداد ( 13)
 .2/15 المصدر السابؽينظر: ( 14)
 .2/15 تاريخ بغدادينظر: ( 15)
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خمسة أحاديث أك أكثر جاء فاستكدعيا محمد بف إسحاؽ، كقاؿ: احفظيا عمي فإف نسيتيا كنت قد 
، كقاؿ عبد اهلل بف فايد: "كنا إذا جمسنا إلى محمد بف إسحاؽ فأخذ في فف مف (1)حفظتيا عمي"

 .(2)العمـ، قضى مجمسو في ذلؾ الفف"
كقاؿ عمي: "سمعت سفياف كسئؿ عف محمد بف إسحاؽ، قيؿ لو: لـ يرك أىؿ المدينة عنو، 

نة كال يقكؿ فيو قاؿ سفياف: جالست ابف إسحاؽ منذ بضع كسبعيف سنة كما يتيمو أحد مف أىؿ المدي
ٍعفي: "حدثنا محمد بف إدريس، ككاف معجبان بابف إسحاؽ كثير الذكر لو، (3)شيئان" ، كقاؿ أبك سعيد الجي

 .(4)ينسبو إلى العمـ كالمعرفة كالحفظ"
د أحد في الحديث، لسيكد محمد بف إسحاؽ"       ، كقاؿ مرة: "محمد(5)كقاؿ شعبة: "لك سيكّْ

، كقاؿ أخرل: "محمد بف إسحاؽ أمير المحدثيف، فقيؿ لو: (6)ديث"ابف إسحاؽ أمير المؤمنيف في الح
، كقاؿ يزيد بف ىاركف: "لك كاف لي سمطاف ألمَّرت (8)، كقاؿ أيضان: "صدكؽ"(7)لـ؟ فقاؿ: لحفظو"

 .(10)، كقاؿ العجمي: "ثقة"(9)ابف إسحاؽ عمى المحدثيف"
ي ابف المديني، عف ابف كقاؿ محمد بف أحمد بف يعقكب، قاؿ: "حدثنا جدم، قاؿ: سألت عم

إسحاؽ، قمت: كيؼ حديث محمد بف إسحاؽ عندؾ، صحيح؟ فقاؿ: نعـ، حديثو عندم صحيح، قمت 
 .(11)لو: فكبلـ مالؾ فيو؟ قاؿ عمي: مالؾ لـ يجالسو كلـ يعرفو"

كقاؿ عمي بف عبد اهلل: "نظرت في كتب ابف إسحاؽ، فما كجدت عميو إال في حديثيف، 
، كقاؿ مرة: "حديثو عندم (13)، كقاؿ ابف المديني: "صالح كسط"(12)"كيمكف أف يككنا صحيحيف

 .(15)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "حسف الحديث"(14)صحيح"

                                                 
 .2/15 المصدر السابؽينظر: ( 1)
 .2/15 المصدر السابؽينظر: ( 2)
 .2/17 المصدر السابؽينظر: ( 3)
 .2/25 المصدر السابؽينظر: ( 4)
 .2/26 المصدر السابؽينظر: ( 5)
 .4/194ينظر: تاريخ اإلسبلـ ( 6)
 .2/26ينظر: تاريخ بغداد ( 7)
 .4/196ينظر: تاريخ اإلسبلـ ( 8)
 .4/196 المصدر السابؽينظر:   (9)
 .2/232معرفة الثقات ( 10)
 .2/27خ بغداد ينظر: تاري( 11)
 .7/41ينظر: سير أعبلـ النببلء   (12)
 .89ينظر: سؤالت ابف أبي شيبة ( 13)
 .1/130ينظر: تذكرة الحفاظ ( 14)
 .2/20ينظر: تاريخ بغداد ( 15)
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، كقاؿ (2)، كقاؿ مرة: "ثبت في الحديث"(1)كقاؿ يحيى بف معيف: "ثقة، كلكنو ليس بحجة"
 .(3)أخرل: "ليس بو بأس، كىك ضعيؼ الحديث عف الزىرم"

معت عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ كسألو رجؿ عف محمد بف إسحاؽ، كقاؿ أبك العباس: "س
فقاؿ: كاف أبي يتتبع حديثو فيكتبو كثيران بالعمك كالنزكؿ كيخرجو في المسند، كما رأيتو أنفى حديثو 

، كقاؿ محمد بف سعد: "كاف ثقة، كمف (4)قط، قيؿ لو: يحتج بو؟ قاؿ: لـ يكف يحتج بو في السنف"
: "محمد بف إسحاؽ بف يسار عندنا ثقة"(5)"الناس مف يتكمـ فيو ، كقاؿ (6)، كقاؿ عبد اهلل البيكشىٍنًجيُّ

 .(7)ابف خراش: "ثقة"
كقاؿ الجكزجاني: "محمد بف إسحاؽ الناس يشتيكف حديثو، ككاف ييرمى بغير نكع مف 

الناس  ، كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف نمير: "كاف محمد بف إسحاؽ يرمى بالقدر، ككاف أبعد(8)البدع"
نَّما أيتي (9)منو" ، كقاؿ مرة: "إذا حدَّث عمف سمع منو مف المعركفيف فيك حسف الحديث صدكؽ، كا 

 .(10)مف أنو يحدث عف المجيكليف أحاديث باطمة"
، كقاؿ ابف أبي فديؾ: "رأيت ابف إسحاؽ كثير التدليس فإذا (11)كقاؿ أبك زرعة: "ىك صدكؽ"

قاؿ ابف إدريس: "كيؼ ال يككف ابف إسحاؽ ثقة، كقد سمع ، ك (12)قاؿ: حدثني، كأخبرني، فيك ثقة"
 .(14)، كقاؿ ابف سعد: "كاف محمد ثقة، كمف الناس مف تكمـ فيو"(13)مف األعرج، كيركم عنو"

بران في معرفة (15)كقاؿ الذىبي: "كاف صدكقان مف بحكر العمـ" ، كقاؿ مرة: "كاف أحد أكعية العمـ، حى
ف، فانحط حديثو عف رتبة الصحة كىك صدكؽ في نفسو المغازم كالسير، كليس بذاؾ المتق

                                                 
 .7/256ينظر: الكامؿ في الضعفاء ( 1)
 .2/22تاريخ بغداد  ينظر:( 2)
 .7/261ينظر: الكامؿ في الضعفاء ( 3)
 .24/422كماؿ ينظر: تيذيب ال( 4)
 .24/422 المصدر السابؽينظر:  ( 5)
 .6/1004سبلـ ينظر: تاريخ اإل (6)
 .31/475ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .2/22ينظر: تاريخ بغداد  (8)
 .2/23 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .2/24 المصدر السابؽينظر:  (10)
 .7/192ينظر: الجرح كالتعديؿ   (11)
 .4/198ينظر: تاريخ اإلسبلـ   (12)
 .7/37ينظر: سير أعبلـ النببلء  (13)
 .7/233الطبقات الكبرل ( 14)
 .2/156الكاشؼ  (15)
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، كقاؿ دىٍعمىج: سمعت أبا عبد اهلل يقكؿ، كأشار إلى أبي (2)، كقاؿ أخرل: "ثقة إف شاء اهلل"(1)مرضي"
 .(3)بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة، فقاؿ: "محمد بف إسحاؽ كىيّْس"

ديثو ما يتييأ أف يقطع عميو كقاؿ ابف عدم: "كقد فتشت أحاديثو الكثيرة فمـ أجد في أحا
بالضعؼ، كربما أخطأ أك كىـ في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره، كلـ يتخمؼ في الركاية عنو 

 .(4)الثقات كاألئمة، كىك ال بأس بو"
، (5)كقاؿ ابف حباف: "لـ يكف أحد بالمدينة يقارب ابف إسحاؽ في عممو كال يكازيو في جمعو"

 .(6)مي لـ أجد البف إسحاؽ إال حديثيف منكريف"كقاؿ يعقكب الفسكم: "قاؿ ع
، كقاؿ يحيى بف معيف: "عف (7)كقاؿ يحيى القطاف: "تركتو متعمدنا كلـ أكتب عنو حديثان قط"

 .(8)يحيى القطاف أنو كاف ال يرضى ابف إسحاؽ، كال يركم عنو"
ؿ أخرل: ، كقا(10)، كقاؿ مرة: "سقيـ ليس بالقكم"(9)كقاؿ ابف معيف: "ليس بذاؾ، ضعيؼ"

 .(11)"ال تتشبث بشيء مف حديث بف إسحاؽ فإف ابف إسحاؽ ليس ىك بالقكم في الحديث"
، كقاؿ مرة: (12)كقاؿ أحمد: "كاف رجبلن يشتيي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعيا في كتبو"

 .(13)"كاف ابف إسحاؽ يدلس"
احد مف كقاؿ أبك بكر البغدادم: "قد أمسؾ عف االحتجاج بركايات ابف إسحاؽ غير ك 

العمماء ألسباب منيا أنو كاف يتشيع، كيينسب إلى القدر، كيدلس في حديثو، فأما الصدؽ فميس 

                                                 
 .1/130تذكرة الحفاظ  (1)
 .341ديكاف الضعفاء  (2)
 .6/1005ينظر: تاريخ االسبلـ  (3)
 .7/270ينظر: الكامؿ في الضعفاء ( 4)
 .7/383ينظر: الثقات  (5)
 .7/45ينظر: سير أعبلـ النببلء  (6)
 .7/191ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .2/24ينظر: تاريخ بغداد ( 8)
 .2/32 المصدر السابؽينظر: ( 9)
 .2/32 المصدر السابؽينظر:  (10)
 .7/256ينظر: الكامؿ في الضعفاء ( 11)
 .2/28ينظر: تاريخ بغداد ( 12)
 .2/29 المصدر السابؽينظر: ( 13)
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ٍيمان قكؿ مالؾ، يعني: فيو، فرأل أف ذلؾ ليس لمحديث إنما ىك ألنو اتيمو  بمدفكع عنو، كذاكرت ديحى
 .(2)، كقاؿ ىاركف بف معركؼ: "كاف محمد بف إسحاؽ قدريان"(1)بالقدر"

، كقاؿ مصعب: "كانكا يطعنكف عميو (3)بف إبراىيـ: "تركت حديث ابف إسحاؽ" كقاؿ مكي
، كقاؿ حنبؿ بف إسحاؽ: "سمعت (5)، كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم"(4)بشيء مف غير جنس الحديث"

 .(6)أبا عبد اهلل يقكؿ: ابف إسحاؽ ليس بحجة"
بف إسحاؽ ا ،با عبد اهللكقاؿ أيكب بف إسحاؽ بف سافرم: "سألت أحمد بف حنبؿ، فقمت: يا أ

إذا تفرد بحديث تقبمو؟ قاؿ: ال، كاهلل إني رأيتو يحدث عف جماعة بالحديث الكاحد، كال يفصؿ كبلـ 
، كقاؿ ابف ميدم: "كاف يحيى بف سعيد األنصارم، كمالؾ يجرحاف محمد بف (7)ذا مف ذا"

، كقاؿ عمي بف (10)"اتيمكه بالقدر" ، كقاؿ ابف عيينة:(9)، كقاؿ الدارقطني: "ال يحتج بو"(8)إسحاؽ"
عّْفو"  .(11)عبد اهلل: "كاف يحيى بف سعيد ال يحدث عف ابف إسحاؽ شيئان، كاف ييضى

كقاؿ أحمد بف محمد: "قمت ألبي عبد اهلل: ما تقكؿ في محمد بف إسحاؽ؟ قاؿ: ىك كثير 
برني فيخالؼ، فقيؿ التدليس جدان، قمت لو: فإذا قاؿ: حدثني كأخبرني فيك ثقة؟ قاؿ: ىك يقكؿ أخ

ألبي عبد اهلل: ركل عنو يحيى بف سعيد؟ فقاؿ: ال، كالمنكر لذلؾ، ثـ قاؿ: كاف يحيى بف سعيد ال 
 .(12)يستخؼ مف ىك أكثر مف محمد بف إسحاؽ"

    ، كقاؿ يزيد (13)كقاؿ حماد بف سممة: "لكال االضطرار ما حدثت عف محمد بف إسحاؽ"
 .(15)، كقاؿ أبك داكد: "قدرم معتزلي"(14)"ابف زريع: "كاف محمد بف إسحاؽ قدريان 

                                                 
 .2/21 تاريخ بغداد (1)
 .2/23 بؽالمصدر الساينظر:  (2)
 .2/24 المصدر السابؽينظر: ( 3)
 .2/25 المصدر السابؽينظر: ( 4)
 .7/257ينظر: الكامؿ في الضعفاء ( 5)
 .24/422ينظر: تيذيب الكماؿ ( 6)
 .24/422 المصدر السابؽينظر:  ( 7)
 .4/196ينظر: تاريخ اإلسبلـ   (8)
 .4/197 المصدر السابؽينظر:   (9)
 .7/52بلء ينظر: سير أعبلـ النب (10)
 .7/52 المصدر السابؽينظر:  (11)
 .4/28ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .7/193ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .7/257ينظر: الكامؿ في ضعفاء  (14)
 .341ينظر: ديكاف الضعفاء  (15)
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كذكره العبلئي في المراسيؿ، كقاؿ: "اإلماـ المشيكر، ممف أكثر منو كخصكصان عف 
، كذكره ابف حجر في الطبقة الرابعة مف المدلسيف، كقاؿ: "صدكؽ (1)"-يعني: التدليس-الضعفاء 

 .(2)مشيكر بالتدليس عف الضعفاء كالمجيكليف كعف شر منيـ"
، كقاؿ مالؾ (3)ؿ ىشاـ بف عبد الممؾ: "كاف مالؾ بف أنس سيء الرأم في ابف إسحاؽ"كقا

بف عركة: ، كقاؿ ىشاـ (5)، كقاؿ مرة: "دجاؿ مف الدجاجمة"(4)بف أنس: "محمد بف إسحاؽ كذاب"
 .(6)"ابف إسحاؽ كذاب"

كقاؿ ، (7)كقاؿ األصمعي عف معتـ: "قاؿ لي أبي ال ترك، عف ابف إسحاؽ فإنو كذاب"
 .(8)سميماف التيمي: "كذاب"

كقاؿ سميماف بف داكد: قاؿ لي يحيى بف سعيد القطاف: أشيد أف محمد بف إسحاؽ كذاب، 
قاؿ: قمت ما يدريؾ؟ قاؿ: قاؿ لي كىيب بف خالد إنو كذاب، قاؿ: قمت لكىيب ما يدريؾ؟ قاؿ: قاؿ 

لي ىشاـ بف عركة أشيد أنو لي مالؾ بف أنس: أشيد أنو كذاب، قمت لمالؾ ما يدريؾ؟ قاؿ: قاؿ 
كذاب، قمت ليشاـ: ما يدريؾ؟ قاؿ: حدث عف امرأتي فاطمة بنت المنذر، كأدخمت عمي كىي بنت 

 .(9)تسع سنيف كما رآىا رجؿ حتى لقيت اهلل
كقاؿ عبد اهلل بف أحمد: حدثت أبي بحديث ابف إسحاؽ، فقاؿ: كما ينكر ىشاـ، لعمو جاء 

 .(10)قاؿ: كلـ يعمـ فاستأذف عمييا فأذنت لو، أحسبو
 ، متيـ بالقدر كالتشيع.دكؽ، يدلس عف الضعفاء كالمجيكليف: صخالصة القول

 مصطمح: "لم يكن بو بأس"، "ل بأس بو": .37
قَّاص المٍَّيًثي، أبك عبد اهلل، كيقاؿ: أبك الحسف المىدىني -71 ٍمقىمة بف كى )ع( محمد بف عىمرك بف عى

(11) ،
 .(12)لصحيحمات سنة خمس كأربعيف كمائة عمى ا

                                                 
 .109جامع التحصيؿ  (1)
 .51طبقات المدلسيف  (2)
 .2/19ينظر: تاريخ بغداد ( 3)
 .4/23الكبير ينظر: الضعفاء ( 4)
 .7/193ينظر: الجرح كالتعديؿ ( 5)
 .7/48ينظر: سير أعبلـ النببلء   (6)
 .7/255ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (7)
 .3/469ينظر: ميزاف االعتداؿ  (8)
 .7/255ينظر: الكامؿ في الضعفاء ( 9)
 .2/19ينظر: تاريخ بغداد ( 10)
 .9/375تيذيب التيذيب  (11)
 .499تقريب التيذيب  (12)
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 .(1)قال ابن المبارك: "رأيتو، ولم يكن بو بأس"
 أقوال النقاد:

، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "كاف (4)، كالنسائي(3)، كابف المديني(2)كثقو ابف معيف
 .(5)ييخطئ"

، كقاؿ القطاف: "رجؿ صالح، ليس بأحفظ الناس (6)كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"
، كقاؿ ابف عدم: "لو حديث (8)حاتـ: "صالح الحديث ييكتب حديثو كىك شيخ" ، كقاؿ أبك(7)لمحديث"

صالح، كقد حدَّث عنو جماعة مف الثقات كؿ كاحد منيـ ينفرد عنو بنسخة، كيغرب بعضيـ عمى 
، كقاؿ مرة: (10)، كقاؿ الذىبي: "أحد عمماء الحديث، كحديثو صالح"(9)بعض، كأرجك أنو ال بأس بو"

 .(12)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ لو أكىاـ"(11)مف صحح حديثو" "حسف الحديث، متيـ
لى الضعؼ ما ىك" ، كقاؿ الجكزجاني: "ليس بقكم (13)كقاؿ يعقكب بف شيبة: "ىك كسط، كا 

، كقاؿ مرة: "لـ يككنكا يكتبكف (15)، ككاف القطاف ييضعّْفو بعض الضعؼ(14)الحديث، كيشتيى حديثو"
، كقاؿ أخرل: "ليس ىك ممف (16)إلسناد فكتبكىا"حديث محمد بف عمرك حتى اشتياىا أصحاب ا

، كقاؿ ابف سعد: "كاف كثير (18)، كأضاؼ: سألت مالكان عنو، فقاؿ فيو نحكان مما قمت(17)تريد"

                                                 
 .10/301ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (1)
 .1/107 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (2)
 .94ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (3)
 .26/217ينظر: تيذيب الكماؿ  (4)
 .7/377الثقات  (5)
 .26/217ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .7/457ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (7)
 .8/31تعديؿ ينظر: الجرح كال (8)
 .7/458الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .3/973تاريخ اإلسبلـ  (10)
 .368ديكاف الضعفاء  (11)
 .499تقريب التيذيب  (12)
 .10/301ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
 .243أحكاؿ الرجاؿ  (14)
 .94ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (15)
 .4/109ينظر: الضعفاء الكبير  (16)
 .4/109 سابؽالمصدر الينظر:  (17)
 .4/109 المصدر السابؽينظر:  (18)
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، قيؿ لو: كما عمة ذلؾ؟ قاؿ: (2)، كقاؿ ابف معيف: "ما زاؿ الناس يتَّقيكف حديثو"(1)الحديث ييستضعؼ"
سممة بالشيء مف رأيو، ثـ يحدث بو مرة أخرل عف أبي كاف محمد بف عمرك يحدث مرة عف أبي 

 في الضعفاء. (5)، كابف الجكزم(4)، كذكره العقيمي(3)سممة عف أبي ىريرة
 : صدكؽ ييـ.خالصة القول

اف -72 ٍعفي، أبك عبد اهلل الطَّحَّ ٍضرىمي، كيقاؿ: الجي ٍيد الحى )ؽ( ميعىمَّى بف ًىبلؿ بف سيكى
 .(7)، الككفي(6)

رك: "كان ل بأس بو ما لم يجيء بالحديث، فقال لو بعض الصوفية: يا أبا قال ابن المبا
 .(8)عبد الرحمن، أتغتاب الصالحين؟ فقال: اسكت، إذا لم ُنَبيِّن الحق فمن يبين؟"

 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف المديني: "ال ييكتب حديث مثؿ معمى، كاف (9)قاؿ أبك داكد: "غير ثقة، كال مأمكف"

 في الضعفاء. (12)، كابف الجكزم(11)كذكره العقيمي، (10غير ثقة"
، (16)، كالنسائي(15)، كقاؿ أحمد(14)، كقاؿ مرة: "ذاىب الحديث"(13)كقاؿ البخارم: "ترككه"

ابف معيف:  ، كقاؿ(18): "متركؾ الحديث"، كقاؿ أبك نىعيـ: "ركل عف الثقات بالمناكير"(17)كالدارقطني
 .(19)"ليس بشيء"

                                                 
 .5/433الطبقات الكبرل  (1)
 .8/31ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .8/31 المصدر السابؽينظر:  (3)
 .4/109الضعفاء الكبير  (4)
 .3/88الضعفاء كالمترككيف  (5)
 .9/50كاٌلذم يطحف الحىب. األنساب الطَّحاف: بفتح الطاء كالحاء الميممتيف كفي آخرىا النكف، صاحب الرحا،  (6)
 .10/240تيذيب التيذيب  (7)
 .10/242 المصدر السابؽينظر:  (8)
 .28/299ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .169ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (10)
 .4/214الضعفاء الكبير  (11)
 .3/132الضعفاء كالمترككيف  (12)
 .7/396التاريخ الكبير  (13)
 .4/747إلسبلـ ينظر: تاريخ ا (14)
 .8/332ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .96الضعفاء كالمترككيف  (16)
 .3/132 المصدر السابؽينظر:  (17)
 .148الضعفاء  (18)
 .4/214ينظر: الضعفاء الكبير  (19)
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ف كتبو لًمف أصح الكتب، قاؿ: ثـ ظيرت كقاؿ ككيع بف الجر  اح: "أتينا معمى بف ىبلؿ، كا 
 .(1)أشياء ما نقدر أف نيحدّْث عنو بشيء"

، كقاؿ ابف عيينة: "إف كاف (2)ككاف سفياف الثكرم ال يرمي بالكذب إال معمى بف ىبلؿ
، كقاؿ مرة: (3)المعمى بف ىبلؿ يحدث عف ابف أبي نىًجيح الذم رأيناه ما أحكجو، أف يضرب عنقو"

، كقاؿ مرة: "مف المعركفيف بالكذب، ككضع (5)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بثقة، كذاب"(4)"يكذب"
 .(8)، كقاؿ أخرل: "كؿ أحاديثو مكضكعة"(7)، كقاؿ أحمد: "حديثو مكضكع، كذب"(6)الحديث"

           ، كقاؿ(9)كسئؿ أبك زرعة عف المعمى بف ىبلؿ: "ما كاف يينقـ عميو؟ قاؿ: الكذب"
براىيـ           ابف المديني: "ما رأيت يحيى بف سعيد يصرح أحدان بالكذب إال المعمى بف ىبلؿ، كا 

 .(11)، كقاؿ أخرل: "يضع الحديث"(10)ابف أبي يحيى فإنيما كانا يكذباف"
، كقاؿ عمي (14): "يضع الحديث"، كقاؿ الدارقطني: "يكذب"(13)، كالدارقطني(12)كقاؿ النسائي

، (19)، كالنسائي(18)، كالعجمي(17)، كأحمد(16)، كقاؿ ابف معيف(15)ذب"بف الجنيد: "يركم بالكا

                                                 
 .8/331ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .8/100ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (2)
 .1/510عبد اهلل ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية  (3)
 .3/17ينظر: المجركحيف  (4)
 .8/332ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .8/99ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .8/332ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .4/152ينظر: ميزاف االعتداؿ  (8)
 .8/332ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .8/331 المصدر السابؽينظر:  (10)
 .3/132مترككيف ينظر: الضعفاء كال (11)
 .8/101ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .168ينظر: سؤاالت الحاكـ  (13)
 .3/132الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .3/132 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .4/128 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (16)
 .1/510ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (17)
 .2/289معرفة الثقات  (18)
 .28/299ينظر: تيذيب الكماؿ  (19)
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، كقاؿ الذىبي: (2): "كذاب"، كقاؿ ابف عدم: "ىك في ًعداد مف يضع الحديث"(1)كالجكزجاني
 .(5)، كقاؿ ابف حجر: "اتفؽ النقاد عمى تكذيبو"(4)، كقاؿ مرة: "ممف يضع الحديث"(3)"كذَّبكه"

في يدم كتاب لممعمى بف ىبلؿ، كالتنكر يسجر قاؿ فرميت بو كقاؿ حماد بف أسامة: "كقع 
 .(6)فيو"

كقاؿ ابف حباف: "كاف يركم المكضكعات عف أقكاـ ثقات، ككاف أميّْان ال يكتب، ككاف غاليان 
، ال تىحؿ الركاية عنو بحاؿ كال كتابة حديثو إال عمى جية في التشيع يشتـ أصحاب رسكؿ اهلل 

 .(7)التعجب"
 : كذاب، يضع الحديث.لخالصة القو

 :(8)مصطمح: "دليل عمى صالح فالن" .38
 .(11)، مات عمى رأس المائة(10)، البىٍمقىاكم(9))د كف( محمد بف عًطيَّة بف عيركة السٍَّعدم -73

روى ابن المبارك عن حنظمة بن أبي سفيان عن عروة بن محمد بن عطية قال: لمَّا 
ى اليمن؟ قمت: نعم، قال: إذا غِضبت فانظر إلى اسُتعممت عمى اليمن قال لي أبي: َأُوليت عم

لى األرض أسفل منك، ثم أعظم خالقيا، فيذا يدل عمى أن محمدًا بقي إلى خالفة  السماء فوقك، وا 
    عمر بن عبد العزيز؛ ألن عمر ىو الذي ولَّى عروة اليمن، وفي ىذا دليل عمى صالح محمد 

 .(12)بن عطيةا
 أقوال النقاد:

                                                 
 .82أحكاؿ الرجاؿ  (1)
 .8/102الكامؿ في الضعفاء  (2)
 .2/282الكاشؼ  (3)
 .394ديكاف الضعفاء  (4)
 .541تقريب التيذيب  (5)
 .8/331ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .3/16المجركحيف  (7)
نما اس (8) ا ساؽ ، لمَّ 9/345تنبطو ابف حجر في تيذيب التيذيب ىذا المصطمح ليس مف مصطمحات ابف المبارؾ، كا 

 حيف ركايتو عف حنظمة عف عركة، كاهلل أعمـ. ،الركاية، كىذا ييشعر بأف ابف المبارؾ رضيو مف قبؿ
السعدم: بفتح السيف كسككف العيف كفي آخرىا الداؿ الميمبلت، ىذه النسبة إلى عدة قبائؿ، منيـ إلى سعد ابف  (9)

لى سعد بكر بف ىكازف،  لى سعد تجيب، كا  لى سعد خكالف، كا  لى سعد جذاـ، كا  لى سعد األنصار، كا  لى سعد تميـ، كا  كا 
لى سعد ىذيـ مف قضاعة. األنساب  لى سعد مف بني عبد شمس، كا   .7/139بف أبى كقاص، كا 

النسبة إلى  ، كالبمقاكم: بفتح الباء المنقكطة بنقطة كاحدة كسككف البلـ كالقاؼ، ىذه9/345تيذيب التيذيب  (10)
 .2/315البمقاء، كىي مدينة الشراة بناحية الشاـ. األنساب 

 .496تقريب التيذيب  (11)
 .9/345ينظر: تيذيب التيذيب  (12)
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، كقاؿ الًمزم: (1)اؿ إف لو صحبة، كالصحيح أف ألبيو عطية صحبة"قاؿ ابف عساكر: "ييق
ثّْؽ"(2)"يقاؿ إف لوي صيحبىةه، كالصحيح أف الصحبة ألبيو" ، كقاؿ الذىبي: "كي

، كذكره   ابف حباف في (3)
 .(4)الثقات

 .(5)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ، كىكىًىـ مف زعـ أف لو صحبة"
 يو.: تابعي صدكؽ، كالصحبة ألبخالصة القول

 مصطمح: "من غير الدىر حفظو، فمم يغير حفظ فالن": .39
)ع( ىيشىيـ بف بىشير بف القىاسـ بف ًدينار، السُّمىمي، أبك معاكية بف أبي خاـز الكىاًسطي، قيؿ:  -74

ارم األصؿ  .(7)، مات سنة ثبلث كثمانيف كمائة(6)أنو بيخى
، وقال مرة: "قمت (8)قال ابن المبارك: "من غير الدىر حفظو، فمم يغير حفظ ىشيم"

 .(9)ليشيم: لم تدلس وأنت كثير الحديث؟ فقال: كبيراك قد دلسا، األعمش وسفيان"
 أقوال النقاد:

، كقاؿ مرة: "إف حدثكـ عف (10)قاؿ شعبة: "إف حدثكـ عف ابف عباس، كابف عمر، فصدّْقكه"
، كقاؿ (12)رجؿ ىشيـ؟"، كقاؿ مالؾ بف أنس: "كىؿ بالعراؽ إال ذاؾ ال(11)عيسى بف مريـ، فصدّْقكه"

، كقاؿ مرة: "ما رأيت أحفظ مف (13)عبد الرحمف بف ميدم: "حفظ ىشيـ أثبت مف حفظ أبي عكانة"
 .(15)، كقاؿ أخرل: "كاف ىشيـ يقكل مف الحفظ عمى شيء ال يقكل عميو غيره"(14)ىشيـ"

                                                 
 .54/220تاريخ دمشؽ  (1)
 .26/118تيذيب الكماؿ  (2)
 .2/201الكاشؼ  (3)
 .5/359الثقات  (4)
 .496تقريب التيذيب  (5)
 .11/59تيذيب التيذيب  (6)
 .574تقريب التيذيب  (7)
 .8/242ينظر: التاريخ الكبير  (8)
 .8/452ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .9/115ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .8/453ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (11)
 .8/454 المصدر السابؽينظر:  (12)
 .9/115ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .9/115 المصدر السابؽينظر:  (14)
 .9/115 المصدر السابؽ: ينظر (15)
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كقاؿ إبراىيـ الحربي: "حفاظ الحديث أربعة، كاف ىشيـ شيخيـ، كاف ىشيـ يحفظ ىذه 
ألحاديث يعني: المقطكعة حفظان عجبان، كاف يقكؿ: يكنس عف الحسف كذا ككذا، مغيرة عف إبراىيـ ا

مثمو، فبلف عف فبلف مثمو، قيؿ لو: ىذا كمو حفظان؟ قاؿ: نعـ، يزعمكف أنو ما رؤم لو إال دفتر 
 .(1)كاحد"

برنا فيك حجة، كما لـ كقاؿ ابف سعد: "ثقة كثير الحديث، ثبتان، يدلس كثيران، فما قاؿ في حديثو أخ
، كقاؿ العجمي: "ثقة، (4)، كقاؿ أبك حاتـ: "ثقة"(3)، كقاؿ أحمد: "شيخ"(2)يقؿ فيو أخبرنا فميس بشيء"

 .(6)، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "كاف مدلسان"(5)ككاف يدلس، ككاف يعد مف حفاظ الحديث"
، أقؿ الركاية عف الزىرم، ضاعت كقاؿ أبك يعمى الخميمي: "حافظ، متقف، مخرج، تأخر مكتو

صحيفتو، كقيؿ: إنو ذاكر شعبة، ككاف يسرد عف الزىرم، كلـ يكف شعبة أدرؾ الزىرم، فتناكؿ 
، كقاؿ (7)صحيفتو، فألقاىا في الدجمة، ككاف ىشيـ يركم عف الزىرم مف حفظو، ككاف يدلس"

ـ لـ يمقاىـ، فالتثبت في الجكزجاني: "ىشيـ بف بشير ما شئت مف رجؿ، غير أنو كاف يركم عف قك 
 .(8)حديثو الذم ليس فيو تبياف سماعو مف الذيف ركل عنيـ أصكب"

كقاؿ ابف عدم: "كىشيـ رجؿ مشيكر كقد كتب عنو األئمة، كىك في نفسو ال بأس بو، إال 
ذا حدث عف ثقة فبل بأس بو، كربما  أنو نيًسب إلى التدليس، كلو أصناؼ كأحاديث حساف كغرائب، كا 

 .(9)كجد في بعض أحاديثو منكر إذا دلس في حديثو عف غير ثقة"يؤتى كي
كا عني ىيشيمان، كىاتكا مف شئتـ، يعني: في المذاكرة"  .(10)كقاؿ ككيع: "نىحُّ

، كقاؿ حماد بف زيد: "ما رأيت في (11)كسئؿ أبك زرعة عف جرير كىشيـ فقاؿ: "ىشيـ أحفظ"
أبك عىكىانة  بف عمار المكصمي: "إذا اختمؼ ، كقاؿ محمد بف عبد اهلل(12)المحدثيف أنبؿ مف ىشيـ"

 .(13)كىيشيـ، فالقكؿ قكؿ ىشيـ، لـ ييعىد عميو خطأ"

                                                 
 .30/284ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .7/227الطبقات الكبرل  (2)
 .329ينظر: سؤاالت السممي  (3)
 .9/115ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .2/334معرفة الثقات  (5)
 .7/587الثقات  (6)
 .1/196اإلرشاد  (7)
 .8/452ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .8/456 المصدر السابؽ (9)
 .30/281ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .9/116ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .30/280ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .30/283 المصدر السابؽينظر:  (13)
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كقاؿ محمد بف حاتـ المؤدّْب: "قيؿ ليشيـ: كـ كنت تحفظ يا أبا معاكية؟ قاؿ: كنت أحفظ 
 .(1)في مجمس مئة، كلك سئمت عنيا بعد شير ألجبت"

، (3)قاؿ مرة: "كاف مدلسان، كىك ليف في الزىرم"، ك (2)كقاؿ الذىبي: "إماـ ثقة، مدلس"
، كقاؿ أخرل: "كاف رأسان في الحفظ، إال أنو صاحب (4)كأضاؼ: "كاف مذىبو جكاز التدليس بعف"

 .(5)تدليس كثير، قد عرؼ بذلؾ"
كذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة مف طبقات المدلسيف، كقاؿ: "كمف عجائبو في التدليس، 

لو: نريد أف ال تدلس لنا شيئان، فكاعدىـ، فمما أصبح أممى عمييـ مجمسان يقكؿ في  أف أصحابو قالكا
أكؿ كؿ حديث منو: ثنا فبلف كفبلف عف فبلف، فمما فرغ قاؿ: ىؿ دلست لكـ اليـك شيئان؟ قالكا: ال، 
قاؿ: فإف كؿ شيء حدثتكـ عف األكؿ سمعتو، ككؿ شيء حدثتكـ عف الثاني فمـ أسمعو منو، قمت 

، (7)، كقاؿ مرة: "ثقة ثبت، كثير التدليس كاإلرساؿ الخفي"(6)ينبغي أف يسمى تدليس العطؼ"فيذا 
 .(8)كقاؿ الثكرم: "ىشيـ ال يكتبكف عنو"

 ، يدلس كيرسؿ.ثبت : ثقةخالصة القول
 

 خامسًا: من وصف بالحسن مع صفة من صفات الضعف:
 مصطمح: "صدوق، يكتب عمن أقبل وأدبر": .1
، أبك ييٍحًمد ػػػبىًقيَّ ( 4)خت ـ*  ، الًمٍيتىًميُّ عيُّ ًريز الكىبلى ة بف الػكليد بف صػػػاًئد بف كعب بف حى

 .(10)سبع كتسعيف كمائة، مات سنة (9)الًحمصي
 .(11)قال ابن المبارك: "كان صدوقًا، ولكنو كان يكتب عمن أقبل وأدبر"

 
 

                                                 
 .30/284 المصدر السابؽينظر:  (1)
 .2/338الكاشؼ  (2)
 .4/306ميزاف االعتداؿ  (3)
 .4/307 المصدر السابؽ (4)
 .8/289سير أعبلـ النببلء  (5)
 .47طبقات المدلسيف  (6)
 .574تقريب التيذيب  (7)
 .8/451ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .116ينظر: ترجمتو ص (9)
 .126تقريب التيذيب  (10)
 .7/623ينظر: تاريخ بغداد  (11)
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 مصطمح: "صدوق المسان، اتيم ببدعة": .2
كل4) -75 زىاعي، الدّْمىشقي، أبك عبد اهلل، كيقاؿ: أبك يحيى، سكف (1)ي( محمد بف راشد المىٍكحي ، الخي

 .(3)، مات بعد الستيف كمائة(2)البصرة
 .(4)قال ابن المبارك: "صدوق المسان، وأراه ِاتُّيم بالقدر"

 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف معيف: "لـ يكف بو (8)، كالنسائي(7)، كأحمد(6)، كابف المديني(5)كثقو ابف معيف

، كقاؿ (10)، كقاؿ عبد الرحمف بف إبراىيـ: "ثقة ككاف يميؿ إلى ىكل"(9)أس، كاف يقكؿ بالقدر"ب
 .(11)يعقكب بف شيبة: "حمصي، ثقة صدكؽ كاف يرل القدر"

 .(12)كقاؿ عبد الرازؽ الصنعاني: "ما رأيت أحدنا أكرع في الحديث مف محمد بف راشد"
ٍنًسي رافضي"، كق(13)كقاؿ شعبة: "صدكؽ كلكنو شيعي أك قدرم" ، كقاؿ يحيى (14)اؿ مرة: "معتزلي خى

، كقاؿ (17)حاتـ الرازم: "صدكقان، حسف الحديث" ككقاؿ أب : "صدكؽ"،(16)، كابف الجنيد(15)ابف معيف
 .(18)ابف حجر: "صدكؽ ييـ، كرمي بالقدر"

                                                 
ؤلؤيات المكحكلي: بفتح الميـ كسككف الكاؼ كضـ الحاء الميممة، ىذه النسبة إلى مكحكؿ كىك صاحب كتاب الم (1)

 .12/413في الزىد. األنساب 
 .9/158تيذيب التيذيب  (2)
 .478تقريب التيذيب  (3)
 .9/159تيذيب التيذيب  (4)
 .337سؤاالت ابف الجنيد  (5)
 .161سؤاالت ابف أبي شيبة  (6)
 .2/504العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (7)
 .25/190ينظر : تيذيب الكماؿ ( 8)
 .306لجنيد سؤاالت ابف ا (9)
 .7/419ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (10)
 .53/12ينظر: تاريخ دمشؽ  (11)
 .2/409ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (12)
 .3/156ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (13)
 . لـ أعثر عمى المراد بقكلو: خنسي.4/66ينظر: الضعفاء الكبير  (14)
 .337الجنيد سؤاالت ابف  (15)
 .25/189ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
 .7/253الجرح كالتعديؿ  (17)
 .478تقريب التيذيب  (18)
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كقاؿ يحيى  ،(2)، كقاؿ الدارقطني: "كاف بالبصرة ييعتبر بو"(1)كقاؿ أبك أمية الغبلبي: "معتدؿ الحديث"
: "ليس بو (5)، كالنسائي(4)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ(3)بف سعيد: "كاف شيعينا قدرينا، كليس بحديثو بأس"

 .(6)بأس"، كقاؿ الجرجاني: "ليس بركاياتو بأس إذا حدث عنو ثقة فحديثو مستقيـ"
، كقاؿ يعقكب الفسكم: "كاف يذكر بالقدر إال أنو مستقيـ (7)كقاؿ ابف معيف: "صالح"

، كقاؿ الجكزجاني: "كاف مشتمبلن عمى غير بدعة، ككاف فيما سمعت متحريان الصدؽ في (8)لحديث"ا
 .(9)حديثو"

            ؿ، كقا(11)، كقاؿ البرقاني: "ليس بالقكم يعتبر بو"(10)كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم"
 .(12)أبك مسير: "لـ يكف ثقة"

، كقاؿ (14)الفبلس: "كاف قدرينا"، كقاؿ (13)كقاؿ عمرك بف عمي: "كاف يذىب إلى القدر"
     ، كقاؿ عبد الرحمف(16)، كقاؿ أبك مسير: "كاف يرل الخركج عمى األئمة"(15)دحيـ: "يذكر بالقدر"

 .(17)ابف ميدم: "ما يضره أف يككف قىدىريان"
كقاؿ ابف حباف أبك حاتـ البستي: "كاف يأتي بالشيء عمى الحسباف، كيحدث عمى التكىـ، 

 .(18)ايتو، فاستحؽ ترؾ االحتجاج بو"فكثر المناكير في رك 

                                                 
 .53/11ينظر: تاريخ دمشؽ  (1)
 .3/181ينظر: تاريخ بغداد  (2)
 .7/419ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (3)
 .2/504العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (4)
 .25/190ينظر : تيذيب الكماؿ ( 5)
 .7/421الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .337سؤاالت ابف الجنيد  (7)
 .2/395المعرفة كالتاريخ  (8)
 .278أحكاؿ الرجاؿ  (9)
 .95الضعفاء كالمترككيف  (10)
 .59سؤاالت البرقاني  (11)
 .4/493سبلـ ينظر: تاريخ اإل (12)
 .3/181ينظر: تاريخ بغداد  (13)
 .4/493سبلـ ينظر: تاريخ اإل (14)
 .3/543ينظر: ميزاف االعتداؿ  (15)
 .7/419ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (16)
 .4/65ينظر: الضعفاء الكبير  (17)
 .2/253المجركحيف  (18)
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، كقاؿ الرازم: (1)كقاؿ عمي بف عمر الحافظ: "محمد بف راشد ضعيؼه عند أىؿ الحديث"
بي: "كقاؿ أبي في محمد بف راشد إنو معتؿ (2)"ضعيؼ الحديث" ، كقاؿ أبك أمية األىٍحكص الغىبلى

 .(4)، كقاؿ عبد الرحمف بف خراش: "متركؾ الحديث"(3)الحديث"
 ، كالرفض.: صدكؽ ييـ، رمي بالقدرصة القولخال

 مصطمح: "يثني عميو، إل أنو ييم في حديثو وفي حفظو شيء": .3
نَّاط، الميقرئ، مكلى كاًصؿ األىٍحدب، قيؿ:  يَّاش بف سالـ، األىسىدم، الككفي، الحى * )ع( أبك بكر بف عى

كقيؿ: مسمـ، كقيؿ: ًخداش،  اسمو محمد، كقيؿ: عبد اهلل، كقيؿ: سالـ، كقيؿ: شعبة، كقيؿ: رؤبة،
كقيؿ: ميطىرّْؼ، كقيؿ: حماد، كقيؿ: حبيب، كالصحيح أف اسمو كنيتو

، مات سنة أربع كتسعيف (5)
 .(6)كمائة، كقيؿ: قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف

، وذكر     (7)قال ابن المبارك: "ما رأيت أحدًا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش"
       ، وكان ابن المبارك يثني عميو وىو عنده في    (8)اش فأثنى عميوابن المبارك أبا بكر بن عي

 .(9)أبي إسحاق مثل شريك وأبي األحوص إل أنو ييم في حديثو وفي حفظو شيء
 مصطمح: "لم يكن بو بأس، ولكنو يحمل عن ىذا وعن ىذا": .4
ٍيمر األنصارم، كيق -76 ٍيمر، أك ابف أبي عيكى ، أبك )بخ ت ؽ( إسماعيؿ بف رافع بف عيكى نيُّ اؿ: الميزى

 .(11)، مات سنة خمسيف كمائة(10)رافع، القاص، المىدني، نزيؿ البصرة
قال ابن المبارك: "لم يكن بو بأس، ولكنو يحمل عن ىذا وعن ىذا، ويقول: بمغني، ونحو 

 .(12)ىذا"
 أقوال النقاد:

 . (13)قاؿ البخارم: "ثقة، مقارب الحديث"

                                                 
 .62ينظر: سؤاالت السممي  (1)
 .3/181ينظر: تاريخ بغداد  (2)
 .3/181 المصدر السابؽينظر:  (3)
 .3/181 المصدر السابؽينظر:  (4)
 .80ينظر: ترجمتو ص (5)
 .624تقريب التيذيب  (6)
 .4/1262ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (7)
 .33/132ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .12/37ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .1/294تيذيب التيذيب  (10)
 .107تقريب التيذيب  (11)
 .1/295تيذيب التيذيب  (12)
 .4/189/1666ينظر: سنف الترمذم، أبكاب فضائؿ الجياد،  (13)
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 .(2)، كقاؿ البزار: "لـ يكف بثقة كال حجة"(1)ييـ" كقاؿ الساجي: "صدكؽ، ليف في الحديث،
كقاؿ ابف حباف: "رجبلن صالحان إال أنو يقمب األخبار، حتى صار الغالب عمى حديثو 

 .(3)المناكير التي تسبؽ إلى القمب أنو كاف كالمتعمد ليا"
كنقؿ مغمطام عف ابف عبد البر قكلو: "ىك عندىـ ضعيؼ جدان، منكر الحديث، ليس 

 .(4)"، كعف ابف حـز قكلو: "ال يحتج بو"بشيء
كقاؿ عمرك بف عمي: لـ أسمع يحيى، كال عبد الرحمف حدثا عف إسماعيؿ بف رافع بشيء 

 .(5)قط
: "ضعيؼ الحديث"، (9)، كالخطيب البغدادم(8)، كالعجمي(7)، كابف معيف(6)كقاؿ اإلماـ أحمد

، كقاؿ (11)حاتـ: "الضعيؼ القاص"، كقاؿ أبك (10)كقاؿ ابف سعد: "كاف كثير الحديث ضعيفان"
، كقاؿ الترمذم: "ضعَّفو بعض أصحاب (13)، كقاؿ مرة: "ضعَّفيكه جدان"(12)الذىبي: "ضعيؼ كاه"

 .(16)، كقاؿ السيكطي: "أحد الضعفاء"(15)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ الحفظ"(14)الحديث"

                                                 
 .2/167تيذيب الكماؿ  إكماؿ (1)
 .2/168 المصدر السابؽ (2)
 .1/124المجركحيف مف المحدثيف  (3)
لـ أعثر عمى قكؿ ابف عبد البر ىذا في التمييد كال في االستذكار، ككذا لـ  قمت:. 2/168إكماؿ تيذيب الكماؿ  (4)

الت مف كتب مفقكدة، زادىا عمى أعثر عمى قكؿ ابف حـز في المحمى؛ ذلؾ أف الحافظ مغمطام يأتي بكثير مف النقك 
 المزم، كقد أخذ ابف حجر في تيذيبو ببعضيا.

 .1/77ينظر: الضعفاء الكبير  (5)
 .2/169ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .2/169، كالجرح كالتعديؿ 486ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (7)
 .2/168ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (8)
 .1/404المتفؽ كالمفترؽ  (9)
 .5/432الطبقات الكبرل  (10)
 .2/169ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .1/245الكاشؼ  (12)
 .1/80المغني في الضعفاء  (13)
 .4/189/1666سنف الترمذم، أبكاب فضائؿ الجياد،  (14)
 .107تقريب التيذيب  (15)
 .2/35الآللىء المصنكعة في األحاديث المكضكعة  (16)



 لفصل الثانيا

 

 
159 

 

، (1)ة الضعفاء"كقاؿ ابف عدم: "أحاديثو كميا مما فيو نظر، إال أنو يكتب حديثو في جمم
في الضعفاء، كذكر يعقكب بف سفياف نفران مف الرجاؿ، منيـ:  (3)، كابف شاىيف(2)كذكره الدارقطني

 .(4)إسماعيؿ بف رافع، ثـ قاؿ: "فييـ ضعؼ، ليسكا بمترككيف، كال يقـك حديثيـ مقاـ الحجة"
، كقاؿ (5)فو"كقاؿ اإلماـ أحمد عف حديث يركيو إسماعيؿ بإسناده: "ليس مف ىذا شيئ كضعٌ 

 : "منكر الحديث".(7)، كقاؿ أبك حاتـ(6)مرة: "حديث ذا ليس بشيء"
: (12)، كالذىبي(11)، كالخطيب البغدادم(10)، كابف القيسراني(9)، كالدارقطني(8)كقاؿ النسائي

 .(13)"متركؾ الحديث"، كقاؿ ابف القطاف: "تركو جماعة مف أىؿ العمـ"
 .: ضعيؼ الحديث ال يحتج بوخالصة القول

 مصطمح: "صالح في كل شيء إل في ىذا الحديث": .5
ًبيب بف خالد األسىدم، الكىاىمي، الككفي -77  .(15)، كأرَّخ الذىبي كفاتو في حدكد تسعيف كمائة(14)حى

        ذكر لبن المبارك حديث رواه حبيب بن خالد المالكي، فقال: "ليس بشيء"، فقيل
رك: ىو صالح في كل شيء إل في ىذا لبن المبارك: أنو شيخ صالح، فقال ابن المبا

 .(16)الحديث"
 أقوال النقاد:

 .(17)ذكره ابف حباف في الثقات

                                                 
 .1/454الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .1/256ر: الضعفاء كالمترككيف ينظ (2)
 .51ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  (3)
 .3/53المعرفة كالتاريخ  (4)
 .144ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (5)
 .104 المصدر السابؽينظر:  (6)
 .2/169ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .16الضعفاء كالمترككيف  (8)
 .14برقاني ينظر: سؤاالت ال (9)
 .3/1292ذخيرة الحفاظ  (10)
 .1/405المتفؽ كالمفترؽ  (11)
 .33ديكاف الضعفاء  (12)
 .2/168إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
 .4/830تاريخ اإلسبلـ  (14)
 .4/830 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .1/271ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .6/181ينظر: الثقات  (17)
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، كقاؿ األزدم: "ليس (1)كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ، صالح لـ يكف صاحب حديث، كليس بالقكم"
 .(4)، كقاؿ مرة: "ضعيؼ"(3)، كقاؿ الذىبي: "ليس بالقكم، لو حديث أنكر عميو"(2)بالمرضي"
 .ليس بالقكم لقول:خالصة ا

 سادسًا: مرتبة العتبار:
 مصطمح: "خذوا عنو، واتقوا قرنيو": .1

عي، كيقاؿ: الرٍَّحًبيُّ  -78 ، مات سنة (6)، أبك خالد الًحٍمًصي(5))ع( ثىٍكر بف يزيد بف زياد الكىبلى
 .(7)خمسيف، كقيؿ ثبلث أك خمس كخمسيف

د، قال: "خذوا عنو واتقوا قرنيو، قال ابن المبارك: سئل الثوري عن األخذ عن ثور بن يزي
، وقال أيضًا: "أييا الطالب عممًا ... ائت حماد بن زيد، فاطمب العمم منو (8)يعني: أنو كان قدرياً"

 . (9)... ثم قيده بقيد، ل كثور وكجيم ... وكعمرو بن عبيد
 أقوال النقاد:

            ، كمحمد(13)، كمحمد بف إسحاؽ(12)، كابف معيف(11)، كالقطاف(10)كثقو ابف سعد
 .(17)، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "ككاف قدريان"(16)، كابف شاىيف(15)، كالنسائي(14)بف عكؼا

                                                 
 .3/100ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .1/190ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (2)
 .1/221المغني في الضعفاء  (3)
 .1/456ميزاف االعتداؿ  (4)
الرحبي: بفتح الراء كسككف الحاء الميممتيف كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة، ىذه النسبة إلى الرحبة، كىي بمدة  (5)

ليا رحبة مالؾ بف طكؽ عمى شط الفرات. األنساب  مف ببلد الجزيرة في آخر حد ىساب عمى أكؿ حد الشاـ يقاؿ
6/90. 
 .4/418تيذيب الكماؿ  (6)
 .135تقريب التيذيب  (7)
 .2/468ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .2/35تيذيب التيذيب  (9)
 .7/324الطبقات الكبرل  (10)
 .11/189ينظر: تاريخ دمشؽ  (11)
 .2/469ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .2/564كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  ينظر: العمؿ (13)
 .2/310ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .4/427ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
 .53تاريخ أسماء الثقات  (16)
 .6/129الثقات  (17)
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، كقاؿ عيسى بف يكنس: "كاف ثكر (1)كقاؿ القطاف: "ما رأيت شاميان أكثؽ مف ثكر بف يزيد"
 .(3)، كقاؿ ابف حباف: "مف متقني الشامييف، ككاف متعبدان"(2)مف أثبتيـ"
: "ثقة، إال أنو يرل القدر"، كقاؿ الذىبي: "حافظ (6)، كابف حجر(5)، كالعجمي(4)اؿ أحمدكق

، كقاؿ مرة: "مف أكعية (8)، كقاؿ أيضان: "ثبت، لكنو قدرم"(7)ثبت، إال أنو قىدىرمّّ قيٌح؛ فمذا تركو مسمـ"
نو رجع، كذكر قكؿ العمـ لكال بدعتو، كىك حافظ متقف، كأضاؼ: "كاف ثكر عابدان، كرعان، كالظاىر أ

، كقاؿ أخرل: "ثقة، (10)، كقاؿ أيضان: "لكال القدر لكاف كممة إجماع"(9)زرعة عف منبو بف عثماف" يأب
 . (11)معركؼ بالقدر"

، كقاؿ أبك حاتـ: "ثكر بف يزيد صدكؽ (12)كقاؿ أحمد: "ليس بو بأس، ككاف يرل القدر"
 .(13)حافظ، كىك أحب إلى مف برد"

أحاديث صالحة كقد ركل عنو الثكرم، كابف عيينة كيحيى القطاف  كقاؿ ابف عدم: "كلثكر
كغيرىـ مف الثقات، ككثقكه، كال أرل بحديثو بأسا إذا ركل عنو ثقة أك صدكؽ، كىك مستقيـ الحديث 

 . (15)، كقاؿ عبد الرحمف بف الحكـ: "ىك شيخ"(14)صالح في الشامييف"
    ، كقاؿ عيسى (16)صحيح الحديث" كقاؿ ابف معيف: "ما رأيت أحدان يشؾ أنو قدرم، كىك

، كقىًدـ ككيع الشاـ، فحدَّثيـ عف ثكر، فقالكا: "ال نريد ثكران"، فقاؿ (17)ابف يكنس: "رجؿ جيد الحديث"

                                                 
 .11/188ينظر: تاريخ دمشؽ  (1)
 .2/181ينظر: التاريخ الكبير  (2)
 .288مشاىير عمماء األمصار  (3)
 .115عرفة الرجاؿ ركاية المركذم ينظر: العمؿ كم (4)
 .1/261معرفة الثقات  (5)
 .135تقريب التيذيب  (6)
 .140مف تكمـ فيو كىك مكثؽ  (7)
 .285الكاشؼ  (8)
 .4/32تاريخ اإلسبلـ  (9)
 .1/132تذكرة الحفاظ  (10)
 .59ديكاف الضعفاء  (11)
 .2/469ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .2/469 المصدر السابؽينظر:  (13)
 .2/314الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .2/469ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .1/374ينظر: ميزاف االعتداؿ  (16)
 .2/311ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (17)
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، كقاؿ الساجي: "صدكؽ قدرم، قاؿ فيو أحمد: ليس بو بأس، (1)ككيع: "كاف ثكر صحيح الحديث"
 .(2)قدـ المدينة فنيى مالؾ بف أنس عف مجالستو"

؟ قاؿ: "ليس في -يعني: ابف يزيد-: ثكر -يعني: القطاف-ؿ ابف المديني:  قمت ليحيى كقا
 .(3)نفسي منو شئ أتتبعو"

    ككاف األكزاعي يسيء القكؿ في ثبلثة، في ثكر بف يزيد، كمحمد بف إسحاؽ، كزرعة    
إال في ثكر ، كقاؿ أبك مسمـ الفزارم: "ما سمعت األكزاعي يقكؿ في أحد مف الناس، (4)ابف إبراىيـ

دَّثىنا ثكر بف يزيد، قاؿ: فغًضب عميَّ  ابف يزيد، كمحمد بف إسحاؽ، قاؿ: كقمت لو، يا أبا عمرك، حى
: "ستة لعنتيـ، فمعنيـ اهلل، ككؿ نبي مجاب، الزائد غٍضبىة ما رأيت مثميا، ثـ قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 

تأخذ دينؾ عنو!، كأما محمد بف إسحاؽ ، ثكر بف يزيد أحدىـ، (5)في كتاب اهلل، كالمكذّْب بقدر اهلل"
فكاف يرل اإلعتزاؿ، قاؿ: فجئت إلى كتابي الذم سمعتو مف ثكر، كمحمد   ابف إسحاؽ، فألقيتو في 

 .(6)التنكر"
، كقاؿ عبد اهلل (7)كقاؿ عطاء الخراساني: "ال تيجالسكا ثكر بف يزيد، يعني: إنو كاف قدريان"

 .(8)رجكا ثكر بف يزيد، كأحرقكا داره؛ لكبلمو في القدر"ابف سالـ: "أٍدرىكت أىؿ حمص، كقد أخ
كركل جماعة مف أىؿ العمـ تراجعو عف قكلو بالقدر، قاؿ أبك القاسـ: "كقد ركم عنو إنو تبرأ 

، كقاؿ أبك زرعة الدمشقي عف منبو بف عثماف: قاؿ رجؿ لثكر بف يزيد: يا (9)مف القكؿ بالقدر"
ف كنت عمى خبلؼ ما قمت إنؾ لفي حؿقدرم، قاؿ: لئف كنت كما قمت إني ل ، يؤيد (10)رجؿ سكء، كا 

     ىذا ما قالو ابف معيف: "أزىر الحرازم، كأسد بف كداعة، كجماعة، كانكا يجمسكف يشتمكف عمي 
كا برجمو"ا  .(11)بف أبي طالب، ككاف ثكر بف يزيد في ناحية ال يسب عميان، فإذا لـ يسب جرُّ

 .(12)كذكره العبلئي في المراسيؿ
 : ثقة، غير أنو يقكؿ بالقدر.القولخالصة 

                                                 
 .11/189ينظر: تاريخ دمشؽ  (1)
 .3/116ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (2)
 .11/189، كتاريخ دمشؽ 2/469ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .2/310الكامؿ في الضعفاء ينظر:  (4)
، المستدرؾ اإلسناد صحيح حديث(، قاؿ الحاكـ: 4/457/2154أخرجو الترمذم في سننو، أبكاب القدر ) (5)
1/91/102. 
 .11/191ينظر: تاريخ دمشؽ  (6)
 .11/193 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .11/195 المصدر السابؽينظر:  (8)
 .4/426ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .4/426نظر: تيذيب الكماؿ ي (10)
 .4/423 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (11)
 .153جامع التحصيؿ  (12)
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 مصطمح: "ليس بحافظ، ول يترك حديثو": .2
، أبك عبد اهلل قاضي مىٍرك4* )خت ـ ( الحيسيف بف كىاقد المىٍركىًزمُّ

      ، مكلى عبد اهلل بف عامر   (1)
ٍيز ابف كيرى

 .(3)، مات سنة تسع، كييقاؿ: سبع كخمسيف كمائة(2)
 .(4)بحافظ، ول يترك حديثو" قال ابن المبارك: "حسين بن واقد ليس

 ":قديماً  مصطمح: "أعرفو .3
، كيقاؿ: (7)، كيقاؿ: السَّميكلي(6)، اليىاميُّ (5))خت ـ د س( محاًضر بف الميكىرّْع، اليىٍمداني -79

 .(10)، مات سنة ست كمائتيف(9)، الككفي(8)السَّكيكًني
 .(11)قال ابن المبارك: "أعرفو قديماً 

 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف قانع: (12): "ثقة، صدكقان، ممتنعان بالحديث ثـ حدَّث بعد ذلؾ"قاؿ ابف سعد

، كذكره ابف حباف في (14)، كقاؿ مسممة بف القاسـ: "ثقة مشيكر، ككاف يقكؿ بتحميؿ النبيذ"(13)"ثقة"
 .(15)الثقات

                                                 
 .5/112مرك: ىذه مرك العظمى أشير مدف خراساف كقصبتيا، معجـ البمداف  (1)
 .105ينظر: ترجمتو ص (2)
 .169تقريب التيذيب  (3)
 .4/432ينظر: تاريخ بغداد  (4)
الياء كسككف الميـ كفتح الداؿ الميممة، ىي منسكبة إلى ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف نزلت  اليمداني: بفتح (5)

 .13/419الككفة. األنساب 
اليامي: بفتح الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة إلى ياـ، كىك بطف مف ىمداف.  (6)

 .13/477األنساب 
ممة كضـ البلـ األكلى، ىذه النسبة إلى بني سمكؿ، كىي قبيمة نزلت الككفة فصارت السمكلي: بفتح السيف المي (7)

 .7/189محمة معركفة بيا؛ لنزكليـ إياىا. األنساب 
السككني: بفتح السيف كضـ الكاؼ كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى السككف، كىك بطف مف كندة. األنساب  (8)
7/164. 
 .10/51تيذيب التيذيب  (9)
 .521تقريب التيذيب  (10)
 .154ينظر: سؤاالت اآلجرم  (11)
 .6/367الطبقات الكبرل  (12)
 .11/90ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
 .11/90 المصدر السابؽينظر:  (14)
 .7/513الثقات  (15)
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، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ (2)، كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"(1)كقاؿ أبك زرعة: "صدكؽ"
 .(5)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ لو أكىاـ"(4)كقاؿ مرة: "مستقيـ الحديث" ،(3)مغفؿ"

كقاؿ ابف عدم: "ركل عف األعمش أحاديث صالحة مستقيمة، كلـ أىرى في ركاياتو حديثان 
 . (6)منكران فأذكره إذا ركل عنو ثقة"

ـ ، كقاؿ أحمد: "سمعت منو أحاديث، ل(7)كقاؿ ابف معيف: "ما أدرم، لـ يكف صاحب حديث"
، كقاؿ (9)، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بالمتيف، يكتب حديثو"(8)يكف مف أصحاب الحديث، كاف مغفبلن جدان"

دَّاد: "محاضر ال ييٍحًسف يىٍصدؽ فكيؼ ييحسف يىكذب! كنا نكقفو عمى الخطأ في كتابو،  أبك سعيد الحى
مَّى محاضر"، كقاؿ أبك داكد: "ككاف شريؾ إذا لـ يىٍحضي (10) فإذا بمغ ذلؾ المكضع أخطأ!  .(11)ر صى

 .لو أكىاـ: صدكؽ خالصة القول
 :(12)مصطمح: "كان شيخًا كبيرًا" .4
سَّاف البىٍكرم، الفمسطيني -80  .(13))بخ س( يىٍحيى بف حى

 .(14)قال ابن المبارك: "كان شيخًا كبيرًا حسن الفيم، من أىل بيت المقدس"
 أقوال النقاد:

، كذكره ابف حباف في (18)، كابف حجر(17)، كالذىبي(16)، كالنسائي(15)كثقو ابف معيف
 .(19)الثقات

                                                 
 .8/437ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .27/261ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .2/243الكاشؼ  (3)
 .337اء ديكاف الضعف (4)
 .521تقريب التيذيب  (5)
 .8/194الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .484ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (7)
 .8/437ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .8/437 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .153ينظر: سؤاالت اآلجرم  (10)
 .153 المصدر السابؽينظر:  (11)
 .463ليـ حافظ، ينظر: شفاء العميؿ ال يفيد تكثيقان كال تضعيفان كىي دكف قك  (12)
 .11/198تيذيب التيذيب  (13)
 .31/270ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
 .1/99 ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف ينظر:  (15)
 .31/270ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
 .2/363الكاشؼ  (17)
 .589تقريب التيذيب  (18)
 .5/528الثقات  (19)



 لفصل الثانيا

 

 
165 

 

 .(1)كقاؿ أبك حاتـ: "ال بأس بو"
 : ثقة.خالصة القول

 "مصطمح: "أكمت من طعامو ليحدثني":  .5
)ع( مكسى بف عيقبة بف أبي عىيَّاش القيرىشي، األىسىدم الًمٍطرىفي، أبك محمد المىدىني، مكلى آؿ  -81

 .(3)دل كأربعيف كمائة، كقيؿ: بعد ذلؾ، مات سنة إح(2)الزبير بف العىكَّاـ
قال عبد اهلل: حدثني حسن بن عيسى، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: دخمنا عمى موسى 
ن لم تأكموا ما حدثتكم، قال: قمنا: فنأكل،  ابن عقبة، فسألناه أن يحدثنا، قال: إن أكمتم حدثتكم، وا 

 .(4)ره شيء، قال: فأكمتقال: فأخرج إلينا خواًنا عميو أرغفة كثيرة، وليس غي
 أقوال النقاد:

          ، كقاؿ(6)، كقاؿ أحمد: "ثقة، ثقة"(5)قاؿ ابف سعد: "كاف ثقة، ثبتان، كثير الحديث"
، (9)، كقاؿ إبراىيـ بف طيماف: "مف الثقات"(8)، كقاؿ الذىبي: "ثقة، حجة"(7)ابف المديني: "ثقة، ثبت"

بف عقبة فإنو ؟ قاؿ: "عميكـ بمغازم مكسى بككاف مالؾ بف أنس إذا قيؿ لو: مغازم مف نكت
     : "ثقة"، كقاؿ (13)، كأحمد(12)، كقاؿ ابف معيف(11)كقاؿ ابف سعد: "ثقة، قميؿ الحديث"

، كقاؿ أبك حاتـ: "ثقة، كلو أخكاف (15)، كقاؿ العجمي: "ثقة، رجؿ صالح"(14)معيف: "ليس بو بأس"
، كقاؿ (18)، كقاؿ السمعاني: "ثقة"(17)، كقاؿ النسائي: "ثقة"(16)ة"إبراىيـ كمحمد كىك أكثؽ األخك 

                                                 
 .9/135ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .29/115ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .552تقريب التيذيب  (3)
 .3/359العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (4)
 .60/459ينظر: تاريخ دمشؽ  (5)
 .117ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (6)
 .94ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (7)
 .4/214ميزاف االعتداؿ  (8)
 .12/29ؿ تيذيب الكماؿ ينظر: إكما (9)
 .1/22ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .5/425الطبقات الكبرل  (11)
 .309ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (12)
 .2/476ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (13)
 .109ينظر: مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ  (14)
 .2/305معرفة الثقات  (15)
 .8/154ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .29/120ينظر: تيذيب الكماؿ  (17)
 .12/30ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (18)
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، كقاؿ ابف حجر: "ثقة فقيو، إماـ في المغازم، (2)، كقاؿ الذىبي: "مف العمماء الثقات"(1)"ثقة، مفت"
 .(5)، كابف شاىيف(4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3)المغازم، لـ يصح أف ابف معيف لينو"

، (6)كؿ: "كتاب مكسى بف عقبة، عف الزىرم مف أصح ىذه الكتب"ككاف يحيى بف معيف يق
 .(7)كقاؿ أحمد: "ليس بو بأس"

كقاؿ محمد بف عمر: "كاف إلبراىيـ، كمكسى، كمحمد، بني عقبة حمقة في مسجد رسكؿ اهلل 
"كقاؿ مصعب بف عبد اهلل الزبيرم: "كاف ليـ (8)، فكانكا كميـ فقياء محدثيف، ككاف مكسى يفتي ،

 .(9)كعمـ" ىيئة
كقاؿ المفضؿ بف غسبلف الغبلبي، عف ابف معيف: "ثقة، كانكا يقكلكف في ركايتو عف نافع 

 ، كعمؽ(10)فييا شيء، قاؿ: كسمعت يحيى بف معيف يضعؼ مكسى بف عقبة بعض التضعيؼ"
الذىبي: "قد ركل عباس الدكرم، كجماعة، عف يحيى تكثيقو، فميحمؿ ىذا التضعيؼ عمى معنى أنو 

 .(11)في القكة عف نافع كمالؾ، كال عبيد اهلل" ليس ىك
كقاؿ العبلئي: "مكسى بف عقبة في صحيح البخارم ركايتو عف الزىرم كفي بعضيا عنو، 

 .(12)قاؿ الزىرم: قاؿ أبك بكر اإلسماعيمي: يقاؿ، إنو لـ يسمع مف الزىرم شيئان"
 .(13)الفو غيره"كقاؿ أبك عمر القرطبي: "ليس مكسى بف عقبة في ابف شياب حجة إذا خ

كذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف طبقات المدلسيف، كقاؿ: "تابعي صغير، ثقة متفؽ 
 .(14)عميو، كصفو الدارقطني بالتدليس، أشار إلى ذلؾ االسماعيمي"

.بالتدليس، كال يضره : ثقة، رميخالصة القول
                                                 

 .2/306الكاشؼ  (1)
 .3/986تاريخ اإلسبلـ  (2)
 .552تقريب التيذيب  (3)
 .5/404ينظر: الثقات  (4)
 .220ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (5)
 .29/120ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .117ؿ ركاية المركذم ينظر: العمؿ كمعرفة الرجا (7)
 .60/459ينظر: تاريخ دمشؽ  (8)
 .29/121ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .29/120ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .6/117سير أعبلـ النببلء  (11)
 .110جامع التحصيؿ  (12)
 .4/1842االستيعاب في معرفة األصحاب  (13)
 .26طبقات المدلسيف  (14)
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 مصطمحات التعديل عند ابن المبارك ومدلولتيا لمبحث الثاني:ا
 راسة تطبيقية لمركاة المعدليف بذكر نماذج()د

 صحبة:الأوًل: مصطمحات مرتبة 
مؤمنان بو، كمات عمى  أم بمعنى صحابي، كالصحابي: ىك مف لقي النبي  لو صحبة:

 .(1)اإلسبلـ، كلك تخممت ردة في األصح
خباره عف طيارتيـ، كاختياره ليـ  في كعدالة الصحابة ثابتة معمكمة بتعديؿ اهلل ليـ كا 

لقد رضي اهلل عف المؤمنيف إذ يبايعكنؾ تحت الشجرة فعمـ ما في ، قاؿ تعالى: (2)نص القرآف
قمكبيـ فأنزؿ السكينة عمييـ كأثابيـ فتحا قريبان 

كالسابقكف األكلكف مف ، كقكلو تعالى: (3)
المياجريف كاألنصار كالذيف اتبعكىـ بإحساف رضي اهلل عنيـ كرضكا عنو

: ، كقكلو تعالى(4)
كالسابقكف السابقكف أكلئؾ المقربكف في جنات النعيـ

(5). 
ح رّْ صى كقد جعؿ ابف حجر الصحبة أكؿ مراتب التعديؿ كأعبلىا، قاؿ: أكليا: الصحابة، فأي 

 .(6)بذلؾ لشرفيـ
 بف فىٍرقىدو السُّمىمي -(7)بالتصغير كالتثقيؿ-كقد أطمؽ ابف المبارؾ ىذا المفظ عمى عبد اهلل بف ريبىيّْعىة 

 .(8)الككفي
 ثانيًا: مصطمحات المدح والثناء الرفيع، والمبالغة بأفعل التفضيل، مثل:

، "ما بمغ مف اضطرار المسمميف (9)"ما رأيت أحدان أشبو بمسالؾ األكؿ مف فبلف"، "حفاظ"
"ما كتبت عف أفضؿ مف فبلف"، "ما رأيت أفضؿ مف ، (11)"رؤيتو كانت أكبر مف صفتو"، (10)إليو"

                                                 
 .238ينظر: نزىة النظر  (1)
 .46نظر: الكفاية في عمـ الركاية ي (2)
 (.18سكرة الفتح: ) (3)
 (.100سكرة التكبة: ) (4)
 (.11سكرة الكاقعة: ) (5)
 .23ينظر: تقريب التيذيب  (6)
 .4/70ينظر: اإلصابة  (7)
 .31ىذا البحث صينظر:  (8)
قتيـ، كفيو إشارة لمتعديؿ، لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أنو يشبو األكائؿ مف المسمميف في ىدييـ كطري (9)

 .كأذكره ىنا إتمامان لمفائدة، كاهلل أعمـ
لى حديثو حتى كانكا كالمضطر، كاهلل أعمـ (10)  .لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: شدة حاجة المسمميف إليو كا 
 اهلل أعمـ.لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أنو في حقيقة أمره أعدؿ كأقكل كأصح حديثان مما يكصؼ بو، ك  (11)
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، (2)"عركس الزىاد"، (1)"كاف ركنان مف األركاف كشدَّ قبضتو"، أعمـ مف فبلف" رأيت أحدان فبلف"، "ما 
نت أشبيو "لـ يكف أحد أشبو بأىؿ العمـ مف فبلف، ك، "أركل الناس عف فبلف"، (3)"كاف دعامة"

إال  "ما رأيت أحدان ذكر لي قبؿ أف ألقاه، ثـ لقيتو، "مشائخ أىؿ البصرة"، الياقكتة بيف العمماء"ب
"أكرع ، "ما رأيت أصح مف كتابؾ"، "خير الناس"، "ميزاف"، لي، إال فبلف" كىك عمى دكف ما ذكر

، "درة بيف (4)يف"دى "ذاؾ أحد األحى ، الناس"، "ما بقي عمى ظير األرض أفضؿ مف فبلف"
"رجؿ ، أفقو الناس"، "لكال أف اهلل تعالى أغاثني بفبلف كفبلف كنت كسائر الناس"، "(5)مركيف"

"ما رأيت أحدان أركل لفبلف مف ، "ما جمست إلى رجؿ أنفع مف فبلف"، اقيف"رى يف"، "رجؿ العً رى صٍ المً 
"اكتب نىفىس ىذا ، "اليكـ مات الحديث"، (6)"ما رأيت أحدان أسرع إلى السنة مف فبلف"، فبلف"
 ."يزداد كؿ يكـ خيران"، الشيخ"

داللة عمى تعديؿ الراكم، قاؿ   كاستعماؿ صيغ المبالغة مف أبمغ األكصاؼ كأرفعيا لم
ابف حجر في معرض ذكره لمراتب التعديؿ: كأرفعيا الكصؼ، أيضان، بما دؿ عمى المبالغة فيو، 

 .(7)كأصرح ذلؾ: التعبير بأفعؿ، كأكثؽ الناس، أك أثبت الناس، أك إليو المنتيى في التثبت
مىمة     كأطمؽ ابف المبارؾ ىذه المصطمحات عمى جمع مف الركاة، منيـ: ح ماد بف سى

مىمة   (9)، كسفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم، أبك عبد اهلل الككفي(8)ابف ًدينىار، البىصرم ، كسى
ابف كييىيؿ ابف حيصيف الحىٍضرمي التٍّْنعي

، كعبد اهلل عىكف بف أىٍرطىبىاف الميزىني(10)
، كعبد الممؾ   (11)

ٍيؿ الماًزني، كالنَّ (13)، كالفىٍضؿ بف ديكىٍيف(12)ابف أبي سميماف ٍضر بف شيمى
، كالنٍُّعماف بف ثابت (14)

                                                 
غىطى عمى  (1) َـّ كضى لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أنو كاف أساسان مف أساسات ركاية الحديث ييعتمد عميو، كضى

 أصابعو، كاهلل أعمـ.
ف كانت ىذه األلفاظ ال يمـز منيا التكثيؽ إال إذا ثبت تكثيؽ حديثو كما قاؿ صاحب  (2) مف ألفاظ الثناء كالزىد، كا 

 .، إال أنني أذكره ىنا إتمامان لمفائدة، كحرصان عمى ذكر جميع مصطمحات ابف المبارؾ119شفاء العميؿ ص
 .12/201لساف العرب  .ليستقيـ فتدعمو يميؿ الذم: كالمدعـك بيا، يدعـ التي الخشبة اسـ: الدعامة (3)
 .1/33بمعنى ليس لو نظير، الجرح كالتعديؿ  (4)
 ،الركذ مرك أراد أنو كالجكىرة بيف البمديف، كىما: -أعمـكاهلل -كيبدك  لـ أعثر عمى المراد بيذا المصطمح، (5)

 .الشاىجاف كمرك
لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أف ىذا الراكم صاحب سنة كيسارع إلى أخذىا كالعمؿ بياف كفيو إشارة  (6)

 .لمتديؿ لمراكم، كأذكره ىنا إتمامان لمفائدة، كاهلل أعمى كأعمـ
 .176النظر  ينظر: نزىة (7)
 .39ىذا البحث صينظر:  (8)
 .43ىذا البحث صينظر:  (9)
 .49ىذا البحث صينظر:  (10)
 .58ىذا البحث صينظر:  (11)
 .60ىذا البحث صينظر:  (12)
 .64ىذا البحث صينظر:  (13)
 .68ىذا البحث صينظر:  (14)
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ًنيفة الككفي ؤاًسي(1)التٍَّيمي، أبك حى ًميح الرُّ رَّاح بف مى ، ككًكيع بف الجى
، كييكنس بف يزيد          (2)

اد  .(4)، كأبك بكر ابف عىيَّاش بف سالـ، األىسىدم، الككفي(3)ابف أبي النّْجى
 ، مثل:ثالثًا: مصطمحات التوثيق المفرد

"صحيح ، "صحيح الكتاب"، "كتابو صحيح" ،"ثقة، مستقيـ الحديث"، "ثقة، ال ييعمـ بو بأس"، "ثقة"
"إذا  ،"(5)"كىؿ األمر إال ما كاف عميو فبلف؟ ،"مف الحفاظ" ،الحديث"، "صحيح العمـ كالحديث"

، ككاف لى فبلف"كاف إذا سيئؿ قاؿ: اذىبكا إ ،(6)حدثؾ فبلف عف فبلف، فبل تباؿ أال تسمعو منو"
"سكَّل عميو  ،مف لنا مثؿ فبلف"ك "الجماعة: فبلف، كفبلف"، " ،"مف أكلي األلباب" ،"مف أفاضميـ

"كاف  ،"فقياء أىؿ المدينة" ،"يثني عميو"، "أثنى عميو"، "حدَّثني فبلف، كفبلف فبلف" ،(7)ثيابو"
"خذكا عنو، فإنو  ،(8)"كاف حسف النحك" ،يخصو بالحديث، سمع منو ما لـ يقع منو في الكتب"

"إذا اجتمع فبلف كفبلف، ففبلف  ،(9)"كاف يتكمـ كدمكعو تسيؿ عمى خده" ،أشرؼ مف أف يكذب"
"سألت  ،"كأنيما خرجا مف مشكاة كاحدة "ييعجب بو"، "يعجبني ،"فبلف ثبت في فبلف" ،أحب إلي"

كى  ،(10)اهلل ثبلثان، فأعطاني اثنتيف، كأنا أنتظر الثالثة" "جميس  ،"(11)"األتباع ،ـ بينيـ""كتاب فبلف حى
"ىذا نبيؿ مف المشايخ، استكثر منو"،  ،"ككيؼ تقر العيف بعد فبلف؟" ،صالح"، "الرجؿ الصالح"

                                                 
 .69ىذا البحث صينظر:  (1)
 .73ىذا البحث صينظر:  (2)
 .100ص ىذا البحثينظر:  (3)
 .80ىذا البحث صينظر:  (4)
أنو كاف مف أىؿ الصبلح كالتقكل إلى درجة أنو صار  -كاهلل أعمـ–لـ أعثر عمى معنىن ليا، كلعميا تعني  (5)

 مقياسان أك مضربان لممثؿ في ىذا، كفي ىذا إشارة لتعديؿ الرام، كذكره ىنا إتمامان لمفائدة، كاهلل أعمـ.
كلعميا تشير إلى تكثيؽ مف قيمت في حقو، فبل حاجة ألف ييسمع مف الراكم طالما أف لـ أعثر ليا عمى معنى،  (6)

 الراكم الثقة حدثؾ عنو، كاهلل أعمى كأعمـ.
 .لـ أعثر ليا عمى معنى، كلعؿ المراد بيا شدة تكقير ابف المبارؾ ليذا الراكم، لمعرفتو بحالو كمكانتو (7)
صاحب طريقة صحيحة حسنة، ىي طريقة أىؿ السنة كالجماعة، كىذا لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أنو  (8)

 يرشد أك يشير إلى أف منيجو في الحديث ىك منيج أىؿ السنة كالجماعة كىذا تكثيؽ ضمني، كاهلل أعمى كأعمـ.
ة، لـ أعثر عمى معنى ليا، كلعميا ال تشير إلى العدالة التامة بشكؿ كاضح، لكف ذكرىا ىنا استكماالن لمفائد (9)

 .كاهلل أعمـ
فك  (10)  كقبؿ رضيو بأنو يشعر دعائو؛ لو اهلل استجابة في عنو ركايتو أف بىٍيد جميان، لو المبارؾ ابف تكثيؽ يكف لـ ا 

 .أعمـ أعمى كاهلل حديثو،
األتباع: ىـ خمؼ األخيار كأعبلـ األمصار في ديف اهلل عز كجؿ، كنقؿ سنف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  (11)

تقانو كالعمماء بالحبلؿ كالحراـ كالفقياء في أحكاـ اهلل عز كجؿ كفركضو كأمره كنييو، ينظر: كسمـ كحفظو ك  ا 
 .1/9الجرح كالتعديؿ 
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"كاف  ،"رأيت ابف المبارؾ جالسان بيف يديو، يىٍكتب عنو" ،"قد جاء ألمر كبير" ،"كاف فبلف آية"
دّْث" ،مرضيَّان"  ، كاهلل أعمـ.في الداللة، كىي تساكم "ثقة "يو""ىك أكؿ مف اختمفت إل ،"عف مثمو فىحى

ال ييطمؽ عمى الراكم إال إذا جمع بيف العدالة كالضبط، قاؿ الذىبي:  ثقة":كمصطمح "
، كالراكم العدؿ ىك: (1)"الثقة: تيشترط العدالة في الراكم، كالشاىد، كيمتاز الثقة بالضبط كاإلتقاف"

مف أسباب الفسؽ كخكاـر المركءة، كالضبط: متيقظان غير  أف يككف مسممان، بالغان، عاقبلن، سالمان 
 .(2)مغفؿ، حافظان إف حدث مف حفظو، ضابطان لكتابو إف حدث مف كتابو

كىذه المفظة مف أرفع عبارات التعديؿ، يقكؿ الخطيب البغدادم: أقساـ العبارات باإلخبار 
لعبارة ممف يحتج بو، قاؿ    ، كصاحب ىذه ا(3)عف أحكاؿ الركاة فأرفعيا أف يقاؿ: حجة أك ثقة

ذا قيؿ لمكاحد إنو ثقة أك متقف ثبت فيك ممف يحتج بحديثو  .(4)ابف أبي حاتـ: كا 
   ، كعنبسة (5)كممف أطمؽ عمييـ ابف المبارؾ ىذه المفظة: حجاج بف دينار األشجعي

 ، كغيرىما.(6)بف سعيد بف الضريس األسدما
رة كاحدة في كبلـ ابف المبارؾ، قاؿ في كقد جاءت لفظة "ثقة" مقركنة بمصطمح آخر م 

: تدؿ عمى أف مستقيم الحديث، ك(7)عنبسة بف سعيد بف الضريس األسدم: "ثقة، مستقيـ الحديث"
، فقد (8)الراكم ثقة؛ ألف استقامة الحديث معناىا أف الراكم كافؽ الثقات، كمف كافؽ الثقات فيك ثقة

دت حديثو عمى أف أرل فيو شيئان يغرب فمـ أره قاؿ ابف حباف في ترجمة سفياف بف مسكيف: "تفق
، كقاؿ الخطيب في عبد اهلل بف خيراف الككفي: "قد اعتبرت مف ركاياتو (9)إال مستقيـ الحديث"

 .(10)أحاديث كثيرة كجدتيا مستقيمة تدؿ عمى ثقتو"
تكقؼ العمماء عنده، كاختمفكا في المراد بو، لكنيـ فقد الثقة": حدثني أما مصطمح "

 كا عمى أنو تعديؿ عمى اإلبياـ، كليـ في قبكؿ ىذا المصطمح كرده أقساـ:أجمع

                                                 
 .67ينظر: المكقظة  (1)
 .104ينظر: التقييد كاإليضاح  (2)
 .22ينظر: الكفاية في عمـ الركاية  (3)
 .2/37ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .89ىذا البحث صينظر:  (5)
 .92ىذا البحث صينظر:  (6)
 .3/83 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .124شفاء العميؿ  (8)
 .8/289الثقات  (9)
 .11/118تاريخ بغداد  (10)
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أكالن: مف لـ يقبمو مطمقان: قاؿ الخطيب: "ال ييجزمء التعديؿ عمى اإلبياـ مف غير تسمية 
المعدَّؿ، فإذا قاؿ: "حدثني الثقة "أك نحك ذلؾ مقتصران عميو لـ يكتؼ بو، كذلؾ ألنو قد يككف ثقة 

اطمع عمى جرحو بما ىك جارح عنده أك باإلجماع، فيحتاج إلى أف يسميو حتى  عنده، كغيره قد
يعرؼ، بؿ إضرابو عف تسميتو مريب يكقع في القمكب فيو ترددان، فإف كاف القائؿ لذلؾ عالمان أجزأ 

 .(1)ذلؾ في حؽ مف يكافقو في مذىبو، عمى ما اختاره بعض المحققيف"
 د قاؿ بو جماعة مف العمماء، منيـ الشافعي كغيره.ثانيان: قبكؿ ىذا التعديؿ مطمقان: كق

، (2)اكممى رٍ ثالثان: القبكؿ بشركط: قاؿ الصنعاني: "كاعمـ أف في المسألة قكالن ثالثان حكاه البً 
قاؿ: كىك الصحيح المختار الذم قطع بو إماـ الحرميف، كجريت عميو في النظـ، كحكاه        

أنو إف كاف القائؿ بذلؾ مف أئمة ىذا الشأف العارؼ  ابف الصبلح عف اختيار بعض المحققيف،
 .(3)بما يشترط ىك كخصكمو في العدؿ كقد ذكر في مقاـ االحتجاج فيقبؿ"

رابعان: التفصيؿ: قاؿ الصنعاني: "كقكؿ رابع كىك التفصيؿ فإف عرؼ مف عادتو إذا أطمؽ 
ال فبل"  .(4)أنو يعني: بو معينان، كىك معركؼ بأنو ثقة فيقبؿ كا 

مسان: القبكؿ لمف يكافقو عمى مذىبو: قاؿ ابف الصبلح: "فإف كاف القائؿ لذلؾ عالمان خا
 .(5)أجزأ ذلؾ في حؽ مف يكافقو في مذىبو، عمى ما اختاره بعض المحققيف"

ىك القكؿ بعدـ قبكؿ ىذا الثكثيؽ أك التعديؿ؛ ألف األصؿ في الركاة  والقول الراجح:
إال بيقيف، كلما كاف الخبر عف التكثيؽ كالتعديؿ يختمؼ الجيالة، فبل ينتقؿ عف ىذا األصؿ 

باختبلؼ الميعىدّْؿ، فقد ييظير لو الميعىدَّؿ ما يجعمو يحكـ لو بالعدالة أك التكثيؽ، في حيف أنو لك 
صرح بو ألنكشؼ حالو؛ كعميو فتمسكان باألصؿ األكؿ في الركاة، كحماية لجناب السنة، نختار 

 .(6)ديؿ أك التكثيؽ لممجاىيؿ كالمبيميف، كاهلل أعمـالقكؿ بعدـ قبكؿ ىذا التع
 ، قاؿ: "حدثني الثقة، يعنيو".(7)كأطمقيا ابف المبارؾ عمى الفضؿ بف مكسى السٍّْينىاني 

: مف كاف ضابطان لكتبو كلـ يكف حافظان لحديثو في صدره، كقد يكصؼ صحيح الكتاب
ثؽ (8)بسكء الحفظ حجة عند أىؿ العمـ، بؿ ىك ميزاف، كدليؿ عمى ، كمعمكـ أف الكتاب الميٍتقف الميكى

                                                 
 .294ينظر: مقدمة ابف الصبلح  (1)
 .1/439حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة  .مكسى بف الدائـ عبد بف محمد الديف شمسالبرماكم:  (2)
 .2/112يح األفكار ينظر: تكض (3)
 .2/112 المصدر السابؽينظر:  (4)
 .294ينظر: مقدمة ابف الصبلح  (5)
 .57ينظر: شرح المكقظة  (6)
 .93ىذا البحث صينظر:  (7)
 .1/259ينظر: تحرير عمـك الحديث  (8)
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كاف، كالحافظ بىشىر جائز عميو الكىـ كالخطأ، ال سيما  صحة الحفظ، كميقىكـ لخممو، فإف الحفظ خى
ػاف، كأطمؽ ابف المبارؾ ىذا المفظ في حؽ كؿ مف: (1)مع طكؿ األسانيد إبراىيـ بف طىٍيمى

(2) ،
 ، كغيرىما.(3)كمحمد بف ميمكف المركزم

: ىي عبارة تعديؿ كاحتجاج، كتستعمؿ بما ح الحديث، صحيح العمم والحديثصحي
يساكم "ثقة"، فإذا قيؿ في راك: "ثقة"، أك ما يشبييا كػ "متقف"، ك "ثبت"، فإف ىذه األلفاظ إذا 
صدرت مف ناقد عارؼ، فإنيا تعني أف المكصكؼ بيا صحيح الحديث، يكتب حديثو كيحتج بو 

 .(4)في االنفراد كاالجتماع
نما قد  كمعمـك أف لفظ "ثقة "يمكف أف يجامع الميف اليسير الذم ال يضعؼ بو الراكم، كا 

، كفي جميع الحاالت التي أطمؽ فييا ابف المبارؾ ىذه العبارة (5)ينزؿ بحديثو إلى مرتبة الحيسف
ػافكانت لو عبارات أخرل في نفس الركاة تكحي بتمييف الراكم، مثؿ:  إبراىيـ بف طىٍيمى

فقد قاؿ  ،(6)
 فيو أيضان "صحيح الكتاب"، كىي كما عممنا قد يكصؼ بيا سيء الحفظ.

: قاؿ الذىبي: الثقة: تشترط العدالةي في الراكم، كالشاىد، كيمتازي الثقة بالضبط الحافظ
 .(7)كاإلتقاف، فإف انضاؼ إلى ذلؾ المعرفة كاإلكثار، فيك حافظ
ابف ميدم: "المحدثكف ثبلثة؛ رجؿ كأما درجة الحافظ عند العمماء، فتتضح مف قكؿ 

 .(8) حافظ متقف، فيذا ال يختمؼ فيو..."
كقسـ ابف رجب الناس ثبلثة أقساـ، ذكر منيـ: حافظ متقف يحدث مف حفظو، كقاؿ: 
فيذا ال كبلـ فيو، كحافظ نسي، فمقف حتى ذكر أك تذكر حديثو مف كتاب، فرجع إليو حفظو الذم 

 .(9)الحافظكاف نسيو، كىذا أيضان حكمو حكـ 
 كعدَّد ابف حجر شركطان لتسمية الراكم بالحافظ، فقاؿ:

 كىك الشيرة بالطمب كاألخذ مف أفكاه الرجاؿ ال مف الصحؼ. -1
 كالمعرفة بطبقات الركاة كمراتبيـ. -2

                                                 
 .1/256 تحرير عمـك الحديثينظر:  (1)
 .97ىذا البحث صنظر: ي (2)
 .99ىذا البحث صينظر:  (3)
 .1/570ينظر: تحرير عمـك الحديث  (4)
 .1/570 المصدر السابؽينظر:  (5)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .67ينظر: المكقظة  (7)
 .406ينظر: المحدث الفاصؿ  (8)
 .1/511ينظر: شرح عمؿ الترمذم  (9)
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كالمعرفة بالتجريح كالتعديؿ، كتمييز الصحيح مف السقيـ حتى يككف ما يستحضره مف ذلؾ  -3
مع استحضار الكثير مف المتكف، فيذه الشركط إذا اجتمعت في الراكم  أكثر مما ال يستحضره

 .(1)سمكه حافظان 
ػافكأطمؽ ابف المبارؾ ىذا المفظ عمى  إبراىيـ بف طىٍيمى

(2). 
كىذا مف صكر التكثيؽ النسبي، كيمكف تعريؼ "التَّكثيؽ النّْسبي  "فالن ثبت في فالن":  

كىاة"بأنو: الحكـ بتعديؿ الرَّاكم نسبينا بع  .(3)د المعارضة بيف مركياتو كمركيات غيره مف الرُّ
ك "المعارضة، ىي: مقابمة المركيات بعضيا ببعض، كمقارنتيا، كمف المبلحظ أنيـ 
يشيركف إلييا دائمنا في الفحص كالتنقيب، نظران ألىميتيا، كاعتمادىـ عمييا كًكتىاب التمييز لمسمـ، 

 لمعارضة.كغيره مف كتب العمؿ صكرة كاضحة ليذه ا
كىاة، كانتحاليـ ما ليس مف حديثيـ، يتكشؼ بيا كذلؾ جكانب  ككما يتكشؼ بيا كذب الرُّ
كىاة كسيكىـ كغمطيـ، فيحكـ عمى الرَّاكم بالضبط كاإلتقاف، أك الخمؿ اليسير أك  كثيرة مف كىٍىـ الرُّ

 الكثير مع الصدؽ في المساف.
تبلؼ تارة لمشيخ كتارة لتبلميذه، كيبرأ فيحكـ لمشيخ باستقامة حديثو، كيحكـ بيا عند االخ

 .(4)منيا تارة أخرل لمجيئيا عف غيرىـ كييحٌمؿ نتائجيا إف خالؼ الثّْقات كأتى بالمعضبلت"
مىة بف ًعٍمرىاف  ٍرمى كقد أطمؽ ابف المبارؾ ىذه المصطمحات في كثير مف الركاة، منيـ: حى

ابف قيرىاد التًُّجٍيبي
، كرباح بف زيد (7)، كخالد بف عبيد العتكي(6)، كالحسيف بف كاقد المركزم(5)

، كعبيد اهلل بف إياد     (10)، كشىًبيب بف شىٍيبىة(9)، كسميماف بف عبد الرحمف بف عيسى(8)القرشي
 .(13)، كمحمد بف ميمكف المركزم(12)، كمحمد بف شعيب بف شىابيكر(11)ابف لىًقيط السَّديكًسي

                                                 
 .1/268ينظر: النكت عمى كتاب ابف الصبلح  (1)
 .97ىذا البحث صنظر: ي (2)
 .135بف نمير كمنيجو في نقد الرجاؿ اإلماـ ا (3)
 .1/85يحيى بف معيف ككتابو التاريخ  (4)
 .105ىذا البحث صينظر:  (5)
 .105ينظر: ىذا البحث ص (6)
 .107ىذا البحث صينظر:  (7)
 .108ىذا البحث صينظر:  (8)
 .112ىذا البحث صينظر:  (9)
 .113ىذا البحث صينظر:  (10)
 .123ىذا البحث صينظر:  (11)
 .94ىذا البحث صينظر:  (12)
 .99ىذا البحث صينظر:  (13)
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 رابعًا: مصطمحات مرتبة الحسن، مثل:
"كنا نأتي فبلف، فإذا حضرت الصبلة، تركناه  ،"اجمع حديثو كتتبعو" ،حديث""صاحب 

"دليؿ عمى  ،"لـ يكف بو بأس"، "ال بأس بو" ،"صدكؽ" ،فعمت" كخرجنا، قاؿ: ما أعجبني ما
" الصدكؽ"مصطمح  تساكم ىي، ك ر الدىر حفظو، فمـ يغير حفظ فبلف"يَّ "مف غى  ،(1)صبلح فبلف"
ليؾ مدلكالتيا:-كاهلل أعمـ–في الداللة   ، كا 

يفو لمصدكؽ، ىك الراكم الذم خؼ ضبطو، ىذا ما اختاره ابف حجر في تعر  الصدوق:
عمى نزىة النظر: "صدكؽ، ىذا عمى اصطبلح خاص لئلماـ ابف حجر  تعميقوقاؿ الرحيمي في 

في الصدكؽ، كالصدكؽ عنده حديثو حسف، أم صدكؽ ضابط ضبطان خفيفان، أما في اصطبلح 
الصدكؽ بمعنى العدؿ؛ كىذا كصؼ ال يفيد إال تزكية العدالة دكف الضبط، كىذا ال المحدثيف ف

 .(2)يكفي لقبكؿ ركاية الراكم"
كالراكم الصدكؽ نازؿ عف درجة الثقة العميا لنزكؿ درجتو في الحفظ لكنا ال نسقط 

ذا قيؿ لو إنو صدكؽ أك محمو الصدؽ أك ال بأس بو، ف، قاؿ ابف أبي حاتـ: (3)حديثو يك ممف كا 
  .(4)يكتب حديثو كينظر فيو كىي المنزلة الثانية

كجدير بالذكر أف عبارة )صدكؽ( قد تجتمع مع كصؼ الراكم بككنو )ثقة( في قكؿ 
الناقد، يكصؼ الراكم بيما جميعان، فإذا كجدت ذلؾ في راك، فاألصؿ أنو بمنزلة التككيد لنعتو 

 بالثقة مف قبؿ ذلؾ الناقد.
أدنى، فتنزؿ بالراكم عند الناقد لو إلى تمؾ المرتبة الدنيا، مع كربما جمعت إلى كصؼ 
 بقاء الكصؼ بالصدؽ في الجممة.

أما إذا جاء الكصفاف مف أكثر مف قائؿ، فاألصؿ اعتبار دالالت ألفاظ كؿ عمى سبيؿ 
االستقبلؿ، فإف الرجؿ يختمؼ فيو بيف أف يككف ثقة أك صدكقان، فيصار إلى تحرير أمره تارة 

          ، كنعت ابف المبارؾ بيذا الكصؼ محمد (5)بيف أقكاليـ، كتارة بالترجيح بدليمو بالجمع
 .(6)بف إسحاؽا

                                                 
نما استنبطو ابف حجر في تيذيب التيذيب  (1) ا ، لمَّ 9/345ىذا المصطمح ليس مف مصطمحات ابف المبارؾ، كا 

 حيف ركايتو عف حنظمة عف عركة، كاهلل أعمـ. ،ساؽ الركاية، كىذا ييشعر بأف ابف المبارؾ رضيو مف قبؿ
 .87ظر ينظر: نزىة الن (2)
 .1/438ينظر: تحرير عمـك الحديث  (3)
 .2/37ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .1/572ينظر: تحرير عمـك الحديث  (5)
 .142ينظر: ىذا البحث ص (6)
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األصؿ أف ىذه المفظة إذا أطمقت عمى راك مف قبؿ ناقد عارؼ فيي لم يكن بو بأس: 
 .(1)تعديؿ لو في نفسو كحديثو، فإف أريد بو معنى مخصكص بىيَّف

حديثو كينظر فيو، قاؿ ابف أبي حاتـ: "ككجدت األلفاظ  كصاحب ىذه المفظة ممف ييكتب
ذا قيؿ لو إنو صدكؽ أك محمو الصدؽ أك ال بأس بو  في الجرح كالتعديؿ عمى مراتب شتى ... كا 

 .(2)فيك ممف ييكتب حديثو كينظر فيو كىي المنزلة الثانية"
 :(3)كليذه المفظة مراتب

 لمفظة ابتداءان.أكال: قد يحتج بالراكم الذم أطمقت عميو ىذه ا
قد تككف بمنزلة قكليـ في الراكم: )صدكؽ(، فييكتب حديثو كينظر فيو، كييحتج بو بعد ثانيان: ك 

 اندفاع شبية الكىـ كالخطأ، لككف الكصؼ بيا حينئذ قاصران عف كصؼ أىؿ الضبط كاإلتقاف.
 ف الناقد.مثالثان: كقد يككف مكضع تردد 

 ثو االحتجاج.رابعان: كقد يعتبر بو، كال يبمغ حدي
 .(4)كأطمقيا ابف المبارؾ عمى محمد بف عمرك بف عمقمة بف كقاص الميثي

 خامسًا: مصطمحات مرتبة الحسن مع صفة من صفات الضعف:
"يثني عميو، إال أنو ييـ  ،"صدكؽ المساف، اتيـ ببدعة" ،"صدكؽ، يكتب عمف أقبؿ كأدبر"

"صالح في كؿ  ،مؿ عف ىذا كعف ىذا""لـ يكف بو بأس، كلكنو يح ،في حديثو كفي حفظو شيء"
 .شيء إال في ىذا الحديث"

، لكف مصطمح صدكؽ قد ييجمع إلى كصؼ أدنى، فتنزؿ بالراكم عند الصدوقسبؽ ذكر 
 .(5)الناقد لو إلى تمؾ المرتبة الدنيا، مع بقاء الكصؼ بالصدؽ في الجممة

ثبت في الركاة، أما قكلو: كلكنو كاف يكتب عمف أقبؿ كأدبر: فيي مكحية بعدـ الت
 كالتحمؿ عف كؿ راك، دكف التحقؽ مف الشيكخ.

كأما قكلو: كأراه اتيـ بالقدر: فالقدر بدعة قد ترد حديث الراكم، كسيأتي الحديث عف 
 ركاية المبتدع في مدلكالت ألفاظ الجرح.

كمحمد بف راشد المكحكلي  ،(6)بقية بف الكليدكأطمؽ ابف المبارؾ ىذه األلفاظ في 
 .(7)الخزاعي

                                                 
 .1/573ينظر: تحرير عمـك الحديث  (1)
 .2/37ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .1/575ينظر: تحرير عمـك الحديث  (3)
 .147ىذا البحث صينظر:  (4)
 .1/572ينظر: تحرير عمـك الحديث  (5)
 .116ىذا البحث صينظر:  (6)
 .155ينظر: ىذا البحث ص (7)
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 سادسًا: مصطمحات مرتبة العتبار:
"أعرفو قديمان"، "كاف شيخان كبيران حسف الفيـ"، "خذكا عنو كاتقكا قرنيو، يعني: أنو كاف  

 قدريان"، "ليس بحافظ، كال يترؾ حديثو".
 .(1): أطمقيا ابف المبارؾ عمى محاًضر بف الميكىرّْعأعرفو قديماً 

لحديث في معرض بياف حاؿ الراكم عمى سبيؿ : عبارة تقع في كبلـ بعض أئمة اشيخاً 
 النعت المستقؿ، ال مضمكمة إلى غيرىا، كأكثرىـ ليا استعمبلن اإلماـ أبك حاتـ الرازم.

كبتأمؿ معناىا مف خبلؿ النظر في حاؿ مف قيمت فيو، فإنيا ال تدؿ عمى عدالة الراكم 
ليس فيو تمييز لضبطو، كلذا ال إال مف جية أنو مذككر بركاية، كليس ىذا تعديبلن كال جرحان، ك 

 .(2)تقاؿ إال في راك قميؿ الحديث، ليس بالمشيكر بو
قاؿ الذىبي: "ليس ىك عبارة جرح، كلكنيا أيضان ما ىي بعبارة تكثيؽ، كباالستقراء يمكح 

 .(3)لؾ إنو ليس بحجة"
سَّاف البىٍكرم الفمسطيني  .(4)كأطمقيا ابف المبارؾ عمى يىٍحيى بف حى

 .(5)طمقيا ابف المبارؾ عمى ثكر بف يزيد بف زياد الكبلعي: أخذوا عنو
: ىي عبارة مف عبارات التعديؿ، قاؿ ابف القطاف: كىذا قد ليس بحافظ، ول يترك حديثو

 ، فبل تعني أبدان سكء حفظ الراكم الذم قيمت في حقو.(6)يقاؿ لمف غيره أحفظ منو
فمـ تكف تجريحان في حقيـ، بؿ ميزاف كقد أطمقيا بعض العمماء عمى المقارنة بيف الثقات، 

، كما أنيا قد تطمؽ كيراد بيا المنزلة المتكسطة لمراكم، كربما (7)تفاضؿ فيما بينيـ، ككميـ ثقات
يراد بيا الضعؼ الذم لحؽ الراكم بسبب سكء الحفظ كالكىـ كالخطأ، كقد يككف أثر ذلؾ في 

 حديثو قميبلن، كقد يككف كثيران.
 .(8)الضعؼ فييا بالنظر في عبارات النقاد اآلخريف في نفس الراكملذا، يجب تمييز قدر 

كاإلضافة ىنا التي أضافيا ابف المبارؾ، كىي: كال يترؾ حديثو، مكحية بأف الراكم ليس 
 في درجة الضعؼ الشديد بؿ إف حديثو صالح لبلعتبار.

 .(9)كأطمقيا ابف المبارؾ عمى الحسيف بف كاقد المركزم

                                                 
 .163ىذا البحث صينظر:  (1)
 .1/580ينظر: تحرير عمـك الحديث  (2)
 .2/385ينظر: ميزاف االعتداؿ  (3)
 .164ىذا البحث صينظر:  (4)
 .160ىذا البحث صظر: ين (5)
 .4/336ـ كاإليياـ ينظر: بياف الكى (6)
 .1/589ينظر: تحرير عمـك الحديث  (7)
 .1/590 المصدر السابؽينظر:  (8)
 .105ىذا البحث صينظر:  (9)



 لفصل الثانيا

 

 
177 

 

 راتب ابن المبارك في التعديلم المبحث الثالث:
كىي أعمى المراتب كأشرفيا، كال يخفى عمى أحد إجماع األمة  المطمب األول: مرتبة الصحابة:

 ككانت لو صحبة"." عمى قبكؿ خبر الصحابي، كالصيغة التي استعمميا ابف المبارؾ ىي:
 المطمب الثاني: مرتبة من وصف بصيغة أفعل التفضيل:

التفضيؿ، تستعمؿ لمداللة عمى الركاة الثقات األثبات، كأحاديثيـ  صيغ المبالغة، كأفعؿ
ىي كما ك مقبكلة محتج بيا، كقد أطمؽ ابف المبارؾ أعمى عبارات التكثيؽ عمى أىؿ ىذه المرتبة، 

ؿ مف فبلف"، "ائت معممي"، "ما كيصؼ لي أحد كرأيتو إال  يمي: "ما رأيت أحدنا أشبو بمسىالؾ األيكى
فتو، إال فبلف فإف رؤيتو كانت أكبر مف صفتو"، "كتبت عف ألؼ كمائة كانت رؤيتو دكف ص

شيخ، ما كتبت عف أفضؿ مف فبلف"، "ما رأيت أحدان أعمـ مف فبلف"، "كاف ركنان مف األركاف كشد 
قبضتو"، "مشائخ أىؿ البصرة"، "ما رأيت أحدان أفضؿ مف فبلف"، "ما رأيت أحدان ذكر لي قبؿ أف 

كىك عمى دكف ما ذكر لي، إال فبلف"، "حفاظ الناس فبلف كفبلف"، "فبلف  ألقاه، ثـ لقيتو إال
ميزاف"، "خير الناس"، "ما رأيت أصح مف كتابؾ"، "أكرع الناس فبلف"، "ما بقي عمى ظير 
األرض عندم أفضؿ مف فبلف"، "ديرَّة بيف مىٍركيف ضائعة"، "ذاؾ أحد األحديف لـ يكف أحد مف 

الناس فبلف، ما رأيت في الفقو مثمو"، "لكال أف اهلل تعالى أغاثني  أصحاب فبلف يدانيو"، "أفقو
بفبلف كنت كسائر الناس"، "رجؿ الًمٍصرىيف فبلف"، "رجؿ العراقيف فبلف"، "ما جمست إلى رجؿ 
أنفع مجالسة مف فبلف"، "ما رأيت أحدان أركل لفبلف مف فبلف"، "ما رأيت أحدان أسرع إلى السنة 

 مف فبلف".
 ثالث: مرتبة من وصف بالتوثيق المفرد:المطمب ال

ىـ مف كثقيـ ابف المبارؾ بالتكثيؽ المفرد، فيـ ثقات، لكنيـ لـ يصمكا درجة التكثيؽ 
الرفيع التي كصؿ إلييا رجاؿ المرتبة السابقة، كىـ ممف تقبؿ ركاياتيـ، كيحتج بأحاديثيـ، كألفاظ 

 ىذه المرتبة كما يمي:
الكتاب"، "صحيح الحديث"، "صحيح العمـ كالحديث"، "ثقة"، "كتابو صحيح"، "صحيح   

"مف الحفاظ"، "مف أكلي األلباب"، "الجماعة فبلف كفبلف ليس فييـ شيء مف اإلرجاء"، "مىف لنا 
مثؿ فبلف"، "ربما سىكَّل عميو ثيابو إذا ركب"، "كاف يثني عميو"، "فبلف، كفبلف فبلف"، "مف فقياء 

"خذكا عنو، فإنو أشرؼ مف أف يكذب"، "كاف يتكمـ كدمكعو أىؿ المدينة"، "كاف حسف النحك"، 
كىـ بينيـ"،  تسيؿ عمى خده"، "كاف ابف المبارؾ ييعجب بو"، "ثقة، مستقيـ الحديث"، "كتاب فبلف حى
"الثقة مف أىؿ العمـ"، "األتباع ما كاف عميو فبلف"، "جميس صالح"، "الرجؿ الصالح"، "تقر العيف 

المشايخ"، "كاف مرضيان"، "عف مثمو فحدّْث"، "أكؿ مف اختمفت إليو"،  بو"، "كاف آية"، "نبيؿ مف
"يعجبني حديث فبلف كفبلف كأنيما خرجا مف مشكاة كاحدة"، "إذا اجتمع فبلف كفبلف في حديث، 

 ففبلف أحب إلي"، "فبلف ثبت في فبلف".
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 المطمب الرابع: مرتبة من وصف بالحسن:
كا درجة التكثيؽ الكامؿ، لكف ركاياتيـ مقبكلة، ىـ مف نزلكا عف تماـ الضبط، كلـ يبمغ

 كأحاديثيـ محتج بيا، كألفاظ ىذه المرتبة:
"اجمع حديثو كتتبعو"، "كجدناه صدكقا"، "صاحب حديث"، "مف غير الدىر حفظو فمـ 

 يغير حفظ فبلف"، "مدلس كثير الحديث"، "لـ يكف بو بأس".
 صفات الضعف:المطمب الخامس: مرتبة من وصف بالحسن مع صفة من 

ىـ مف نزلكا عف المرتبة السابقة، كخؼ ضبطيـ، كأحاديثيـ تكتب، كينظر فييا، فمنيا 
 ما يقبؿ، كمنيا ما ييرد، كألفاظ ىذه المرتبة:

"كاف صدكقان كلكنو يكتب عمف أقبؿ كأدبر"، "صدكؽ المساف اتيـ بالقدر"، "يثني عميو،   
كف بو بأس، كلكنو يحمؿ عف ىذا كعف ىذا، إال أنو ييـ في حديثو، كفي حفظو شيء"، "لـ ي

 كيقكؿ: بمغني، كنحك ىذا".
 المطمب السادس: العتبار:
 ، كألفاظ ىذه المرتبة:(1(يـ، كينظر ىؿ ألحاديثيـ متابعات كشكاىدثىـ مف يكتب حدي

"أعرفو قديمان"، "كاف شيخان كبيران حسف الفيـ"، "خذكا عنو كاتقكا قرنيو، يعني: أنو كاف 
 ، "ليس بحافظ، كال يترؾ حديثو".قدريان"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 .83، 82ينظر: مقدمة ابف الصبلح   (1)
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 المبحث الرابع: أسباب التعديل عند ابن المبارك
أسباب التعديؿ كثيرة، قاؿ السيكطي: "أسبابو كثيرة فيثقؿ، كيشؽ ذكرىا؛ ألف ذلؾ ييحكج  

مو أك المعدّْؿ إلى أف يقكؿ: لـ يفعؿ كذا، لـ يرتكب كذا، فعؿ كذا ككذا، فيعدد جميع ما يفسؽ بفع
 ؛ لذا ييقبؿ التعديؿ مف غير ذكر سببو عمى الصحيح المشيكر.(1(بتركو، كذلؾ شاؽ جدان"

كبالنظر إلى أقكاؿ ابف المبارؾ في التعديؿ، نستنتج بعضان مف أسباب التعديؿ عند اإلماـ       
 ابف المبارؾ:

ندر ضبط الكتاب: قاؿ في حؽ غيٍندر: "إذا اختمؼ الناس في حديث شعبة، فكتاب غ .1
كىـ بينيـ" ، فيك ىنا يشير إلى سبب تعديمو غندر؛ بضبط غندر كتابو حتى صار (2)حى

 حكمان إذا اختمؼ الناس.
، فعمة (3)صدؽ الراكم: قاؿ في شىًبيب بف شىٍيبىة: "خذكا عنو، فإنو أشرؼ مف أف يكذب" .2

نو أشرؼ مف أف يقع في الكذب، كأ ان أمره الناس بأف يأخذكا مف ىذا الراكم؛ أف شبيب
 حريص عمى الصدؽ.

يَّر الدىر حفظو  .3 قكة الحفظ كثباتو: قاؿ في ىيشيـ بف بشير بف القىاسـ بف ًدينار: "مف غى
، فقكة كثبات حفظ الراكم، سبب مف أسباب تعديؿ ابف المبارؾ (4)فمـ يغير حفظ ىشيـ"

 لمركاة.
مزىرم مف معرفة الراكم بمركيات شيخو: قاؿ في معمر بف راشد: "ما رأيت أحدان أركل ل .4

 .(5)معمر، إال أف يكنس آخذ لمسند؛ ألنو كاف يكتب"
أىٍخذ الراكم بالسنة كاإلسراع إلييا: قاؿ في أبي بكر بف عياش: "ما رأيت أحدان أسرع إلى  .5

 .(6)السنة مف أبي بكر بف عياش"
           صبلح الراكم كاستقامتو عمى طريقة أىؿ السنة كالجماعة: قاؿ في سميماف  .6

، أم: حسف الطريقة كالمسمؾ، ال أنو (7)الرحمف بف عيسى: "كاف حسف النحك"بف عبد ا
 حسف المغة كاإلعراب.

 
                                                 

 .1/359تدريب الراكم  (1)
 .125ىذا البحث صينظر:  (2)
 .113ىذا البحث صينظر:  (3)
 .152ىذا البحث صينظر:  (4)
 .77ىذا البحث ص: ينظر (5)
 .80ىذا البحث صينظر:  (6)
 .112ىذا البحث صينظر:  (7)
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 المبحث الخامس: مرتبة ابن المبارك بين النقاد في حكمو عمى الرواة
 اختمؼ النقاد بيف متشدد كمتساىؿ كآخر متكسط في تعديميـ أك تجريحيـ لمركاة، قاؿ الذىبي:

الجػرح، متثبّْت في التعديػػؿ، يغمز الػراكم بالغمطتيف كالثػػبلث، كييميّْفي  قسـ منيـ متعنّْته في .4
ذا ضعَّؼ  بذلؾ حديثػو، فيذا إذا كثَّؽ شخصان فعىضَّ عمى قكلو بناًجذىٍيؾ، كتمسَّؾ بتكثيقو، كا 
رجبلن فانظر ىؿ كافقو غيره عمى تضعيفو، فإف كافقو، كلـ يكثّْؽ ذلؾ أحد مف الحذَّاؽ، فيك 

ف كثَّقو أحد فيذا الذم قػالكا فيػو: ال ييقبؿ تجريحو إال مفٌسػران، يعني: ال يكفي أف ضعيؼ،  كا 
ػح سبب ضعفو، كغيره قد كثٌقو، فمثؿ ىذا  يقػػكؿ فيو ابف معيف مثبلن: ىك ضعيؼ، كلـ يكضّْ

ٍكزىجاني: ؼ في تصحيح حديثو، كىك إلى الحيسٍ ييتكقَّ  ف أقرب، كابف معيف، كأبك حاتـ، كالجي
 تكف.متعن

كقسـ في مقابمة ىؤالء، كأبي عيسى التػرمذم، كأبي عبد اهلل الحػاكـ، كأبي بكر البييقي:  .5
 متساىمكف.

ٍرعة، كابف عىًدٌم: معتدلكف منصفكف .6  .(1)كقسـ كالبخارم، كأحمد بف حنبؿ، كأبي زي
بأقكاؿ أما اإلماـ ابف المبارؾ، كبعد ىذه الدراسة لمصطمحاتو في تعديؿ الركاة، كمقارنة أقكالو 

يف في دلمكافقان لغيره مف النقاد المعت غيره مف النقاد، أصبح جمياى أنو مف المعتدليف في أقكالو،
 أقكاليـ كمصطمحاتيـ، كاألمثمة عمى ىذا كثيرة، منيا:

كىك مكافؽ لقكؿ غيره مف النقاد ، (2)صحيح الحديث"قاؿ في إبراىيـ بف طيماف: " - أ
 .(3)المعتدليف

   كلو في ثكر بف يزيد الكبلعي: سئؿ الثكرم عف األخذ عف ثكر كمف اعتدالو أيضان، ق - ب
، كىذا مف عدلو كاعتدالو، (4)بف يزيد، قاؿ: "خذكا عنو كاتقكا قرنيو، يعني: أنو كاف قدريان"ا

 فيك يكافؽ شيخو الثكرم في األخذ عف الثكرم فيما ال يؤيد بدعتو.
د ليس بحافظ، كال يترؾ كقاؿ في الراكم حسيف بف كاقد المركزم: "حسيف بف كاق - ت

، فانظر كيؼ يغمزه في حفظو، إال أنو يعتدؿ في حكمو عميو بقكلو "كال يترؾ (5)حديثو"
 حديثو".

                                                 
 .171ينظر: ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ  (1)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .97ينظر: ىذا البحث  (3)
 .160ىذا البحث صينظر:  (4)
 .105ىذا البحث صينظر:  (5)
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متعنتيف م، كىك في تكثيقو ىذا مكافؽ ل(1(أما حجاج بف دينار األشجعي، فقاؿ فيو: "ثقة" - ث
و دقيقان، إذ ال يناؿ ، كىـ الذيف إذا كثقكا راكيان كاف تكثيقيـ في(2)في التكثيؽ كابف معيف

 ىذه المرتبة عندىـ أم أحد.
، مكافقان لقكؿ (3)كقاؿ في محمد بف راشد المكحكلي: "صدكؽ المساف كأراه اتيـ بالقدر" - ج

كثير مف أئمة النقد، عمى رأسيـ الجكزجاني عمى تشدده في تكثيؽ الرجاؿ، كانظر إلى 
ف رمي بالقدر، إال أنو كاف يتحرل ال صدؽ في حديثو، كذا قاؿ       دقَّة كصفو، فيك كا 

 .(4)ابف معيف، كالجكزجاني عمى تشددىـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .5/436 كتيذيب الكماؿ ،3/160ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .89صينظر: ىذا البحث  (2)
 .9/159تيذيب التيذيب  (3)
 .155صينظر: ىذا البحث  (4)
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 المبحث السادس: سمات منيج ابن المبارك في التعديل
، يتبيف لنا أفَّ منيجو في -رحمو اهلل–لمنيج اإلماـ ابف المبارؾ  مف خبلؿ ىذه الدراسة 

، لو خصائص مميزة، كقكاعد كأسس كاضحة، ييمكف مكضكعيان ك التعديؿ كاف منيجان عمميان، دقيقان، 
 لمناظر في أقكالو أف يستنبطيا، كمف ىذه الخصائص:

 أوًل: الموضوعية واألمانة العممية:
اتسـ منيج اإلماـ ابف المبارؾ بالمكضكعية، كاألمانة العممية في التعديؿ، فمـ يكف ينحاز  

فمف أمانتو كمكضكعيتو أنو كاف ييصدر أحكامو  إال لمحقيقة، بعيدان عف اتباع اليكل كالمحاباة،
عمى الركاة بذكر ما ليـ كما عمييـ، مف ذلؾ: قكلو في شبيب بف شيبة، كقد سيئؿ عف األخذ 

، كقاؿ في محمد (1)عنو، كىك يدخؿ عمى األمراء؟ فقاؿ: "خذكا عنو، فإنو أشرؼ مف أف يكذب"
ليس بحافظ،  حسيف بف كاقد" :، كقاؿ(2)در"ابف راشد المكحكلي: "صدكؽ المساف، كأراه اتيـ بالق

 .(3)كال يترؾ حديثو"
   كمف عظيـ أمانتو كمكضكعيتو أنو كاف ييعدؿ بعض الركاة، كييقدميـ عمى نفسو، قاؿ  

ابف حباف: "سئؿ عبد اهلل بف المبارؾ عف مسائؿ بالبصرة، فقاؿ: ائت معممي، قيؿ كمف ىك؟ 
 .(4)قاؿ: حماد بف سممة"

ييبيف ما تميز بو الركاة عف أقرانيـ، قاؿ في مىٍعمىر، كييكنس: "ما رأيت أحدان  ككاف أحيانان  
 .(5)أركل لمزىرم مف معمر، إال أف يكنس آخذ لمسند؛ ألنو كاف يكتب"
 ثانيًا: الدقة العممية في تتبع الرواة ومروياتيم مع الستقراء التام:

الركاة كمركياتيـ، فمف معرفتو كمف سمات منيجو أيضان الدقة العممية في تتبع أحكاؿ  
     ، كقكلو في بقية (6)بأحكاؿ الركاة، قكلو في ىماـ بف يحيى بف دينار: "ىماـ ثبت في قتادة"

 .(7)كاف صدكقان، كلكنو كاف يكتب عمف أقبؿ كأدبر"بف الكليد: "ا
ك  ،(8)صحيح الكتاب"كفي معرفتو كتتبعو لمركيات الركاة، قكلو في إبراىيـ بف طيماف: " 

 .(9)"صحيح الحديث"

                                                 
 .113ىذا البحث صينظر:  (1)
 .155ينظر: ىذا البحث ص (2)
 .105ىذا البحث صينظر:  (3)
 .39ىذا البحث صينظر:  (4)
 .100، ك ص77ىذا البحث صينظر:  (5)
 .120ىذا البحث صينظر:  (6)
 .116ىذا البحث صينظر:  (7)
 .97ىذا البحث صنظر: ي (8)
 .101ىذا البحث صينظر:  (9)
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ىك "، كمعرفتو بمركيات الركاة، قكلو في حبيب بف خالد األسىدم: كمف دقتو العممية أيضان 
، فيك ييثني عميو في كؿ حديثو إال في حديث كاحد؛ (1)"صالح في كؿ شيء إال في ىذا الحديث

 سبو.مما يدؿ عمى معرفتو التامة بأحاديث الراكم، قبؿ إطبلؽ الحكـ عميو بما ينا
 ثالثًا: التوسط والعتدال في التعديل:

كقد ظير ىذا جميان في المبحث الخامس مف ىذا الفصؿ، فمرتبة ابف المبارؾ بيف عمماء 
      النقد مرتبةن متكسطة، كىك ناقد معتدؿ، ال متشدد كال متساىؿ، مف ذلؾ: قكلو في إبراىيـ 

سحاؽ بف راىكيو،    ، كىك مكافؽ لقكؿ اإلم(2)صحيح الحديث"بف طيماف: "ا اـ أحمد بف حنبؿ، كا 
كابف حجر، ككميـ ميعتىًدؿ معتبر بو

، مكافقان لقكؿ (4)، كقكلو في شياب بف خراش: "ثقة"(3)
 يف مف العمماء كالنقاد.دلالمعت

 رابعًا: اعتماد مصادر عممية دقيقة في التعديل:
 فقد اعتمد مصادر عممية دقيقة في تعديمو لمركاة تمثمت في: 

 ماده عمى أحكاـ النقاد السابقيف، التي ىي خيبلصة بحثيـ كتحرييـ في الركاة.اعت - أ
معرفتو الشخصية بالركاة، القائمة عمى البحث كالتحرم، كاالطبلع المباشر عمى أحكاؿ  - ب

 الركاة.
فمف أمثمة المصدر األكؿ: قاؿ ابف المبارؾ عف سفياف: "حفاظ الناس: إسماعيؿ      

ابف المبارؾ لقكؿ سفياف دكف  ، كنىٍقؿي (5)مؾ بف أبي سميماف، كذكر جماعة"ابف أبي خالد، كعبد الم
       تعميؽ عميو يكحي بمكافقتو لو، كمف األمثمة أيضان، ما نقمو في سميماف بف عبد الرحمف 

 .(6)بف عيسى، عف شعبة قاؿ: "كاف حسف النحك"ا
عف ألؼ كمائة شيخ، ما  كمف أمثمة المصدر الثاني: قاؿ ابف المبارؾ عف الثكرم: "كتبت

كتبت عف أفضؿ مف سفياف، فقاؿ لو رجؿ: يا أبا عبد اهلل رأيت سعيد بف جبير كغيره يقكؿ ىذا، 
 .(7)قاؿ ىك ما أقكؿ ما رأيت أفضؿ مف سفياف"

 
 

                                                 
 .159ىذا البحث صينظر:  (1)
 .2/111ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .97صينظر: ىذا البحث  (3)
 .90ىذا البحث صينظر:  (4)
 .60ىذا البحث صينظر:  (5)
 .112ىذا البحث صينظر:  (6)
 .43ث صىذا البحينظر:  (7)
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 خامسًا: التفرد باستعمال مصطمحات خاصة في التعديل:
يؿ خاصة لـ يستعمميا غيره تفرَّد اإلماـ ابف المبارؾ باستعماؿ مصطمحات كعبارات تعد 

، (2)كاف ابف المبارؾ ربما سىكَّل عميو ثيابو إذا ركب"" ،(1)مف النقاد، منيا: "كمف لنا مثؿ فبلف"
ؿ مف فبلف"(3)قكلو لمف يسألو: "ائت معممي ، "لكددت أني (4)"، "ما رأيت أحدنا أشبو بمسىالؾ األيكى
 ، كغيرىا.(6)د فبلف"، "ككيؼ تقر العيف بع(5)لزمتو حتى أمكت أك يمكت"

 سادسًا: استعمال التعديل المطمق، والتعديل النسبي في تعديمو لمرواة:
استعمؿ ابف المبارؾ مصطمحات التعديؿ المطمؽ، كما استعمؿ مصطمحات التعديؿ  

النسبي، في بياف أحكاؿ الركاة، كالتعديؿ المطمؽ: الحكـ بتعديؿ الراكم بمفظ مطمؽ، دكف قصد 
 . (7)حاؿ غيره مف الركاةمقارنة حالو ب

 كمثالو: "ثقة"، "صحيح الكتاب"، "لـ يكف بو بأس"، "صدكؽ"، "مستقيـ الحديث".
كالتعديؿ النسبي: الحكـ بتعديؿ الرَّاكم نسبينا بعد المعارضة بيف مركياتو كمركيات غيره مف 

كىاة الرُّ
(8). 

معمر، إال أف يكنس آخذ كمثالو: "ىماـ ثبت في قتادة"، "ما رأيت أحدان أركل لمزىرم مف 
 لمسند؛ ألنو كاف يكتب".

 سابعًا: قبول رواية أىل األىواء والبدع، ما التزموا الصدق:
فصدؽ الراكم إلى جانب عدـ دعكتو إلى بدعتو كىكاه، معيار قبكؿ لمركام عند        

 .(9)ابف المبارؾ، مف ذلؾ قكلو في محمد بف راشد: "صدكؽ المساف، كأراه اتيـ بالقدر"
 
 

                                                 
 .105ينظر: ىذا البحث ص (1)
 .107ينظر: ىذا البحث ص (2)
 .39ينظر: ىذا البحث ص (3)
 .36ينظر: ىذا البحث ص (4)
 .58ينظر: ىذا البحث ص (5)
 .131ينظر: ىذا البحث ص (6)
 .116اإلماـ ابف نمير كمنيجو في نقد الرجاؿ ( 7)
 .135 المصدر السابؽ (8)
 .155ينظر: ىذا البحث ص (9)



 

  

 الفصل الثالث
 هنهج ابن املبارك يف اجلرح

  بأقوال النقاد. ومقارنتيا ابن المبارك الجرح عندمصطمحات 
  عند ابن المبارك. جرحمصطمحات المدلولت 
  ابن المبارك عند جرحالمراتب. 
 مبارك.عند ابن ال جرحأسباب ال 
 .مرتبة ابن المبارك بين النقاد في حكمو عمى الرواة 
 جرحسمات منيج ابن المبارك في ال. 
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 المبحث األول: مقارنة مصطمحات وأحكام ابن المبارك بأقوال النقاد
 المطمب األول: مرتبة من لم يثبت توثيقو:

 مصطمح: "صاحب عبادة": .1
 .(3)الككفيُّ  ،(2)، كيقاؿ: البيٍحتيرمُّ (1))خ ـ ت س( أيكب بف عائذ بف ميٍدًلج الطائيُّ  -1

 .(4)و كان مرجئاً"قال ابن المبارك: "كان صاحب عبادة، ولكن
 أقوال النقاد:

: "ثقة"، كقاؿ أبك داكد: (9)، كالذىبي(8)، كأبك حاتـ(7)، كالعجمي(6)ابف المدينيك  ،(5)قاؿ ابف معيف
كقاؿ ابف حجر: ، (11)، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "كاف مرجيان، يخطئ"(10)"ثقة، إال أىنَّو مرجئ"
 .(13): "ثقة، مرجئ"كقاؿ الذىبي، (12)"ثقة رمي باإلرجاء"

 .(16)أس بو كىك يرجئ"ػػ: "صدكؽ"، كقػػاؿ أبك داكد: "ال ب(15)، كأبك حػاتـ(14)كقاؿ البخػػارم
 .(18)كقاؿ أبك حاتـ: "صالح الحديث"، (17)كقاؿ الساجي: "صدكؽ، يرل اإلرجاء"

 .(19)كقاؿ البخارم: "كاف يرل اإلرجاء"

                                                 
 .9/21الطائي: بفتح الطاء الميممة كفي آخرىا الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا، ىذه النسبة إلى طيّْئ. األنساب  (1)
البحترم: بضـ الباء المنقكطة كسككف الحاء الميممة كضـ التاء المنقكطة بنقطتيف مف فكؽ كالراء الميممة بعده، ىذه  (2)

 .2/101نساب النسبة الى بحتر كىك بطف مف طيّْئ. األ
 .3/478تيذيب الكماؿ  (3)
 .1/407ينظر: تيذيب التيذيب  (4)
 .3/483ينظر: تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم  (5)
 .1/407ينظر: تيذيب التيذيب  (6)
 .1/240معرفة الثقات  (7)
 .2/253ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .1/261الكاشؼ  (9)
 .154سؤاالت اآلجرم ألبي داكد  (10)
 .6/59لثقات البف حباف ا (11)
 .118تقريب التيذيب  (12)
 .1/155المغني في الضعفاء  (13)
 .27الضعفاء الصغير  (14)
 .2/253ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .2/336ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .2/336ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (17)
 .2/253ينظر: الجرح كالتعديؿ  (18)
 .1/420التاريخ الكبير  (19)
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قػػػػػػاؿ الترمذم: ، ك (2)ابف الجػػػػاركد، كأبك القػػاسـ البىٍمًخيٌ ، كضعفػػػػػو (1)كذكره العقيمي في الضعفػػػػػاء
عَّؼ، كيقاؿ: كاف يرل رأم اإلرجاء"  .(3)"ييضى

 : ثقة، رمي باإلرجاء.خالصة القول
 :(4)مصطمح: "خذوا عنو عبادتو وحسبكم" .2

راساني، مات سنة  -2 ٍمـ الفىزىارم، أبك ميقاتؿ السَّمىٍرقىٍندم، الخي  .(5)ثماف كمائتيف)ت( حفص بف سى
 .(6)سئل ابن المبارك عنو، فقال: "خذوا عن أبي مقاتل عبادتو وحسبكم"

 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف حباف: (7)قاؿ أبك يعمى الخميمي: "مشيكر بالصدؽ كالعمـ، لو في العمـ كالفقو محؿ"
يث أنو ليس ليا أصؿ "كاف صاحب تقشؼ كعبادة، كلكنو يأتي باألشياء المنكرة، التي يعمـ مف كتب الحد

 . (9)، كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"(8)يرجع إليو"
 .(10)ككاف قتيبة بف سعيد يحمؿ عميو شديدان، كيضعَّفو بمرة، كقاؿ: "كاف ال يدرم ما يحدث بو"

، كقاؿ ابف عدم: (13)، كقاؿ الذىبي: "كاه"(12)، ككىاه الدارقطني(11)ذكره ابف الجكزم في الضعفاء
قع في أحاديثو مثؿ: ما ذكرتو أك أعظـ منو، كليس ىك ممف يعتمد عمى "لو أحاديث كثيرة، كي

، كقاؿ أبك نعيـ األصبياني: "حدث (15)، كقاؿ الجكزجاني: "يينشئ لمكبلـ الحسف إسنادان"(14)ركاياتو"
، كقاؿ أبك سعيد النقاش: (18)، كقاؿ أيضان: "أحد المترككيف"(17)، كقاؿ الذىبي: "لو مناكير"(16)بالمناكير"

 .(20)، كقاؿ السميماني: "في عداد مف يضع الحديث"(19)دَّث بأحاديث مكضكعة""حى 
                                                 

 .1/108الضعفاء الكبير  (1)
 .2/337ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (2)
 .2/514سنف الترمذم  (3)
 .528شفاء العميؿ  .ىذا يدؿ عمى أنو مخمط مف جية الحفظ كلك كاف مبتدعان أك كذابان لما أرشدكا إلى أخذ العبادة عنو (4)
 .5/56ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (5)
 .1/256المجركحيف  (6)
 .3/975اإلرشاد  (7)
 .1/256المجركحيف  (8)
 .675تقريب التيذيب  (9)
 .1/256المجركحيف  (10)
 .1/221ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (11)
 .2/323ينظر: لساف الميزاف  (12)
 .94ديكاف الضعفاء  (13)
 .3/296الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .345أحكاؿ الرجاؿ  (15)
 .75ينظر: الضعفاء  (16)
 .5/56ـ تاريخ اإلسبل (17)
 .2/499المغني في الضعفاء  (18)
 .2/323ينظر: لساف الميزاف  (19)
 .1/558ينظر: ميزاف االعتداؿ  (20)
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، ككاف ابف ميدم ييكذّْبو، قاؿ نصر بف الحاجب المركزم: ذكرت (1)ككاف ككيع بف الجراح يكذّْبو
 .(2)أبا مقاتؿ لعبد الرحمف بف ميدم، فقاؿ: "كاهلل ال تحؿ الركاية عنو"

 .جدان  : ضعيؼخالصة القول
 :(3)"ل أرى أصحابنا يرضونو" مصطمح: .3

، أرخ الذىبي كفاتو (4)( أىٍسباط بف نىٍصر اليىٍمداني، أبك يكسؼ، كيقاؿ: أبك نصر، الككفي4)خت ـ  -3
 .(5)في حدكد سنة سبعيف كمائة

قال عبد اهلل: حدثني حسن بن عيسى، قال: سألت ابن المبارك، عن أسباط، ومحمد بن فضيل        
فمما كان بعد أيام رآني، فقال لي: "يا حسن، صاحباك، ل أرى أصحابنا ابن غزوان؟ فسكت، 

 .(6)يرضونيما"
 أقوال النقاد:

 .(10)، كذكره ابف حباف في الثقات(9)، كابف خمفكف(8)، كابف شاىيف(7)كثقو ابف معيف
 : "صدكؽ"، كزاد ابف حجر: "كثير الخطأ يغرب". (13)، كابف حجر(12)، كالذىبي(11)كقاؿ البخارم

، كقاؿ أبك نيعيـ: "لـ يكف بو بأس، غير أنو (14)اؿ مكسى بف ىاركف: "لـ يكف بو بأس"كق
 .(16)، كقاؿ أبك زرعة: "أما حديثو، فييعرؼ كيينكر، كأما في نفسو، فبل بأس بو"(15)أىكج"

                                                 
 .1/257ينظر: المجركحيف  (1)
 .1/256 المصدر السابؽينظر:  (2)
 .هلل أعمـلـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أف النقاد كأىؿ الحديث ال يرضكف ىذا الراكم كال حديثو لعمة ما، كا (3)
 .2/357ينظر: تيذيب الكماؿ  (4)
 .4/304ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (5)
 .3/485العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (6)
 .465ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (7)
 .43ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (8)
 .2/65ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (9)
 .6/85ينظر: الثقات  (10)
 . عزاه مغمطام لمبخارم في تاريخو األكسط، كلـ أعثر عميو.2/64تيذيب الكماؿ  ينظر: إكماؿ (11)
 .25ديكاف الضعفاء  (12)
 .98تقريب التيذيب  (13)
 .1/212ينظر: تيذيب التيذيب  (14)
 .2/332ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .2/464ينظر: أبك زرعة كجيكده  (16)
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، كجاء رجؿ بكتاب الصحيح مف ركاية مسمـ، إلى أبي زرعة، فجعؿ (1)كقاؿ النسائي: ليس بالقكم
إذا حديث عف أسباط بف نصر، فقاؿ أبك زرعة: ما أبعد ىذا مف الصحيح، ييدخؿ في كتابو ينظر فيو، ف

، كقاؿ عبد اهلل بف أحمد: سألت أبي عف أسباط بف نصر؟ فقاؿ: ما كتبت مف حديثو (2)أسباط بف نصر؟!
حدثاف عف أحد شيئان، كلـ أره عرفو، ثـ قاؿ: ككيع كأبك نعيـ يحدثاف عف مشايخ الككفة، كلـ أرىما ي

، كقيؿ ألحمد: أسباط بف نصر الككفي الذم يركم عف السدم، كيؼ حديثو؟ قاؿ: ما أدرم، ككأنو (3)عنو
 .(4)ضعَّفو

عّْؼ أسباط بف نصر، كقاؿ:  كقاؿ عبد الرحمف الرازم: حدثني أبي، قاؿ: سمعت أبا نيعيـ ييضى
، كقاؿ أبك نيعيـ: "كاف يقمب (6)ك"، كقاؿ أبك نيعيـ: "ىالؾ ى(5)"أحاديثو عامية سقط، مقمكبة األسانيد"

 .(8)، كقاؿ أبك يعمى الخميمي: "لـ يتفقكا عميو"(7)الحديث"
، كذكره أبك العرب، كالساجي في "جممة الضعفاء"، كزاد (9)كذكره ابف الجكزم في الضعفاء

 .(11)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء"(10)الساجي: ركل أحاديث ال يتابع عمييا عف سماؾ بف حرب
 : صدكؽ، كثير الغمط.صة القولخال

بّْي، مكالىـ، أ -4 ًرير الضَّ يؿ بف غىٍزكاف بف جى ٍبد الرحمف الككفيب)ع( محمد بف فيضى ، مات سنة (12)ك عى
 .(13)خمس كتسعيف كمائة

قال عبد اهلل: حدثني حسن بن عيسى، قال: سألت ابن المبارك، عن أسباط، ومحمد بن فضيل        
كان بعد أيام رآني، فقال لي: "يا حسن، صاحباك، ل أرى أصحابنا ابن غزوان؟ فسكت، فمما 

 .(14)يرضونيما"
 

                                                 
 .2/359ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .5/451يخ بغداد ينظر: تار  (2)
 .2/95العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (3)
 .2/332ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .2/332ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .2/465ينظر: أبك زرعة كجيكده  (6)
 .2/464 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .1/396اإلرشاد  (8)
 .1/96ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (9)
 .2/64اؿ تيذيب الكماؿ ينظر: إكم (10)
 .1/212ينظر: تيذيب التيذيب  (11)
 .26/293ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .502تقريب التيذيب  (13)
 .3/485العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (14)
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 أقوال النقاد:
، كقاؿ (2)، كقاؿ ابف المديني: "ثقة ثبتان في الحديث، كما أقؿ سقط حديثو"(1)كثقو ابف معيف

، (6)اىيف في الثقات: "ثقة شيعي"، كذكره ابف ش(5)، كالذىبي(4)، كقاؿ الفسكم(3)العجمي: "ثقة، ككاف يتشيع"
 .(7)كابف حباف، كقاؿ: "كاف يغمك في التشيع"

، كقاؿ (8)كقاؿ ابف سعد: "كاف ثقة، صدكقنا، كثير الحديث متشيعان، كبعضيـ ال يحتج بو"
، بمغني أف -رضي اهلل عف عثماف-الدارقطني: "كاف ثبتان في الحديث، إال أنو كاف منحرفنا عف عثماف 

 .(9)إلى آخره؛ ليترحـ عمى عثماف، فمـ يفعؿ" أباه ضربو مف أكؿ الميؿ
، كقاؿ مرة: "كثير (11)، كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ"(10)كقاؿ أحمد: "كاف يتشيع، ككاف حسف الحديث"

: "صدكؽ مف أىؿ العمـ"، كقاؿ النسائي: "ليس بو (14)، كابف القطاف(13)، كقاؿ أبك زرعة(12)الخطأ"
، كقاؿ ابف حجر: (17)قاؿ مرة: "احتجَّ بو أرباب الصحاح"، ك (16)، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ مشيكر"(15)بأس"

 .(18)"صدكؽ، عارؼ، رمي بالتشيع"

                                                 
 .156ركاية الدارمي  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (1)
 .208ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (2)
 .2/250معرفة الثقات  (3)
 .3/112المعرفة كالتاريخ  (4)
 .2/211الكاشؼ  (5)
 .208ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (6)
 .26/298ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .6/361الطبقات الكبرل  (8)
 .283ينظر: سؤاالت السممي  (9)
 .8/57ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .8/58 المصدر السابؽينظر:  (11)
 .466ثؽ ينظر: مف تكمـ فيو كىك مك  (12)
 .8/58ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .10/314ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
 .26/297ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
 .4/9ميزاف االعتداؿ  (16)
 .9/175سير أعبلـ النببلء  (17)
 .502تقريب التيذيب  (18)
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قمت: يجرم عندؾ ابف فضيؿ  -يعني: أحمد بف حنبؿ–كقاؿ الفضؿ بف زياد: سألت أبا عبد اهلل 
مجرل عيبيد اهلل بف مكسى؟ قاؿ: "ال، كاف ابف فضيؿ أستر، ككاف عيبيد اهلل صاحب تخميط، كركل 

 .(1)يث سكء"أحاد
، كذكره العقيمي في (3)، كقاؿ الجكزجاني: "زائغ عف الحؽ"(2)كقاؿ أبك داكد: "كاف شيعينا محترقان"

: "لـ يسمع مف عطاء بف السائب إال بعد اختبلطو"(4)الضعفاء  .(5)، كقاؿ ابف حـز
 : صدكؽ، شيعي.خالصة القول

 :(6)ا؛ فوقفت"مصطمح: "الميم إني ل أعمم إل خيرًا، ولكن أصحابي وقفو  .4
، أرخ (7)الحسف بف دينار، أبك سعيد البىٍصرم، كىك الحسف بف كىاصؿ، التًَّمٍيًمي، كدينار زكج أمو -5

 .(8)الذىبي كفاتو في حدكد سبعيف كمائة
، وقال البخاري: (9)قال ابن المبارك: "الميم إني ل أعمم إل خيرًا، ولكن أصحابي وقفوا؛ فوقفت"

 .(10)حمن وابن المبارك ووكيع""تركو يحيى وعبد الر 
 أقوال النقاد:

            ، (15)، كالدارقطني(14)، كابف المديني(13)، كأحمد(12)، كابف معيف(11)ضعَّفو ابف سعد
كىى (16)كأبك خيثمة ، كبىمىغى أبا داكد أف شعبة قاؿ: "اكتبكا عف الحسف بف دينار؛ فإنو صدكؽ، فكذَّب الذم حى

                                                 
 .2/173ينظر: المعرفة كالتاريخ  (1)
 .26/297ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .87ؿ الرجاؿ أحكا (3)
 .4/118ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .10/314ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .لـ أعثر عمى معناىا، كلعميا تعني: أف النقاد تكقفكا عف قبكؿ حديثو أك عف تكثبقو، كاهلل أعمى كأعمـ (6)
 .2/275تيذيب التيذيب  (7)
 .4/332ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (8)
 .2/275، كتيذيب التيذيب 3/116، كالكامؿ في الضعفاء 1/232ف ينظر: المجركحي (9)
 .2/292التاريخ الكبير  (10)
 .7/206الطبقات الكبرل  (11)
 .1/223ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .88ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (13)
 .170ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (14)
 .1/297سنف الدارقطني  (15)
 .2/86ر: تاريخ ابف أبي خيثمة ينظ (16)
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، كقاؿ ابف عيينة: "كاف يقاؿ (2)عندم مف أىؿ الكذب، كلكنو لـ يكف بالحافظ"، كقاؿ مرة: "ما ىك (1)عنو"
، (4)"-يعني: اضرب عميو–، كقاؿ مرة: "كاف ككيع إذا أتى عمى الحسف بف دينار قاؿ: "أىًجٍز عميو (3)فيو"

د في كقاؿ ابف عدم: "قد أجمع مف تكمـ في الرجاؿ عمى ضعَّفو، عمى أني لـ أر لو حديثان قد جاكز الح
، كقاؿ ابف حجر: "كذكره في الضعفاء كؿ مف (5)اإلنكار، كىك إلى الضعؼ أقرب منو إلى الصدؽ"

نَّؼ فييـ، كال أعرؼ ألحد فيو تكثيقان، كجاء عف شعبة ما يدؿ عمى أف الحسف كاف ال يتعمد الكذب" ، (6)صى
 .(7)كقاؿ الذىبي: "كىك مجمع عمى ضعَّفو، عمى أني لـ أر حديثان قد جاكز الحد"

: "ليس بشيء"، كقاؿ أحمد: "ال (11)، كأبك داكد(10)، كابف المديني(9)، كابف معيف(8)كقاؿ ابف سعد
 .(12)ييكتب حديث الحسف بف دينار"

: "متركؾ الحديث"، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "كترؾ  (15)، كالدارقطني(14)، كالنسائي(13)كقاؿ أبك حاتـ
، كقاؿ (16)نا، فقيؿ لو: عندنا مكتكب؟! قاؿ: اضربكا عميو"أبك زرعة حديث الحسف بف دينار، كلـ يقرأه عمي

بىمىة، كالحسف بف دينار كميـ  الدارقطني: "كأيكب بف خيكط، كداكد بف الميحبَّر، كعبد الرحمف بف عمرك بف جى
متركككف، كليس فييـ مف يجكز االحتجاج بركايتو لك لـ يكف لو ميخالؼ، فكيؼ كقد خالؼ كؿ كاحد منيـ 

 .(17)مف أصحاب قتادة"خمسة ثقات 

                                                 
 .367ينظر: سؤاالت اآلجرم  (1)
 .3/117ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (2)
 .3/11ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .1/222، كالضعفاء الكبير 2/526ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (4)
 .3/131الكامؿ في الضعفاء  (5)
 .2/276تيذيب التيذيب  (6)
 .4/332تاريخ اإلسبلـ  (7)
 .7/206الطبقات الكبرل  (8)
 .4/241ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (9)
 .170ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (10)
 .282ينظر: سؤاالت اآلجرم  (11)
 .3/12ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .3/12 المصدر السابؽينظر:  (13)
 .33الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .1/298لدارقطني سنف ا (15)
 .3/12ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .1/300سنف الدارقطني  (17)
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، (2)، كقاؿ الفبلس: "اجتمع أىؿ العمـ عمى أىنو الى يركل عنو"(1)كقاؿ الجكزجاني: "مف الذاىبيف"
، كقاؿ ابف حباف: "ييحدث المكضعات عف األثبات، كيخالؼ الثقات في (3)كقاؿ أبك حاتـ: "كذاب"

 .(4)الركايات، حتى يسبؽ إلى القمب أنو كاف يعتمد ليا"
 الحديث. و فيضعفمتفؽ عمى : لقولخالصة ا

 مصطمح: "كان ل يشيد الجمعة":  .5
يَّاف بف شيفىٌي بف ىينىٌي بف رافع اليىٍمدىاًني، ( 4)بخ ـ -6 ٌي، كىك حى الحسف بف صالح بف صالح بف حى

 .(6)، مات سنة تسع كستيف كمائة(5)الثكرم
د الجمعة، في أثر جمعة قال ابن المبارك: "كان ابن صالح ل يشيد الجمعة، وأنا رأيتو شي

 .(7)اختفى منيا"
 أقوال النقاد:

، (10)، كقاؿ أبك حاتـ: "ثقة، متقف، حافظ"(9)، كزاد مرة: "ثقة، ثقة"(8)قاؿ ابف معيف: "مأمكف، ثقة"
  .(11)كقاؿ الدارقطني: "ثقة، عابد"

، (12)الحديث، كثيره"كقاؿ ابف سعد: "ككاف ناسكان، عابدان، فقييان، ككاف ميتىشىيّْعان، ككاف ثقة، صحيح 
، كقاؿ أخرل: "صحيح الركاية، (14)، كقاؿ مرة: "ثقة"(13)كقاؿ أحمد: "أثبت إلي في الحديث مف شريؾ"

، كقاؿ مرة: "ثقة، مستقيـ (16)، كقاؿ ابف معيف: "ثقة"(15)يىتىفىقَّو، صاًئف لنفسو في الحديث، كالكرع"

                                                 
 .170أحكاؿ الرجاؿ  (1)
 .1/201ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (2)
 .3/12ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .1/232المجركحيف  (4)
 .2/285تيذيب التيذيب  (5)
 .4/334ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (6)
 .2/289تيذيب ينظر: تيذيب ال (7)
 .3/146ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .2/289ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .3/18ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .2/289ينظر: تيذيب التيذيب  (11)
 .6/353الطبقات الكبرل  (12)
 .1/379ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (13)
 .1/233ينظر: الضعفاء الكبير  (14)
 .3/18نظر: الجرح كالتعديؿ ي (15)
 .3/446ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (16)
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: "كاف ثقة، ثبتان، متعبدان، ككاف يتشيع، ككاف ، كقاؿ العجمي(2)، كقاؿ أيضان: "ليس بو بأس"(1)الحديث"
، كقاؿ (5)، كقاؿ النسائي: "ثقة"(4)، كقاؿ أبك زرعة: "اجتمع فيو إتقاف، كفقو، كعبادة، كزىد"(3)حسف الفقو"

، كقاؿ ابف حجر: (7)، كقاؿ مرة: "ىك مف أئمة اإلسبلـ، لكال تىمىبُّسو ببدعة"(6)الذىبي: "صحيح الحديث"
 .(9)، كذكره ابف شاىيف في الثقات(8)ابد، رمي بالتشيع""ثقة، فقيو، ع

، كقاؿ ابف عدم: "لـ أجد لو حديثان منكىران مجاكز (10)كقاؿ الساجي: "صدكؽ، ككاف يتشيع"
 . (11)المقدار، كىك عندم مف أىؿ الصدؽ"

سىف بف حي" ، كذكره العقيمي في (12)كقاؿ القطاف: "كاف سفياف الثكرم سيء الرأم في الحى
مىؼ بف تىميـ: "كاف زائدة يستتيب مف أتى حسف بف صالح"(13)اءالضعف  .(14)، كقاؿ خى

، كقاؿ مرة: "الحسف بف صالح مع ما "(15)كقاؿ الثكرم: "ذاؾ رجؿ يرل السيؼ عمى أمة محمد 
سمع مف العمـ، كفىًقو، يىتريؾ الجمعة"

ٍكر (16) ، كقاؿ الذىبي: "كاف يترؾ الجمعة، كال يراىا خمؼ أئمة الجى
 .(18)، كقاؿ أخرل: "فيو بدعة تشيع قميؿ، ككاف يترؾ الجمعة"(17)و"بزعم

كر، ك  قاؿ ابف حجر: "كقكليـ: كاف يرل السيؼ، يعني: كاف يرل الخركج بالسيؼ عمى أئمة الجى
ٍقعة  ى إلى أشد منو، ففي كى كىذا مذىب لمسمؼ قديـ، لكف استقر األمر عمى ترؾ ذلؾ؛ ًلمىا رأكه قد أفضى

رَّة، ككقعة ا بف األشعث، كغيرىما، ًعظة لمف تدبر، كبمثؿ: ىذا الرأم ال ييقدح في رجؿ قد ثبتت الحى
                                                 

 .3/146ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .59ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (2)
 .1/296معرفة الثقات  (3)
 .3/18ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .6/187ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .7/362سير أعبلـ النببلء  (6)
 .7/361 المصدر السابؽ (7)
 .161تقريب التيذيب  (8)
 .59ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (9)
 .2/289ينظر: تيذيب التيذيب  (10)
 .3/157الكامؿ في الضعفاء  (11)
 .6/180ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .1/229الضعفاء الكبير  (13)
 .1/232ينظر: الضعفاء الكبير  (14)
 .1/230 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .1/231 المصدر السابؽينظر:  (16)
 .7/363سير أعبلـ النببلء  (17)
 .1/496ميزاف االعتداؿ  (18)



 لفصل الثالثا

 

 
194 

 

عدالتو، كاشتير بالحفظ، كاإلتقاف، كالكرع التاـ، كالحسف مع ذلؾ لـ يىخريج عمى أحد، كأما تٍرؾ الجمعة، 
تذر بو عف ففي جممة رأيو ذلؾ أف ال يصمي خمؼ فاسؽ، كال ييصحح كىالية اإلماـ الفاسؽ، فيذا ما ييع

ف كاف الصكاب خبلفو، فيك إماـ مجتيد"  .(1)الحسف، كا 
 صحيح الحديث، مع ما رمي بو مف التشيع. فقيو عابد، : ثقة،خالصة القول

 مصطمح: "كان قريب اإلسناد":  .6
بىاف العىٍبسيُّ  -7 ، أبك سعد البىقَّاؿ، الككفي، األىٍعكىر(2))بخ ت ؽ( سعيد بف المىٍرزي

مات  ،(4)، مكلى حذيفة(3)
 .(5)بعد األربعيف كمائة

قال ابن المبارك: "كان قريب اإلسناد"، وقال أبو حاتم: يريد ابن المبارك بقولو: كان قريب 
 .(6)اإلسناد، أي: "أنَّا كتبنا عنو بقرب إسناده، ولول ذاك لم نكتب عنو شيًئا"

 أقوال النقاد:
، كسئؿ أبك زرعة عنو، فقاؿ: (8)الحديث"، كقاؿ ابف سعد: "كاف قميؿ (7)قاؿ حماد بف أسامة: "ثقة"

 .(10)، كقاؿ الذىبي: "ليف الحديث"(9)"ليّْف الحديث، مدلس، قيؿ: ىك صدكؽ؟ قاؿ: نعـ كاف ال يكذب"
، كقاؿ أبك عيسى: "ليس بالقكم (12)، كقاؿ النسائي: "ليس بثقة"(11)كقاؿ ابف معيف: "لـ يكف بثقة"

 .(14)ثو"، كقاؿ أبك حاتـ: "ال يحتج بحدي(13)عندىـ"
 

                                                 
 .2/288تيذيب التيذيب  (1)
العبسي: بفتح العيف الميممة كسككف الباء المكحدة ككسر السيف الميممة، ىذه النسبة إلى عبس بف بغيض، كىي القبيمة  (2)

 .9/199كف بالككفة، كليـ بيا مسجد، كفييـ كثرة. األنساب المشيكرة التي ينسب إلييا العبسي
األعكر: بفتح األلؼ كسككف العيف الميممة كفتح الكاك كفي آخرىا الراء، ىذه المفظة إنما تقاؿ لمممتع بإحدل عينيو.  (3)

 .1/315األنساب 
 .4/79تيذيب التيذيب  (4)
 .241تقريب التيذيب  (5)
 .1/318ينظر: المجركحيف  (6)
 .4/433ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (7)
 .6/339الطبقات الكبرل  (8)
 .4/63ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .2/164سير أعبلـ النببلء  (10)
 .1/62ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (11)
 .11/55ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .5/346ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
 .4/62يؿ ينظر: الجرح كالتعد (14)
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، كقاؿ أحمد: "ما رأيت ابف عيينة أممى (4)، كالفبلس(3)، كالنسائي(2)، كالعجمي(1)كضعَّفو ابف معيف
ٍعؼ أبي سىعػػدو  ـى؟ قاؿ: لضى كح الجسد، قيؿ لو: ًل عمينا إال حديثان كاحدان، حديث أبي سىٍعد: خاصـ الرُّ

، كقاؿ يعقكب (7)الساجي: "فيو ضعؼ، كليس بذاؾ" ، كقاؿ(6)، كقػػاؿ الػػذىبي: "ضعيؼ عنػدىػػػػـ"(5)عنػػده"
في  (11)، كابف الجكزم(10)، كابػػػػػف شاىيف(9)، كذكػػػره العقيمي(8)ابف سفياف: "ضعيؼ، ال ييفرح بحديثو"

الضعفاء، كقاؿ ابف عدم: "لو غير ما ذكرت مف الحديث شيء صالح، كىك في جممة ضعفاء الككفة 
 .(12)الذيف يجمع حديثيـ، كال ييترؾ"

، كالنسائي: "ال يكتب (15): "منكر الحديث"، كقاؿ ابف معيف(14)، كالبخارم(13)كقاؿ أحمد
 .(18)، كقاؿ ابف الجاركد: "ليس حديثو بشيء"(17)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء"(16)حديثو"

: "متركؾ"، كقاؿ عمر بف حفص بف غياث: "ترؾ أبي حديث (20)، كالفبلس(19)كقاؿ الدارقطني
 .(21)ؿ"أبي سعد البقا

                                                 
 .4/432ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .1/404معرفة الثقات  (2)
 .52الضعفاء كالمترككيف  (3)
 .4/62ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .2/115ينظر: الضعفاء الكبير  (5)
 .3/1020تاريخ اإلسبلـ  (6)
 .5/346ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (7)
 .5/347 المصدر السابؽينظر:  (8)
 .2/115لضعفاء الكبير ا (9)
 .98تاريخ أسماء الضعفاء  (10)
 .1/325الضعفاء كالمترككيف  (11)
 .4/436الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .1/444ينظر: الكاشؼ  (13)
 .4/432ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .4/432 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .11/55ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
 .4/40كاية الدكرم ر  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (17)
 .5/346ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (18)
 .32ينظر: سؤاالت البرقاني  (19)
 .4/432ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (20)
 .4/62ينظر: الجرح كالتعديؿ  (21)
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، ككاف يحيى (2)، كقاؿ السمعاني: "كثير الكىـ"(1)كقاؿ ابف حباف: "كثير الكىـ، فاحش الخطأ"
، كذكره ابف حجر في المرتبة الخامسة مف المدلسيف، كقاؿ: "ضعيؼ، (3)القطاف ال يٍستىحؿ أىف يركم عنو

 .(4)مشيكر بالتدليس"
 : ضعيؼ، مدلس.خالصة القول

 :"ل تحدث إل من كتابك" – كتبك" منيا شيخ  مصطمح: "َحدِّث .7
ٍيميُّ  -8 نىفي، أبك عبد اهلل اليىمىامي(5))د ؽ( محمد بف جابر بف سىيَّار بف طىٍمؽ السُّحى ، الحى

، أصمو ككفي، (6)
 .(8)، مات بعد السبعيف كمائة(7)ككاف أعمى

لو: أييا  قال ابن المبارك: "مررت بو وىو بمنى يحدِّث الناس، فرأيتو ل يحفظ حديثو، فقمت
الشيخ إنك حدثتني بكذا وكذا، قال: فجاءني إلى رحمي ومعو كتابو، فقال لي: انظر، فنظرت، فإذا ىو 

، وقال عتاب بن زياد: َمرَّ ابن المبارك عمى محمد بن جابر، (9)صحيح، فقمت: ل تحدث إل من كتابك"
يخ من كتبك، قال: من ىذا؟ قيل:    وىو يحدث بمكة، في سنة ثمان وستين، ونحن َثمَّ، فقال: حدِّث يا ش

 .(10)ابن المبارك، فأرسل إليو بكتبو"
 أقوال النقاد:

، كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة: "ىك صدكؽ، إال أف في حديثو (11)قاؿ أبك زرعة: "محمو الصدؽ"
، كقاؿ ابف عدم: (13)، كقاؿ عمرك بف عمي: "صدكؽ، كثير الكىـ"(12)تخاليط، كأما أصكلو فيي صحاح"

 أف محمد بف جابر في ذلؾ المحؿ، لـ يرك عنو ىؤالء الذيف ىك دكنيـ، كقد خالؼ في أحاديث، كمع "لكال

                                                 
 .1/317المجركحيف  (1)
 .5/346ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (2)
 .1/325ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (3)
 .54دلسيف طبقات الم (4)
السحيمي: بضـ السيف كفتح الحاء الميممتيف بعدىما الياء الساكنة آخر الحركؼ كفي آخرىا التاء ثالث الحركؼ، ىذه  (5)

 .7/92النسبة إلى سحيت، كىك اسـ لجد مبرح بف شياب بف الحارث بف سعد بف سحيت الرعينٌي. األنساب 
يا كالميميف بينيما األلؼ، ىذه النسبة إلى اليمامة، كىي بمدة مف ببلد اليمامي: بفتح الياء المعجمة بنقطتيف مف تحت (6)

 .13/522العكالي مشيكرة، كأكثر مف نزؿ بيا بنك حنيفة. األنساب 
 .9/88تيذيب التيذيب  (7)
 .471تقريب التيذيب  (8)
 .9/89ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .4/41ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .7/219ديؿ ينظر: الجرح كالتع (11)
 .7/220 المصدر السابؽينظر:  (12)
 .7/219 المصدر السابؽينظر:  (13)
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ما تكمـ فيو مىٍف تكمـ يكتب حديثو"
، كقاؿ أبك الكليد الطيالسي: "نحف نظمـ ابف جابر بامتناعنا التحديث (1)

 .(2)عنو"
 .(3)مي فصار ييمىقف"كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ، ذىبت كتبو فساء حفظو، كخمط كثيران، كع

، كقاؿ الذىبي: "ما ىك بحجة، (5)، كقاؿ الجكزجاني: "غير مقنع"(4)كقاؿ البخارم: "ليس بالقكم"
 .(7)، كقاؿ مرة: "سيء الحفظ"(6)كلو مناكير عدة"

كقاؿ الكليد بف صالح: "سمعت محمد بف جابر، كقيؿ لو: انظر كيؼ تحدث أييا الشيخ، فقاؿ: 
كـ ال يعرفكف ىذا، كال ييسألكف عنو، كلقد تركت أبا إسحاؽ قبؿ أف يختمؼ إليو أترل أكذب؟ أنا عند ق

 .(8)شريؾ كشعبة"
، كقاؿ (11)، كقاؿ يعقكب بف سفياف: "ضعيؼ، ال ييفرح بحديثو"(10)، كالنسائي(9)كضعَّفو ابف معيف

 .(13)اء، كذكره ابف الجكزم في الضعف(12)الدارقطني: "ضعيؼ، قيؿ: ييترؾ؟ قاؿ: ال، ييعتبر بو"
كقاؿ أحمد: "يركم أحاديث مناكير، كىك معركؼ بالسماع، يقكلكف رأكا في كتبو لىحقان، حديثو عف 

، كقاؿ البخارم: "يتكممكف فيو، ركل (15)، كقاؿ مرة: "ربما أيلحؽ في كتابو الحديث"(14)حماد فيو اضطراب"
ككاف ييمىقَّف، ككاف يركم أحاديث ، كقاؿ أبك حاتـ: "ذىىىبىت كتبو في آخر عمره، كساء حفظو، (16)مناكير"

 .(17)مناكير، كىك معركؼ بالسماع، جيد المقاء، رأكا في كتبو لٍحقان، كحديثو عف حماد فيو اضطراب"

                                                 
 .7/342الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .7/220ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .471تقريب التيذيب  (3)
 .1/53التاريخ الكبير  (4)
 .175أحكاؿ الرجاؿ  (5)
 .8/238سير أعبلـ النببلء  (6)
 .2/161الكاشؼ  (7)
 .7/330نظر: الكامؿ في الضعفاء ي (8)
 .7/219ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .92الضعفاء كالمترككيف  (10)
 .2/121المعرفة كالتاريخ  (11)
 .63ينظر: سؤاالت البرقاني  (12)
 .3/45الضعفاء كالمترككيف  (13)
 .3/61ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (14)
 .2/370 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .24/567ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
 .7/219ينظر: الجرح كالتعديؿ  (17)
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 . (2)، كقاؿ أبك زرعة: "ساقط الحديث عند أىؿ العمـ"(1)كقاؿ العقيمي: "ال يتابع عمى عامة حديثو"
، كقاؿ عمرك بف عمي: (3)، ثـ تركو بعدككاف عبد الرحمف بف ميدم يحدث عنو، عف حماد

، كسيئؿ يحيى عف محمد بف جابر، فغمط فيو، كمرة: فذمو، كقاؿ: "ال يحدث عنو إال (4)"متركؾ الحديث"
 .(7)، كقاؿ أبك داكد: "ليس بشيء"(6)، كقاؿ مرة: "عىًمي، كاختمط، ليس ىك بشيء"(5)مف ىك شر منو"

تبو ما ليس مف حديثو، كيسرؽ ما ذككر بو، فييحدّْث كقاؿ ابف حباف: "كاف أعمى، ييمًحؽ في ك
 .(8)بو"

 : صدكؽ، ساء حفظو، كعىًمي، فصار ييمقف.خالصة القول
 :(9)مصطمح: "ما يفيدني ول يدلني عمى الشيوخ إل فالن" .8

)ؽ( محمد بف عمر بف كىاقد الكىاقدم -9
مكالىـ، أبك عبد اهلل المىدىني، القاضي، أحد  (11)، األىٍسمىمي(10)

 .(13)، مات سنة سبع كمائتيف(12)األعبلـ
 .(14)قال ابن المبارك: "كنت أقدم المدينة فما يفيدني ول يدلني عمى الشيوخ إل الواقدي"

 أقوال النقاد:
، كقاؿ إبراىيـ الحربي: "الكاقدم أميف (15)قاؿ مجاىد بف مكسى: "ما كتبت عف أحد أحفظ منو"

كاف الكاقدم أعمـ الناس بأمر اإلسبلـ، فأما الجاىمية فمـ يعمـ ، كقاؿ مرة: "(16)الناس عمى أىؿ اإلسبلـ"
 .(17)فييا شيئان"

                                                 
 .4/42الضعفاء الكبير  (1)
 .7/220ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .4/41ينظر: الضعفاء الكبير  (3)
 .7/331ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .388، 1/374ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (5)
 .4/41لضعفاء الكبير ينظر: ا (6)
 .24/568ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .2/270المجركحيف  (8)
 .لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أف ىذا الراكم كاف يدؿ الركاة عمى الركاة، كيفيد مف يسألو عنيـ، كاهلل أعمـ (9)
كاقد، كىك اسـ لجد المنتسب إليو. األنساب الكاقدم: بفتح الكاك ككسر القاؼ كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى  (10)

13/271. 
األسممي: بفتح األلؼ كسككف السيف الميممة كفتح البلـ ككسر الميـ، ىذه النسبة إلى أسمـ بف أفصى بف حارثة       (11)

 .1/238ابف عمرك. األنساب 
 .9/363تيذيب التيذيب  (12)
 .498تقريب التيذيب  (13)
 .9/365ينظر: تيذيب التيذيب  (14)
 .4/108ينظر: الضعفاء الكبير  (15)
 .4/8ينظر: تاريخ بغداد  (16)
 .54/440ينظر: تاريخ دمشؽ  (17)
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كقاؿ الدَّرىاكىٍردم
، عف الكاقدم فقاؿ: (3)، كسيئؿ أبك عامر العىقىدم(2): "أمير المؤمنيف في الحديث"(1)

 .(4)"إنما ييسأؿ الكاقدم عنا، ما كاف يفيدنا الشيكخ كاألحاديث بالمدينة إال الكاقدم"
مىًحي: "محمد بف عمر الكاقدم عالـ دىره" كقاؿ محمد بف سبلـ الجي

، كقاؿ أبك بكر (5)
اغىاني : "لقد كاف الكاقدم ككاف، كذكر مف فضمو كما يحضر مجمسو مف الناس مف أصحاب (6)الصَّ

حدثت كقاؿ مرة: "كاهلل لكال أنو عندم ثقة ما  (8)كغيره، كحىسَّف أحاديثو" (7)الحديث، مثؿ: الشاذككني
 .(9)عنو"

، كقاؿ الميسىيًّْبي(11)، كقاؿ مرة: "ثقة مأمكف"(10)كقاؿ مصعب الزبيرم: "كاهلل ما رأينا مثمو قط"
(12) ،

 .(14): "ثقة مأمكف"، كقاؿ يزيد بف ىاركف: "ثقة"(13)كأبك يحيى األزىرم
.(15)كقاؿ ابف نمير: "أما حديثو ىنا فمستكم، كأما حديث أىؿ المدينة فيـ أعمـ بو"

                                                 
الدراكردم: بفتح الداؿ الميممة كالراء كالكاك كسككف الراء األخرل ككسر الداؿ األخرل ىذه النسبة ألبي محمد         (1)

ٍردمٌ  ، مف أىؿ المدينة، قاؿ أبك حاتـ بف حباف: كاف أبكه مف دارابجرد، عبد العزيز بف محمد بف عبيد بف أبى عبيد الدراكى
ٍردٌم  ٍردٌم، كقاؿ أحمد بف صالح: كاف الدراكى مدينة بفارس، ككاف مكلى لجيينة، فاستثقمكا أف يقكلكا دارابجردل فقالكا: الدراكى

ٍردٌم.مف أىؿ أصبياف، نزؿ المدينة، ككاف يقكؿ لمرجؿ إذا أراد أف يدخؿ اندراكر؛ فمقب  و أىؿ المدينة: الدراكى
 .54/441ينظر: تاريخ دمشؽ  (2)
العقدم: بفتح العيف الميممة كالقاؼ كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى بطف مف بجيمة، كالبجيمة: قبيمة مف  (3)

 .9/334اليمف. األنساب 
 .4/14ينظر: تاريخ بغداد  (4)
 .9/457ينظر: سير أعبلـ النببلء  (5)
الصاغاني: بفتح الصاد الميممة كالغيف المعجمة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى صاغاف، كىذه النسبة إلى قرية  (6)

 .8/252بمرك يقاؿ ليا: چاغاف، عند نسفاف، كقد يقرف بككه، فيقاؿ: ككه كچاغاف، فعيرّْب، كقيؿ: صاغاف. األنساب 
يما األلؼ كضـ الكاؼ كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى شاذككنة، قاؿ الشاذككني: بفتح الشيف كالذاؿ المعجمتيف بين (7)

أبك بكر بف مردكيو الحافظ األصبياني في تاريخو: إنما قيؿ لو الشاذككني؛ ألف أباه كاف يتجر إلى اليمف ككاف يبيع ىذه 
 .8/6المضربات الكبار، كتسمى "شاذككنة"، فنسب إلييا. األنساب 

 .4/13 ينظر: تاريخ بغداد (8)
 .4/14 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .54/441ينظر: تاريخ دمشؽ  (10)
 .4/17ينظر: تاريخ بغداد  (11)
، كالمسيبي: بضـ الميـ كفتح السيف الميممة كالياء المشددة آخر الحركؼ كفي آخرىا 4/17 المصدر السابؽينظر:  (12)

 .12/268الباء المكحدة، ىذه النسبة إلى الجد األعمى. األنساب 
، كاألزىرم: بفتح األلؼ كسككف الزام كفتح الياء كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى 4/17 المصدر السابؽينظر:  (13)

 .1/189األزىر، كىك اسـ لجد المنتسب اليو. األنساب 
 .4/18 المصدر السابؽينظر:  (14)
 .54/449ينظر: تاريخ دمشؽ  (15)
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، (1)ابف سعد: "كاف عالمان بالمغازم كالسيرة كالفتكح كباختبلؼ الناس في الحديث كاألحكاـ" كقاؿ
كقاؿ الذىبي: "صاحب التصانيؼ كالمغازم، العبلمة، اإلماـ، أحد أكعية العمـ عمى ضعَّفو، جمع فأكعى، 

عنو في المغازم، كأياـ كخمط الغث بالسميف، كالخرز بالدر الثميف، فاطَّرحكه لذلؾ، كمع ىذا، فبل يستغنى 
 .(3)، كقاؿ البخارم: "سكتكا عنو"(2)الصحابة، كأخبارىـ"

، (4)كقاؿ ابف معيف: "الكاقدم ضعيؼ، كاف يقمب حديث يكنس يجعميا عف معمر، ليس بثقة"
، كقاؿ أخرل: "الكاقدم (5)كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "ما أشؾ في الكاقدم أنو كاف يقمبيا، يعني: األحاديث"

ٍمعو األسانيد، كمجيئو بمتف كاحد عمى سياقة (6)األسانيد" ييرىكّْب ، كقاؿ أخرل: "ليس أينكر عميو شيئان، إال جى
 .(7)كاحدة، عف جماعة ربما اختمفكا"

، كقاؿ مرة: (8)كقاؿ عمي بف المديني: "ال أرضاه في الحديث، كال في األنساب، كال في شيء"
، كقاؿ أبك زرعة: "ضعيؼ، قيؿ: يكتب حديثو؟ قاؿ: ما (9)"ليس بمكضع لمركاية كال يركل عنو، كضعَّفو"

 .(11)، كقاؿ الجكزجاني: "الكاقدم لـ يكف مقنعان"(10)يعجبني إال عمى االعتبار"
، كقاؿ معاكية      (12)كقاؿ ابف عدم: "متكف أخبار الكاقدم غير محفكظة، كىك بىيّْف الضعؼ"

، (14)مختمؼ فيو، فيو ضعؼ يتبيف عمى حديثو"، كقاؿ الدارقطني: "(13)ابف صالح: "الكاقدم ضعيؼ"
 .(15)كذكره العقيمي في الضعفاء

                                                 
 .5/493الطبقات الكبرل  (1)
 .9/454النببلء سير أعبلـ  (2)
 .5/182ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (3)
 .4/108ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .4/108 المصدر السابؽينظر:  (5)
 .4/20ينظر: تاريخ بغداد  (6)
 .4/24 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .4/109ينظر: الضعفاء الكبير  (8)
 .4/20ينظر: تاريخ بغداد  (9)
 .8/21ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .230أحكاؿ الرجاؿ ( 11)
 .7/484الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .54/453ينظر: تاريخ دمشؽ  (13)
 .54/458 المصدر السابؽينظر:  (14)
 .4/107ينظر: الضعفاء الكبير  (15)
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كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يحفظ أياـ الناس كسيرىـ، ككاف يركم عف الثقات المقمكبات، كعف 
، كقاؿ زكريا الساجي: "قاضي (1)األثبات المعضبلت؛ حتى ربما سبؽ إلى القمب أنو كاف المتعمد لذلؾ"

 .(3)، كقاؿ المأمكف: "ىذا رجؿ يحفظ التأكيؿ، كال يحفظ التنزيؿ"(2)بغداد، متيـ"
، كقاؿ أبك داكد: "ال أكتب حديثو، ما (4)كقاؿ ابف معيف: "ال يكتب حديث الكاقدم، ليس بشيء"

ف كاف صادقان فما في (5)أشؾ أنو كاف ينقؿ الحديث" ، كقاؿ ىشيـ: "لئف كاف كذابان فما في الدنيا مثمو، كا 
 .(6)ثمو"الدنيا م

: "متركؾ الحديث"، (11)، كأبك بشر الدكالبي(10)، كالنسائي(9)، كأبك حاتـ(8)، كمسمـ(7)كقاؿ البخارم
 .(13)، كقاؿ ابف حجر: "متركؾ مع سعة عممو"(12)كقاؿ أبك زرعة: "ترؾ الناس حديثو"

كقىاؿ الحاكـ أىبيك أىٍحمىد: "ذاىب الحديث"
(14). 

، كقاؿ ابف المديني: "الكاقدم (16)، كقاؿ أحمد: "ىك كذَّاب"(15)كقاؿ الشافعي: "كتب الكاقدم كذب"
 .(18)، كقاؿ بندار بف بشار: "ما رأيت أكذب شفتيف مف الكاقدم"(17)يضع الحديث"

 : متركؾ الحديث.خالصة القول
 

                                                 
 .2/290المجركحيف  (1)
 .54/434ينظر: تاريخ دمشؽ  (2)
 .54/447 المصدر السابؽينظر:  (3)
 .8/21ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .4/23ينظر: تاريخ بغداد  (5)
 .54/442ينظر: تاريخ دمشؽ  (6)
 .4/108ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .54/439ينظر: تاريخ دمشؽ  (8)
 .8/21ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .7/481ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (10)
 . 10/292ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ( 11)
 .8/21ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .498تقريب التيذيب  (13)
 .26/188ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
 .8/21ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .4/108ينظر: الضعفاء الكبير  (16)
 .2/290ينظر: المجركحيف  (17)
 .4/22ينظر: تاريخ بغداد  (18)
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 :(1)مصطمح: "يا لو من عمم لو كان لو إسناد" .9
رىاسا -10 ، (3)، صاحب التفسير(2)ني، أبك الحسف البىٍمًخي)ؿ( ميقىاًتؿ بف سيميماف بف بىًشير، األىٍزدم، الخي

 .(4)مات سنة خمسيف كمائة
، وقال مرة: (5)قال ابن المبارك لما نظر إلى شيء من تفسيره: "يا لو من عمم لو كان لو إسناد"

، وروى وىب بن زمعة عن عبد اهلل بن المبارك أنو ترك (6)"إرم بو، وما أحسن تفسيره لو كان ثقة"
 .(7)حديثو

 أقوال النقاد:
، كقاؿ الشافعي: "الناس ًعيىاؿ عمى مقاتؿ    (8)كاف مقاتؿ ييذكر عند شيعبة فما يقكؿ فيو إال خيران 

 .(10)، كقاؿ ابف عيينة: "كاف حافظان لمتفسير، ككاف ال يضبط اإلسناد"(9)ابف سميماف في التفسير"
غني أنؾ تيشىبّْو؟ فقاؿ: "إنما أقكؿ فقاؿ: بم كقاؿ عمي بف الحسيف بف كاقد أف الخميفة سأؿ مقاتبلن 

 .(11)ىك اهلل أحد، اهلل الصمد، لـ يمد كلـ يكلد، كلـ يكف لو كفكان أحد، فمف قاؿ غير ذاؾ فقد كذب"
، كقاؿ الخطيب البغدادم: "لـ (13)، كقاؿ البخارم: "سكتكا عنو"(12)كقاؿ ابف معيف: "ليس بثقة"

 .(15)كـ: "ليس بالقكم عندىـ"، كقاؿ أبك أحمد الحا(14)يكف في الحديث بذاؾ"
 .(17)، كقاؿ ابف خزيمة: "ال أحتج بو"(16)كقاؿ أحمد: "ما ييعجبني أف أركم عنو شيئان"

                                                 
 .لو إسناد جيد، كاهلل أعمـحسف كمقبكؿ لك أنو كاف  -عمـ التفسير–لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أف ىذا العمـ  (1)
البمخي: بفتح الباء المكحدة كسككف البلـ كفي آخرىا الخاء المعجمة، ىذه النسبة إلى بمدة مف ببلد خراساف، يقاؿ ليا:  (2)

 .2/303بمخ. األنساب 
 .10/279تيذيب التيذيب  (3)
 .545تقريب التيذيب  (4)
 .4/238ينظر: الضعفاء الكبير  (5)
 .4/238 ر السابؽالمصدينظر:  (6)
 .8/189ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (7)
 .8/189ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .8/192 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .8/188 المصدر السابؽينظر:  (10)
 .8/189 المصدر السابؽينظر:  (11)
 .28/448ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .4/238ينظر: الضعفاء الكبير  (13)
 .15/207د تاريخ بغدا (14)
 .11/343ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (15)
 .8/355ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .11/343ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (17)
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في الضعفاء، كقاؿ الخميمي:  (4)، كابف الجكزم(3)، كذكره العقيمي(2)، كالدارقطني(1)كضعَّفو العجمي
عَّفكه في الركاة، كىك قديـ  "محمو عند أىؿ التفسير، كالعمماء محؿ كبير، كاسع العمـ، لكف الحفاظ ضى

ميعىمّْر، ركل عنو الضعفاء أحاديث مناكير، كالحمؿ فييا عمييـ"
(5) . 

كقاؿ ابف عدم: "حديثو صالح، كعامة أحاديثو ال يتابع عميو، عمى أف كثيران مف الثقات 
 .(6)كتب حديثو"كالمعركفيف قد حدَّث عنو، ككاف مف أعمـ الناس بتفسير القرآف، كىك مع ضعَّفو ي

، (8)، كقاؿ البخارم: "منكر الحديث"(7)كقاؿ ابف سعد: "أصحاب الحديث يتقكف حديثو كينكركنو"
 .(9)كقاؿ ابف أبي حاتـ: "صاحب التفسير كالمناكير"
، كقاؿ مرة: "ىك (11)، كقاؿ البخارم: "ال شيء البتة"(10)كقاؿ ابف معيف: "ليس حديثو بشيء"

 .(13)بد اهلل بف عمار: "ال شيء"، كقاؿ محمد بف ع(12)ذاىب"
: "متركؾ (17)، كالذىبي(16)، كالعجمي(15)، كقاؿ أبك حاتـ(14)كقاؿ أبك داكد: "ترككا حديثو"

ان، ترؾ الناس حديثو" ، كقاؿ حماد بف (18)الحديث"، كقاؿ عبد الرحمف بف الحكـ بف بشير: "كاف قاصَّ
 .(19)عمرك: "إف كاف ما يجيء بو عممان فما أعممو"

مد بف سىيَّار: "متَّيـ، متركؾ الحديث، ميجكري القكؿ، يتكمـ في الصفات بما ال تحؿ كقاؿ أح
، كقاؿ أبك حنيفة: "أتانا مف المشرؽ رأياف خبيثاف، جيـ ميعىطّْؿ، كمقاتؿ ميشىبّْو"(20)الركاية عنو"

(21). 

                                                 
 .11/343ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (1)
 .11/343 المصدر السابؽينظر:  (2)
 .4/238الضعفاء الكبير  (3)
 .3/136الضعفاء كالمترككيف  (4)
 .3/928اإلرشاد  (5)
 .8/192الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .7/263الطبقات الكبرل  (7)
 .8/187ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .8/354الجرح كالتعديؿ  (9)
 .4/238ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .8/14التاريخ الكبير  (11)
 .4/238ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .15/218ينظر: تاريخ بغداد  (13)
 .15/219 السابؽالمصدر ينظر:  (14)
 .8/355ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .2/295معرفة الثقات  (16)
 .2/290الكاشؼ  (17)
 .8/355ينظر: الجرح كالتعديؿ  (18)
 .15/209ينظر: تاريخ بغداد  (19)
 .15/211 المصدر السابؽينظر:  (20)
 .15/212 المصدر السابؽينظر:  (21)
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فقاؿ: "ال ، كقاؿ مرة: كقد سئؿ عف كتاب التفسير عف مقاتؿ، (1)كقاؿ ككيع بف الجراح: "كذَّاب"
تنظر فيو، فقيؿ: ما أصنع بو، قاؿ: ادفنو"، ثـ قاؿ: "أليس زعمكا أنو كاف يحفظ؟ كنا نأتيو فيحدثنا، ثـ 

، كقاؿ أيضان: (3)، كقاؿ أخرل: "لك كاف أىبلن ييركل عنو لركينا"(2)نأتيو بعد أياـ فيقمب اإلسناد كالحديث"
ؿ النسائي: "الكذابكف المعركفكف بكضع الحديث أربعة، ، كقا(4)"لقيناه، كلكف كاف كذَّابان فمـ نكتب عنو"

االن جسكران"(6)، كقاؿ الدارقطني: "يكذب"(5)منيـ: مقاتؿ" ، (8)، كقاؿ عمرك الفبلس(7)، كقاؿ الجكزجاني: "دجَّ
: "كذاب، متركؾ الحديث"، كقاؿ إسحاؽ بف راىكيو: "أخرجت خراساف ثبلثة لـ يكف ليـ في (9)كالساجي

، كقاؿ ابف حباف: "كاف شبييان، يشبو الرب (10)يعني: في البدعة كالكذب، منيـ: مقاتؿ"الدنيا نظير، 
، كقاؿ ابف حجر: "كذَّبكه، كىجركه، كريمي (11)بالمخمكقيف، ككاف يكذب مع ذلؾ في الحديث"

 .(12)بالتجسيـ"
 ."(13)اهلل  كقاؿ ىشاـ بف السائب الكمبي: "لك رأيتو حيث ال يككف بيني كبينو أحد، لتقربت بدمو إلى

 .متركؾ الحديث: خالصة القول
 :(14)و إل اهلل"لمصطمح: "ىو يقول ل إ .11

      ، كقيؿ: يزيد(16)، كقيؿ: مايىٌنة أك ماقىٌنة(15))ت فؽ( نيكح بف أبي مىٍريـ، كاسمو مابىٌنة أك مافىنَّة -11
نة، المىٍركزم، أبك ًعٍصمة القيرىشياب ٍعكى ف جى

امعمكالىـ، قاضي مىٍرك، كييعر  (17) ، مات سنة (18)ؼ بنكح الجى
 .(19)ثبلث كسبعيف كمائة

                                                 
 .4/238ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .8/354الجرح كالتعديؿ  ينظر: (2)
 .8/188ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (3)
 .182ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء  (4)
 .15/217ينظر: تاريخ بغداد  (5)
 .3/133الضعفاء كالمترككيف  (6)
 .343أحكاؿ الرجاؿ  (7)
 .15/219ينظر: تاريخ بغداد  (8)
 .15/219 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .15/212 سابؽالمصدر الينظر:  (10)
 .3/14المجركحيف  (11)
 .545تقريب التيذيب  (12)
 .3/14ينظر: المجركحيف  (13)
لـ أعثر ليا عمى معنى محدد، كلعميا تعني: اكتفاء الناقد بيذا القكؿ في حؽ الراكم دكف اإلشارة إلى تكثيقو أك  (14)

 ذا فيو، كاهلل أعمى كأعمـ.تضعيفو، ككأنو لـ يرضو، أك أف ىذا الراكم مشيكر حالو، فاكتفى بقكلو ى
 .30/56ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
 .12/95ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .10/369القرشي: بضـ القاؼ كفتح الراء كفي آخرىا الشيف المعجمة، ىذه النسبة إلى قريش. األنساب  (17)
 .10/486تيذيب التيذيب  (18)
 .567تقريب التيذيب  (19)
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، وقال مرة: "في الحديث الذي (1)ذكر ابن المبارك حديث أبي عصمة، وضعَّفو وأنكر كثيرًا منو
، وقال مرة لوكيع: "عندنا (2)يرويو أبو عصمة عن مقاتل بن حيان في الشمس والقمر ليس لو أصل"

، وسئل ابن المبارك عنو، فقال: (3)كما يضع المعمى بن ىالل"شيخ، يقال لو: أبو ِعصَمة، كان يضع 
 .(5)، وقيل لوكيع أبو عصمة؟ فقال: "ما نصنع بو؟ لم يرو عنو ابن المبارك"(4)"ىو يقول ل إلو إل اهلل"

 أقوال النقاد:
، كال ، كقاؿ مرة: "ليس بثقة(7)، كقاؿ النسائي: "ليس بثقة، كال مأمكف"(6)قاؿ ابف معيف: "ليس بثقة"

 .(8)يكتب حديثو"
، كقاؿ أحمد: (9)كقاؿ ابف عدم: "عامة ما يركيو ال يتابع عميو، كىك مع ضعَّفو يكتب حديثو"

، كأضاؼ: "كاف شديدان عمى (10)"كاف أبك عصمة يركم أحاديث مناكير، كلـ يكف في الحديث بذاؾ"
 .(11)الجيمية كالرد عمييـ، تعمَّـ منو نعيـ بف حماد الرد عمى الجيمية"

كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يقمب األسانيد، كيركم عف الثقات ما ليس مف حديث األثبات، ال 
 .(13)، كقاؿ ابف السمعاني: "يقمب األسانيد، ال يجكز االحتجاج بو"(12)يجكز االحتجاج بو بحاؿ"
: "ضعيؼ الحديث"، كقاؿ الخميمي: "ضعيؼ، أجمعكا عمى (15)، كالدارقطني(14)كقاؿ أبك زرعة

 .(17)، كذكره العقيمي في الضعفاء(16)فو كقصتو مشيكرة"ضعَّ 

                                                 
 .4/304كبير ينظر: الضعفاء ال (1)
 .4/304 المصدر السابؽينظر:  (2)
 .7/396ينظر: التاريخ الكبير  (3)
 .4/304ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .8/293ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (5)
 .1/63ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (6)
 .30/60ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .30/60 المصدر السابؽينظر:  (8)
 .8/299لكامؿ في الضعفاء ا (9)
 .4/304ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .8/484ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .3/48المجركحيف  (12)
 .12/96ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
 .8/484ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .2/321سنف الدارقطني  (15)
 .3/901اإلرشاد  (16)
 .4/304الضعفاء الكبير  (17)
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، كقاؿ (2)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء، كال يكتب حديثو"(1)كقاؿ البخارم: "منكر الحديث"
 : "سقط حديثو".(4)، كالجكزجاني(3)النسائي

كؾ : "متر (9)، كالدارقطني(8)، كابف حماد(7)، كأبك بشر الدكالبي(6)، كأبك حاتـ(5)كقاؿ مسمـ
، حديث (10)الحديث"، كقاؿ ابف عبد البر: "ىك عندىـ متركؾ الحديث، ركل حديث )الشمس كالقمر(

، كقاؿ الذىبي: "فقيو كاسع (12)، كقاؿ زكريا الساجي: "متركؾ الحديث، عنده أحاديث بكاطيؿ"(11)منكر"
 .(14)، كقاؿ البخارم: "ذاىب الحديث جدان"(13)العمـ، ترككه"

، كقاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ: "نكحان كضع (15)في الخطأ كالكذب، ال شيء" كقاؿ أبك نعيـ: "جامعان 
، كقاؿ        (17)، كقاؿ مرة: "رزؽ مف كؿ شيء حظان إال الصدؽ؛ فإنو حيرمو"(16)حديث فضائؿ القرآف"

 .(18)ابف حجر: "ييعرؼ بالجامع؛ لجمعو العمكـ، لكف كذَّبكه في الحديث"
 : كذاب.خالصة القول

 
 
 
 

                                                 
 .30/60تيذيب الكماؿ ينظر:  (1)
 .3/167ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (2)
 .30/61ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .345أحكاؿ الرجاؿ  (4)
 .1/643الكنى كاألسماء  (5)
 .8/484ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .30/60ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .8/293ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .2/321سنف الدارقطني  (9)
أخرجو أبك الشيخ األصبياني في كتاب العظمة، باب ذكر عظمة اهلل تعالى كعجائب لطفو كحكمتو في الشمس كالقمر  (10)
 .57الحديث مكضكع، ينظر: الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة  .(4/1163)
 .12/97ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (11)
 .12/97 المصدر السابؽينظر:  (12)
 .2/327الكاشؼ  (13)
 .8/111ينظر: التاريخ الكبير  (14)
 .151الضعفاء  (15)
 .3/167ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (16)
 .218المدخؿ إلى الصحيح  (17)
 .567تقريب التيذيب  (18)
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 الثاني: مرتبة الجرح اليسير:المطمب 
 :، "أيش حديث فالن، وما الفالن؟"مصطمح: "ينكرون حديث فالن"، "أنكر عميو حديثاً" .1
ٍمد بف أيكب، البصرم، أرخ الذىبي كفاتو في حدكد سنة ثبلثيف كمائة -12  .(1)الجى

ا، قمت قال عبد اهلل بن أحمد: سمعت أبي، ذكر الجمد بن أيوب، فقال: ليس يسوي حديثو شيئً 
لو: الجمد ضعيف؟ قال: نعم، ضعيف الحديث، سمعت أبا معمر يقول: ما سمعت ابن المبارك ذكر أحًدا 

 .(2)بسوء إل يومًا ذكر عنده الجمد بن أيوب، فقال: أيش حديث الجمد، وما الجمد، من الجمد
بصاحب حديث"، وقال ابن المبارك: "أىل البصرة ُينكرون حديث الجمد بن أيوب، ويقولون: شيخ ليس 

 .(3)وقال: وأىل مصره أعمم بو من غيرىم
 أقوال النقاد:

 .(4)قاؿ إبراىيـ الحربي: "غيره أثبت منو"
، كقاؿ أبك عاصـ (6)، كقاؿ أبك زرعة: "ليس بالقكم"(5)كقاؿ ابف معيف: "ال شيء، ليس بثقة"

 .(7)الضحاؾ بف مخمد: "لـ يكف بذاؾ كلكف أصحابنا سيمكا فيو"
، ككاف حماد   (8)ف حنبؿ: "ييضعفكف الجمد بف أيكب كال يركنو في مكضع الحجة"كقاؿ أحمد ب

، (11)، كالنسائي(10)، كقاؿ ابف معيف(9)ابف زيد ييضعؼ الجمد كيقكؿ: "لـ يكف يعقؿ الحديث"
: "ضعيؼ"، كقاؿ أبك حاتـ: "ىك شيخ أعرابي ضعيؼ الحديث، يكتب حديثو كال يحتج (12)كالدارقطني

،  (17)، كابف شاىيف(16)، كذكره العقيمي في الضعفاء(15)، كضعَّفو ابف راىكيو(14)الشافعي ، كضعَّفو(13)بو"
 .(18)كابف الجكزم

                                                 
 .3/389ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (1)
 .1/391العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (2)
 .3/47ينظر: المعرفة كالتاريخ  (3)
 .2/133ظر: لساف الميزاف ين (4)
 .65ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء  (5)
 .2/549ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .2/548 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .3/47ينظر: المعرفة كالتاريخ  (8)
 .3/46 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .2/549ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .28الضعفاء كالمترككيف  (11)
 .1/411قطني سنف الدار  (12)
 .2/549ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .2/435ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .1/421ينظر: ميزاف االعتداؿ  (15)
 .1/204ينظر: الضعفاء الكبير  (16)
 .65ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء  (17)
 .1/173ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (18)
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، كقاؿ ابف عيينة: "حديث جمد    (1)ككاف ابف عيينة يقكؿ: "جمد، كمف جمد، كمف كاف جمد؟!"
 .(2)ابف أيكب في الحيض حديث محدث ال أصؿ لو"
 .(3)عميؾ أال تعبأ بالنظر في حديثو" كقاؿ ابف معيف: "مضطرب الحديث، ال

 .(5)، كقاؿ اليًسٍنجاني: "تركو شعبة، كيحيى، كعبد الرحمف"(4)كقاؿ الدارقطني: "متركؾ"
كقاؿ أحمد: "ليس يسكل حديثو شيئان، قيؿ لو: الجمد بف أيكب ضعيؼ الحديث؟ قاؿ: نعـ، 

 .(7)ديث طمية أك طميتيف"، كقاؿ حماد بف زيد: "ما كاف جمد بف أيكب يسكل في الح(6)ضعيؼ"
، (8)كقاؿ ابف عدم: "قد ركل أحاديث ال يتابع عميو، عمى أني لـ أر في حديثو حديثان منكران جدان"

 .(9)كذكره ابف حباف في المجركحيف
 .(11)، كقاؿ ابف الجكزم: "كاف ابف عمية يرميو بالكذب"(10)كقاؿ ابف عمية: "أعرابي"

 : ضعيؼ.خالصة القول
 .(12)لعزيز بف عبيد اهلل بف حمزة بف صييب بف ًسنىاف الشَّامي، الًحٍمصي)ؽ( عبد ا -13

قال أحمد بن حميد: سألتو، يعني: أحمد بن حنبل، عن حديث إسماعيل بن عياش، عن 
موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنو كان إذا لم يصل في جماعة أيام التشريق لم يكبر دبر 

ابن المبارك في ىذا الحديث، أنكره عميو، وقال: دفع إلى موسى بن  . قال: أيش عمل بو(13)الصموات
 .(14)عقبة كتابو، ولم يكن ىذا فيو، قال: إنما ىو حديث عبد العزيز بن عبد اهلل

 أقوال النقاد:

                                                 
 .2/257ينظر: التاريخ الكبير  (1)
، كالحديث أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو، كتاب الطبلؽ، باب ما قالكا في الحيض 1/204لضعفاء الكبير ينظر: ا (2)
 (.1/623/862(، كالدارمي في سننو، كتاب الطيارة، باب ما جاء في أكثر الحيض )4/200/19297)
 .65ينظر: تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف  (3)
 .1/261الضعفاء كالمترككيف  (4)
 .2/133ينظر: لساف الميزاف  (5)
 .1/204ينظر: الضعفاء الكبير  (6)
 .1/204 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .2/438الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .1/211ينظر: المجركحيف  (9)
 .2/435ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (10)
 .1/173ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (11)
 .18/170ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .7/189جو الخطيب البغدادم في تاريخ بغداد أخر  (13)
 .6/498ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
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، كقاؿ (2)، كقاؿ النسائي: "ليس بثقة، كال يكتب حديثو"(1)قاؿ الجكزجاني: "غير محمكد الحديث"
 .(3)يث، كليس بالقكم، كقد ركل عنو أىؿ العمـ كاحتممكا حديثو"البزار: "صالح الحد

، (5)، كقاؿ ابف المديني(4): "ضعيؼ، لـ يحدث عنو إال إسماعيؿ بف عياش"ابف معيفكقاؿ 
، كقاؿ الدارقطني: "ضعيؼ، (8): "ضعيؼ"، كقاؿ أبك زرعة: "ضعيؼ الحديث"(7)، كابف حجر(6)كالفسكم

 .(11)، كابف شاىيف(10)ي في الضعفاء، كذكره العقيم(9)ال يحتج بو"
 .(12)كقاؿ الذىبي: "كاه"

كقاؿ أبك حاتـ: "ىك عندم عجيب، ضعيؼ الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثو، يركم أحاديث 
   ، كقاؿ    (14)، كقاؿ أبك زرعة: "مضطرب الحديث، كاىي الحديث"(13)مناكير، كيركم أحاديث حسانان"

كرتيا لعبد العزيز ىذا مناكير كميا، كما رأيت أحدان ييحدث عنو غير ابف عدم: "كىذه األحاديث التي ذ
 .(15)إسماعيؿ بف عياش"

 .(17)، كقاؿ الدارقطني: "متركؾ"(16)كقاؿ أبك داكد: "ليس بشيء"
 : ضعيؼ، يركم مناكير.خالصة القول

 
 

                                                 
 .293أحكاؿ الرجاؿ  (1)
 .18/172ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .8/368مسند البزار  (3)
 .3/21ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .153ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (5)
 .2/450المعرفة كالتاريخ  (6)
 .358التيذيب تقريب  (7)
 .2/550ينظر: أبك زرعة كجيكده  (8)
 .9/429ينظر: السنف الكبرل  (9)
 .3/21ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .136ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء  (11)
 .1/657الكاشؼ  (12)
 .5/388ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .5/388 المصدر السابؽينظر:  (14)
 .6/500الكامؿ في الضعفاء  (15)
 .18/172ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
 .45ينظر: سؤاالت البرقاني  (17)
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 مصطمح: "أعرض عن حديثو، ولم يذكره": .2
نىيس، الككفي، العابد، نز  -14 ، أرخ الذىبي كفاتو في حدكد السبعيف (1)يؿ بغداد)ت ؽ( بىكر بف خي

 .(2)كمائة
قال عبدان: كان عبد اهلل بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس، فكان آخرًا إذا أتى عمييا 

 .(3)أعرض عنيا، ولم يذكرىا
 أقوال النقاد:

 .(4)كقاؿ العجمي: "ثقة"
ف ضعفاء، كيكتب مف حديثو كقاؿ ابف معيف: "شيخ صالح ال بأس بو إال أنو كاف يركم ع

، كقاؿ أبك حاتـ: "كاف رجبلن صالحان غران، كليس ىك بقكم في الحديث"، قيؿ: ىك (5)الرقاؽ"
، (7)، كقاؿ الجكزجاني: "كاف ال بأس بو في نفسو"(6)متركؾ الحديث؟ قاؿ: "ال يبمغ بو الترؾ"

 .(8)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ لو أغبلط، أفرط فيو ابف حباف"
، كقاؿ ابف عمار المكصمي: "ليس بمتركؾ، كىك شيخ صاحب (9)ائي: "ليس بالقكم"كقاؿ النس

، كقاؿ ابف عدم: "كىك ممف يكتب حديثو، كىك يحدث بأحاديث مناكير عف قكـ ال بأس بيـ، (10)غزك"
كىك في نفسو رجؿ صالح إال أف الصالحيف ييشبو عمييـ الحديث، كربما حدَّثكا بالتكىـ، كحديثو في جممة 

 . (11)ث الضعفاء، كليس ىك ممف يحتج بحديثو"حدي
       : "ضعيؼ"، كقاؿ أبك حاتـ: سألت عمي (14)، كالفبلس(13)، كالنسائي(12)كقاؿ ابف معيف

، كقاؿ عبد اهلل بف عمي بف المديني: كسألتو، (15)بف المديني، عف بكر بف خنيس؟ فقاؿ: "لمحديث رجاؿ"ا

                                                 
 .4/208تيذيب الكماؿ  (1)
 .4/317ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (2)
 .1/740ينظر: العمؿ الصغير  (3)
 .1/250معرفة الثقات  (4)
 .2/188ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (5)
 .2/384ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .2/188عفاء ينظر: الكامؿ في الض (7)
 .126تقريب التيذيب  (8)
 .4/210ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .7/574ينظر: تاريخ بغداد  (10)
 .2/191ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (11)
 .2/384ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .24الضعفاء كالمترككيف  (13)
 .2/188ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .2/384ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
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، (2)شيبة: "ضعيؼ الحديث، كىك مكصكؼ بالعبادة كالزىد"، كقاؿ يعقكب بف (1)يعني: أباه، فضعَّفو"
 .(6)، كقاؿ الذىبي: "كاه"(5)، كابف الجكزم(4)، كذكره العقيمي في الضعفاء(3)كضعَّفو يعقكب الفسكم

  ، كقاؿ الفبلس: "ركل عف ىماـ    (7)كقاؿ الجكزجاني: "كاف يركم كؿ منكر عف كؿ منكر"
 .(8)فظ عف سفياف عنو شيئان"ابف الحارث أحاديث منكرة، كال أح

، كقاؿ الدارقطني: (11): "ليس بشيء"، كقاؿ ابف معيف: "ال شيء"(10)، كأبك داكد(9)كقاؿ ابف معيف
 . (14)، كقاؿ الذىبي: "ترؾ حديثو"(13)، كقاؿ ابف خراش: "متركؾ الحديث"(12)"متركؾ"

عبد الرحمف، حدثا  كقاؿ محمد بف المثنى: "ما سمعت يحيى، كال، (15)كقاؿ أبك زرعة: "ذاىب"
كقاؿ ابف حباف: "يركم عف البصرييف كالككفييف أشياء مكضكعة يسبؽ ، (16)عف بكر بف خنيس شيئان قط"

 .(17)إلى القمب أنو المعتمد ليا"
 .ضعيؼ الحديث خالصة القول:

 مصطمح: "لقد مّن اهلل عمى المسممين بسوء حفظ فالن": .3
ئًػٌي، الكػكفي، كقيػؿ: اسػمو )ت ؽ( إسماعيؿ بف خميفػة العىٍبًسي، أب -15 ػػػك إسرائيػػؿ بػف أبػي إسحػػاؽ، الميبلى

 .(19)تسع كستيف كمائة ، مات سنة(18)عبد العزيز
 .(20)قال ابن المبارك: "لقد مّن اهلل عمى المسممين بسوء حفظ أبي إسرائيل"

                                                 
 .7/574ينظر: تاريخ بغداد  (1)
 .7/575 المصدر السابؽينظر:  (2)
 .3/36ينظر: المعرفة كالتاريخ  (3)
 .1/148ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .1/148ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (5)
 .1/274الكاشؼ  (6)
 .181أحكاؿ الرجاؿ  (7)
 .2/188ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .1/148بير ينظر: الضعفاء الك (9)
 .7/575ينظر: تاريخ بغداد  (10)
 .2/384ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .19ينظر: سؤاالت البرقاني  (12)
 .7/575ينظر: تاريخ بغداد  (13)
 .1/344ميزاف االعتداؿ  (14)
 .2/449الضعفاء  (15)
 .1/148ينظر: الضعفاء الكبير  (16)
 .1/195المجركحيف  (17)
 .1/293تيذيب التيذيب  (18)
 .107تقريب التيذيب  (19)
 .1/293ينظر: تيذيب التيذيب  (20)
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 أقوال النقاد:
 .(2)، كقاؿ مرة: "ليس بو بأس"(1)قاؿ: يحيى بف معيف: "ثقة"

  : "صػػدكؽ"، كزاد ابػػف حجػػر: "سػػيء الحفػػظ"، كقػػاؿ ابػػف معػػيف: (4)، كابػػف حجػػر(3)ةكقػػاؿ أبػػك زرعػػ
، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "أبك إسرائيؿ المبلئي حسػف الحػديث، جيػد المقػاء، لػو أغػاليط، (5)"أبك إسرائيؿ صالح"

ت، كعامػة مػػا يركيػو يخػػالؼ الثقػػا كقػػاؿ ابػف عػػدم:، (6)ال يحػتج بحديثػػو، كيكتػب حديثػػو كىػك سػػيء الحفػظ"
 .(7)كىك في جممة مف يكتب حديثو

، كقػػاؿ العقيمػػي: "لػػو (9)، كقػػاؿ أبػػك زرعػػة: "فػػي رأيػػو غمػػك"(8)كقػػاؿ ابػػف معػػيف: "يغمػػك فػػي الشّْػػيعىة"
"ككػػػاف ، كقػػػاؿ الػػػذىبي: "(11)، كقػػػاؿ ابػػػف حبػػػاف: "راًفضػػػيان، يشػػػتـ أصػػػحاب رسػػػكؿ اهلل (10)مػػػذىب سػػػكء"

 .(13)نيًسب إلى الغمك في التشيع"، كقاؿ ابف حجر: ""(12)يىتىرفض، كيناؿ مف عثماف 
قاؿ عمرك بف عمي: "سألت عبد الرحمف بف ميدم ، ك "(14)كقاؿ البخارم: "كاف يشتـ عثماف 

دّْثني بو، قاؿ: كاف يشتـ عثماف بف عفاف  ، كقاؿ "(15)عف حديث أبي إسرائيؿ المبلئي؟ فأبى أف ييحى
مت: يا أبا معاكية، ال تحدث عف أبي إسرائيؿ، بىٍيز: كنت عند أبي معاكية فقاؿ: حدثنا أبك إسرائيؿ، فق

؟ قمت: تىٍذكير يكـ شيجَّ ابنيو فبلف؟ قاؿ: إنؾ لتذكر، قاؿ: إني كنت عند أبي إسرائيؿ فسمعتو يقكؿ:  ـى قاؿ: ًل
إف عثماف قيتؿ كافران، إف عثماف قتؿ كافران، ثبلثان، قاؿ أبك معاكية: فإني أيشيد اهلل أني ال أذكر أبا إسرائيؿ 

 .(16)حديث حتى ألقى اهلل عز كجؿ في

                                                 
 .3/270ركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  (1)
 .2/108ركاية ابف محرز  -تاريخ ابف معيف  (2)
 .2/167الجرح كالتعديؿ  (3)
 .107تقريب التيذيب  (4)
 .2/166الجرح كالتعديؿ  (5)
 .2/167 المصدر السابؽ (6)
 .1/471ء الكامؿ في الضعفا (7)
 .65مف كبلـ يحيى بف معيف في الرجاؿ  (8)
 .2/167الجرح كالتعديؿ  (9)
 .1/75الضعفاء الكبير  (10)
 .1/124المجركحيف  (11)
 .4/551تاريخ اإلسبلـ  (12)
 .107تقريب التيذيب  (13)
 .3/79، كتيذيب الكماؿ 1/346التاريخ الكبير  (14)
 .1/124المجركحيف  (15)
 .1/467 الكامؿ في الضعفاء (16)
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، كقػاؿ (2)، كقػاؿ النسػائي: "لػيس بثقػة"(1)كقاؿ الترمذم: "كليس ىك بػذاؾ القػكم عنػد أىػؿ الحػديث"
 . (3)عمرك بف عمي: "أبك إسرائيؿ المبلئي ليس مف أىؿ الكذب"

. (4)ث"كقاؿ ابػف حبػاف: "حمػؿ عميػو أبػك الكليػد الطيالسػي حمػبلن شػديدان، كىػك مػع ذلػؾ منكػر الحػدي
عّْؼ"(5)كقاؿ البخارم: "ضعَّفو أبك الكليد"  .(7)"كاه"، كقاؿ مرة: (6)، كقاؿ الذىبي: "ضي

 .(10)كقاؿ العقيمي: "في حديثو كىـ كاضطراب"، (9)، كابف حباف: "تركو ابف ميدم"(8)كقاؿ البخارم
فػػي كقػػاؿ العبلئػػي: "ركل عػػف الحكػػـ عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليمػػى عػػف بػػبلؿ حػػديث ال تثػػكبف 

، قاؿ الترمذم: "كلػـ يسػمع ىػذا الحػديث مػف الحكػـ، إنمػا ركاه (11)شيء مف الصمكات إال في صبلة الفجر"
 .(12)عف الحسف بف عمارة عف الحكـ، كأبك إسرائيؿ ليس بذاؾ القكم عند أىؿ الحديث"

ػعّْؼ بػأمر آخػر سػكل التػدليس فحػديثيـ مػردكد كلػك  كذكره ابػف حجػر فػي المرتبػة الخامسػة، مىػف ضي
 .(13)رحكا بالسماع، إال أف يكثؽ مف كاف ضعَّفو يسيران ص

سػػػيء الحفػػظ، كثيػػػر اإلرسػػػاؿ كالتػػدليس، ثبػػػت عميػػو فػػػي أكثػػر مػػػف مصػػدر أنػػػو شػػػتـ  خالصــة القـــول:
 ، كىـ الذيف رضي اهلل عنيـ كأرضاىـ.، كبخاصة عثماف صحابة خير البشر 

 يرزق حفظ اآلثار":مصطمح: "كان ل يحفظ، يعني: أن الغالب عميو الفقو، وأنو لم  .4
( حمَّاد بف أبي سيميماف، ميٍسًمـ األىٍشعىرمُّ 4)بخ ـ  -16

، مات (15)مكالىـ، أبك إسماعيؿ، الككفي، الفقيو (14)
 .(16)سنة عشريف كمائة، أك قبميا

                                                 
 .1/379سنف الترمذم  (1)
 .12الضعفاء كالمترككيف  (2)
 .2/166الجرح كالتعديؿ  (3)
 .1/124المجركحيف  (4)
 .1/346التاريخ الكبير  (5)
 .1/245الكاشؼ  (6)
 .1/75المقتنى في سرد الكنى  (7)
 .3/79، كتيذيب الكماؿ 1/346التاريخ الكبير  (8)
 .1/124المجركحيف  (9)
 .1/75اء الكبير الضعف (10)
 ما جاء في التثكيب في الفجر، كالحديث أخرجو الترمذم في سننو، أبكاب الصبلة، باب 145جامع التحصيؿ ( 11)
 (.1/237/715(، كابف ماجة في سننو، كتاب األذاف كالسنة فيو، باب السنة في األذاف )1/378/198)
 .1/378سنف الترمذم  (12)
 .52طبقات المدلسيف  (13)
شعرم: بفتح األلؼ كسككف الشيف المعجمة كفتح العيف الميممة ككسر الراء، ىذه النسبة إلى أشعر، كىي قبيمة األ (14)

 .1/266مشيكرة مف اليمف. األنساب 
 .3/16تيذيب التيذيب  (15)
 .178تقريب التيذيب  (16)
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قال ابن المبارك عن شعبة: "كان ل يحفظ، يعني: أن الغالب عميو الفقو، وأنو لم ُيرزق حفظ 
 .(1)اآلثار"
 لنقاد:أقوال ا

         ، كزاد(7)، كالذىبي(6)، كابف شاىيف(5)، كالنسائي(4)، كالعجمي(3)، كأحمد(2)كثقو ابف معيف
 ابف معيف: "ككاف مرجئنا"، كزاد النسائي: "إال أنو مرجئ"، كزاد الذىبي: "إماـ مجتيد، كريـ جكاد". 

أكؿ مف تىكىمـ في الرأم، قيؿ:  كقاؿ أحمد: "أما حديث الثقات عنو، فأحاديث أكثرىا متقاربة، كلكنو
، كقاؿ مرة: "ركاية القدماء عنو تقارب الثكرم كشعبة (8)كاف يىرل اإلرجاء؟ قاؿ: نعـ، كاف يرل اإلرجاء"

، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "يخطئ، ككاف (9)كىشاـ، كأما غيرىـ فجاؤا عنو بأعاجيب"
 .(10)مرجئان"

 

 .(11)فَّ عمي بعمـ مف حماد"كقاؿ ابف شيٍبريمىةى: "ما أحد أم
، كقاؿ ابف عدم: "كثير (13)، كقاؿ أحمد: "ال بأس بو"(12)كقاؿ شعبة: "كاف صدكؽ المساف"

، كقاؿ أبك حاتـ: (14)الركاية، كيقع في أحاديثو إفرادات كغرائب، كىك متماسؾ في الحديث، ال بأس بو"
ذا جاء اآلث ، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ لو (15)ار شكش""صدكؽ، كال يحتج بحديثو، ىك مستقيـ في الفقو، كا 

 . (17)، كقاؿ الثكرم: "كنا نأتي حماد بف أبي سميماف ًخٍفية مف أصحابنا"(16)أكىاـ، كرمي باإلرجاء"

                                                 
 .7/275ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .3/6ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (2)
 .89كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  ينظر: العمؿ (3)
 .1/321معرفة الثقات  (4)
 .7/277ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .66تاريخ أسماء الثقات  (6)
 .1/349الكاشؼ  (7)
 .235ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (8)
 .3/147ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .4/159الثقات  (10)
 .3/6اء ينظر: الكامؿ في الضعف (11)
 .3/5 المصدر السابؽينظر:  (12)
 .7/272ينظر: تيذيب الكماؿ  (13)
 .3/8ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .3/147ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .178تقريب التيذيب  (16)
 .3/4ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (17)



 لفصل الثالثا

 

 
215 

 

، كقاؿ مرة: "مىٍف حماد؟ كما كاف؟ كما كنا نثؽ بحديثو"(1)كقاؿ األعمش: "غير ثقة"
، كقاؿ مرة: (2)

دّْؽ حماد ، كقاؿ الثكرم: "لـ يكف (4)ل: "إنا كاهلل ما كنا نىٍفزىع إلى حماد"، كقاؿ أخر (3)؟"أن "كمىٍف ييصى
 .(6)، كقاؿ إبراىيـ النخعي: "لـ يكف ثقة"(5)بالحافظ"

كقاؿ أبك بكر بف عياش: "قرأنا عمى ميغيرة مف كتب حماد، قاؿ: فربما مىرَّ الحديث، فيقكؿ: كذب 
ٍأتي (7)حماد" ، كقاؿ ابف سعد: "كاف حماد ضعيفان في الحديث، (8)عنقو"، كقاؿ مرة: "لك ديًفع إليَّ حماد لىكىجى

في  (11)كابف الجكزم ،(10)، كذكره العقيمي(9)فاختمط في آخر أمره، ككاف مرجيان، ككاف كثير الحديث"
 .(12)الضعفاء، كقاؿ عبد اهلل بف غناـ: "كما كنا نصدقو"

بىيد، فمررنا بحماد بف أبي سميماف، فقاؿ:  تىنىحَّ عف ىذا؛ فإنو قد كقاؿ شعبة: "كنت مع زي
، كرد (15)، كقاؿ جرير: "كاف حماد رأسان في المرجئة"(14)، كقاؿ ابف عكف: "أحدث اإلرجاء"(13)أحدث"

، كيشيد (16)العجمي عمى ىذا بقكلو: "كاف يتكمـ في شيء مف اإلرجاء، كلـ يكف بصاحب كبلـ كال داعية"
ان، فصرت تابعان ليؤالء  لقكؿ العجمي ىذا، ردُّ حمادو نفسو عمى سؤاؿ معمر لو: مىمى "كنت رأسان في الناس كعى

، كفي ىذا (17)المرجئة؟ قاؿ: فقاؿ لي: ألف أككف تابعان في الحؽ، أحبُّ إليَّ مف أف أككف رأسان في الباطؿ"
 ، بؿ تابعان.إشارة إلى أنو لـ يكف رأسان في المرجئة

 .جيان ككاف مر ، ، اختمط في آخر عمرهـاىلو أك : صدكؽ، خالصة القول

                                                 
 .1/301ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .1/301 المصدر السابؽينظر:  (2)
 .1/301 المصدر السابؽنظر: ي (3)
 .1/301 المصدر السابؽينظر:  (4)
 .186ينظر: سؤاالت اآلجرم  (5)
 .4/150ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (6)
 .3/4ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (7)
 .3/6 المصدر السابؽينظر:  (8)
 .6/325الطبقات الكبرل  (9)
 .1/301الضعفاء الكبير  (10)
 .1/233يف الضعفاء كالمتركك (11)
 .1/301ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .3/4ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (13)
 .3/5 المصدر السابؽينظر:  (14)
 .1/303ينظر: الضعفاء الكبير  (15)
 .1/321معرفة الثقات  (16)
 .1/304ينظر: الضعفاء الكبير  (17)
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 :(1)مصطمح: "قد أراب فالن" .5
، قاضي (2))ـ د ت ؽ( عبد اهلل بف لىًييعىة بف عيقبة، أىبك عبد الرَّحمف، الحىضرىمي، كيقاؿ: الغاًفًقيٌ  -17

 .(4)، مات سنة أربع كسبعيف كمائة(3)مصر
 يعني: قد ظيرت–ورد أن ابن المبارك سمع رجاًل يذكر ابن لييعة، فقال: "قد أراب ابن لييعة 

 .(5)عورتو"
 أقوال النقاد:

قاؿ ابف كىب: كسألو رجؿ عف حديث؟ فحدثو بو، فقاؿ لو: مف حدَّثؾ بيذا يا أبا محمد، قاؿ: 
، (7)، كقاؿ أحمد: "ما كاف محدث مصر إال ابف لييعة"(6)حدثني بو كاهلل الصادؽ البار عبد اهلل بف لييعة

ىشيـ، قيؿ لو: إف الناس يقكلكف احترقت كتب  كقاؿ يحيى بف حساف: "ما رأيت أحفظ مف ابف لييعة بعد
، كقاؿ (9)، كقاؿ الثكرم: "عند ابف لييعة األصكؿ، كعندنا الفركع"(8)ابف لييعة، فقاؿ: ما غاب لو كتاب"

، كقاؿ أحمد بف صالح: "كاف مف خيار المتقنيف، يثني (10)سفياف: "حججت حججان أللقى ابف لييعة"
 .(11)عميو"

فسيـ، كاف ضعيفان، كمف سمع منو في أكؿ أمره أحسف حاالن في ركايتو كقاؿ ابف سعد: "مف أن
ممف سمع منو بآخره، كأما أىؿ مصر فيذكركف أنو لـ يختمط، كلـ يزؿ أكؿ أمره كآخره كاحدان، كلكف كاف 
ييقرأ عميو ما ليس مف حديثو فيسكت عميو، فقيؿ لو في ذلؾ، فقاؿ: كما ذنبي؟ إنما يجيئكف بكتاب يقرؤكنو 

 .(12)قكمكف، كلك سألكني ألخبرتيـ أنو ليس مف حديثي"كي

                                                 
 .يعني: قد ظيرت عكرتو (1)
 .10/6فاء كالقاؼ، ىذه النسبة إلى غافؽ. األنساب الغافقي: بفتح الغيف المعجمة ككسر ال (2)
 .15/487تيذيب الكماؿ  (3)
 .319تقريب التيذيب  (4)
 .5/146ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .5/239ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .32/145ينظر: تاريخ دمشؽ  (7)
 .5/148ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .32/143ينظر: تاريخ دمشؽ  (9)
 .32/143 المصدر السابؽينظر:  (10)
 .32/145 المصدر السابؽينظر:  (11)
 .7/358الطبقات الكبرل  (12)
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، كقاؿ ابف عدم: "كحديثو حسف كأنو (1)كقاؿ ابف معيف: "يكتب عنو ما كاف قبؿ احتراؽ كتبو"
، كقاؿ الذىبي: "كاف مف بحكر العمـ، عمى ليف في (2)يستباف عمف ركل عنو، كىك ممف يكتب حديثو"

 .(3)حديثو"
، (4)بشيء سمعتو مف حديث ابف لييعة إال سماع ابف المبارؾ كنحكه" كقاؿ ابف ميدم: "ما أعتدُّ 

، كقاؿ ابف حجر: (5)كقاؿ الدارقطني: "يعتبر بما يركم عنو العبادلة: ابف المبارؾ، كالمقرئ، كابف كىب"
"خمط بعد احتراؽ كتبو، كركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو أعدؿ مف غيرىما، كلو في مسمـ بعض شيء 

 .(6)مقركف"
، كقاؿ (8)، كقاؿ مرة: "ليس حديثو بذلؾ القكم"(7)كقاؿ ابف معيف: "ليس بقكم في الحديث"

 .(9)النسائي: "ليس بثقة"
 .(10)كقاؿ أبك زرعة: "لـ تحترؽ كتبو، كلكف كاف ردمء الحفظ"

: "ال يحتج بحديثو"، كقاؿ الجكزجاني: "ال يكقؼ عمى (12)، كابف الجاركد(11)كقاؿ ابف معيف
 .(13)ال ينبغي أف يحتج بو، كال ييٍغتر بركايتو"حديثو، ك 

كقاؿ أبك زرعة: "سماع القدماء منو آخره كأكلو سكاء، إال أف ابف المبارؾ كابف كىب كانا يتتبعاف 
أصكلو فيكتباف منو، كىؤالء الباقكف كانكا يأخذكف مف الشيخ؛ ككاف ابف لييعة ال يضبط، كليس ممف 

 .(14)يحتج بحديثو"
عمي: "ابف لييعة احترقت كتبو، فمف كتب عنو قبؿ ذلؾ مثؿ: ابف المبارؾ،   كقاؿ عمرك بف 

 .(15)كعبد اهلل بف يزيد المقرم أصح مف الذيف كتبكا بعد ما احترقت الكتب، كىك ضعيؼ الحديث"

                                                 
 .2/295ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .5/253الكامؿ في الضعفاء  (2)
 .7/125سير أعبلـ النببلء  (3)
 .2/293ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .2/160ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (5)
 .319تيذيب تقريب ال (6)
 .2/295ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .5/147ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .8/145ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (9)
 .32/157ينظر: تاريخ دمشؽ  (10)
 .2/295ينظر: الضعفاء الكبير  (11)
 .8/146ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
 .266أحكاؿ الرجاؿ  (13)
 .5/147ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .5/147 المصدر السابؽينظر:  (15)
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، كقاؿ (3): "ضعيؼ"، كسئؿ أحمد عف ابف لييعة فضعَّفو(2)، كالنسائي(1)كقاؿ ابف معيف
عَّؼ ح  ، في الضعفاء.(7)، كابف الجكزم(6)، كالعقيمي(5)، كذكره البخارم(4)ديثو"الدارقطني: "ييضى

، (8)بف لييعة فقاؿ: "ىك ضعيؼ قبؿ أف تحترؽ كبعدما احترقت"اكذيكر عند يحيى احتراؽ كتب 
 كقيؿ ليحيي: فيذا الذم يحكي الناس عنو احترقت كتبو؟ قاؿ: "ليس ليذا أصؿ، سألت عنيا بمصر".

سألت أبي كأبك زرعة عف ابف لييعة كاألفريقي أييما أحب إليكما؟ فقاال:  كقاؿ ابف أبي حاتـ
"جميعان ضعيفاف، بيف اإلفريقي كابف لييعة كثير، أمَّا: ابف لييعة فأمره مضطرب، يكتب حديثو عمى 
االعتبار"، قاؿ: قمت ألبي: "إذا كاف مف يركم عف ابف لييعة مثؿ: ابف المبارؾ، كابف كىب، يحتج بو؟ 

 .(10)، كقاؿ الذىبي: "ضيعؼ، كالعمؿ عمى تضعيؼ حديثو"(9)ال" قاؿ:
، كقاؿ (11)كقاؿ أحمد: "ابف لييعة كانكا يقكلكف احترقت كتبو، ككاف يؤتى بكتب الناس فيقرأىا"

الخطيب: "كاف سيئ الحفظ، كاحترقت كتبو، فكاف متساىبلن في األخذ، كأم كتاب جاءكه بو حدث منو؛ 
 .(12)في حديثو"فمف ىناؾ كثرت المناكير 

كقاؿ الذىبي: "ال ريب أف ابف لييعة كاف عالـ الديار المصرية، ىك كالميث معان، كلكف ابف لييعة 
تياكف باإلتقاف، كركل مناكير، فانحط عف رتبة االحتجاج بو عندىـ، كبعض الحفاظ يركم حديثو، كيذكره 

ضيـ يبالغ في كىنو، كال ينبغي إىداره، في الشكاىد كاالعتبارات، كالزىد، كالمبلحـ، ال في األصكؿ، كبع
 .(13)كتتجنب تمؾ المناكير، فإنو عدؿ في نفسو"
، كقاؿ ابف معيف:     (15)، كتركو ابف ميدم كيحيى كككيع(14)ككاف يحيى بف سعيد ال يراه شيئان 
ىيف: ، كقاؿ ابف شا(17)، كقاؿ مرة: "حديثو ال يسكم فمسان"(16)"ابف لييعة ليس بشيء، تغير أك لـ يتغير"

                                                 
 .2/295ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .64الضعفاء كالمترككيف  (2)
 .5/147ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .207ينظر: سؤاالت السممي  (4)
 .80ينظر: الضعفاء الصغير  (5)
 .2/293ينظر: الضعفاء الكبير  (6)
 .2/136ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (7)
 .5/238ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .5/147ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .1/590الكاشؼ  (10)
 .2/295ينظر: الضعفاء الكبير  (11)
 .8/145ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
 .7/126سير أعبلـ النببلء  (13)
 .5/182ينظر: التاريخ الكبير  (14)
 .1/519ينظر: الكنى كاألسماء  (15)
 .118ريخ أسماء الضعفاء ينظر: تا (16)
 .8/145ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (17)
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، كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: (2)، كقاؿ ابف ميدم: "ال أحمؿ عف ابف لييعة، قميبلن كال كثيران"(1)"ليس بشيء"
             ، كقاؿ (4)، كقاؿ بشر بف السرم: "لك رأيت ابف لييعة لـ تحمؿ عنو حرفان"(3)"ذاىب الحديث"

 .(5)ابف أبي مريـ: "ما أقر بو قبؿ االحتراؽ كبعده"
ف حباف: "كاف شيخان صالح، كلكنو كاف يدلس عف الضعفاء قبؿ احتراؽ كتبو، ثـ احترقت كقاؿ اب

كتبو في سنة سبعيف كمائة قبؿ مكتو بأربع سنيف، ككاف أصحابنا يقكلكف: إف سماع مف سمع منو قبؿ 
احتراؽ كتبو، مثؿ: العبادلة، فسماعيـ صحيح، كمف سمع منو بعد احتراؽ كتبو فسماعو ليس بشيء، 

تبيف لمحديث كالجماعيف لمعمـ كالرحاليف فيو، قد سبرت أخبار ابف لييعة مف ركاية ااف ابف لييعة مف الككك
المتقدميف كالمتأخريف عنو، فرأيت التخميط في ركاية المتأخريف عنو مكجكدان، كما ال أصؿ لو مف ركاية 

ى عف أقكاـ رآىـ ابف لييعة ثقات المتقدميف كثيران، فرجعت إلى االعتبار فرأيتو كاف يدلس عف أقكاـ ضعف
 . (7)، كذكره ابف حجر في المرتبة الخامسة مف طبقات المدلسيف(6)فالتزقت تمؾ المكضكعات بو"

 ضعيؼ الحديث. خالصة القول:
 مصطمح: "فالن ضعيف في الحديث": .6
( ًسمىاؾ بف حرب بف أكس بف خالد بف ًنزار بف معاكية بف حارثة الذٍُّىمي4)خت ـ -18

البىٍكًرم،   ، (8)
 .(10)، مات سنة ثبلث كعشريف كمائة(9)أبك المغيرة، الككفي

 .(11)قال ابن المبارك: "سماك ضعيف في الحديث"
 أقوال النقاد:

، (12)كقاؿ يحيى بف معيف: "ثقة"، فقيؿ ما الذم عيب عميو؟ قاؿ: أسند أحاديث لـ يسندىا غيره"
، كقاؿ المنتجالي: "تابعي، ثقة، لـ يترؾ (14)"ثقة" ، كقاؿ ابف شاىيف:(13)كقاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ، ثقة"

                                                 
 .118تاريخ أسماء الضعفاء  (1)
 .2/294ينظر: الضعفاء الكبير  (2)
 .32/141ينظر: تاريخ دمشؽ  (3)
 .5/146ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .5/146 المصدر السابؽينظر:  (5)
 .2/11ينظر: المجركحيف  (6)
 .54مدلسيف ينظر: طبقات ال (7)
لى  (8) الذىمي: بضـ الذاؿ المعجمة كسككف الياء كفي آخرىا البلـ، ىذه النسبة إلى قبيمة معركفة كىك ذىؿ بف ثعمبة، كا 

 .6/21ذىؿ بف شيباف، كاف منيا جماعة كثيرة مف العمماء كالكبراء، منيـ: أبك المغيرة سماؾ بف حرب. األنساب 
 .4/232تيذيب التيذيب  (9)
 .255التيذيب  تقريب (10)
 .4/234ينظر: تيذيب التيذيب  (11)
 .4/279ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .4/280 المصدر السابؽينظر:  (13)
 .107تاريخ أسماء الثقات  (14)
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، كقاؿ شعبة كزائدة: "ىك ثقة (2)، كذكره الحاكـ، كابف شاىيف، كابف خمفكف في جممة الثقات(1)أحاديثو أحد"
 .(5):"كاف إمامان، عالمان، ثقة فيما ينقمو"(4)، كقاؿ ابف السيد البطميكسي(3)ساء حفظو"

، كقاؿ الذىبي: (6)ف عمف ركل عنو، كىك صدكؽ، ال بأس بو"كقاؿ ابف عدم: "أحاديثو حسا
 .(8)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"(7)"صدكؽ صالح، مف أكعية العمـ، مشيكر"

، كقاؿ مرة: "ائتكا سماؾ بف حرب (9)كقاؿ إسحاؽ السبيعي: "عميكـ بعبد الممؾ بف عمير، كسماؾ"
، كقاؿ (11)كا العمـ مف سماؾ بف حرب"، كقاؿ أخرل: "خذ(10)كعبد الممؾ بف عمير فإنيما قديماف"

، كقاؿ البزار: "كاف رجبلن (12)العجمي: "كاف جائز الحديث، لـ يترؾ حديثو أحد، كلـ يرغب عنو أحد"
 .(13)مشيكران ال أعمـ أحدان تركو، ككاف قد تغير قبؿ مكتو"

بف حنبؿ: ، كقاؿ أحمد (14)فكاف يزيف الحديث بفصاحتو كمنطقو" ان فصيح كقاؿ شعبة: "كاف رجبلن 
، كقاؿ يعقكب: "ركاية سماؾ عف عكرمة خاصة (15)"سماؾ أصمح حديثا مف عبد الممؾ بف عمير"

مضطربة، كىك في غير عكرمة صالح، كليس مف المتثبتيف كمف سمع مف سماؾ قديمان مثؿ: شعبة 
 .(17)، كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس، كفي حديثو شيء"(16)كسفياف فحديثيـ عنو صحيح مستقيـ

، كقاؿ صالح بف محمد: "سماؾ (19)، كقاؿ سفياف الثكرم: "ضعيؼ"(18)ف شعبة ييضعَّفوككا
عَّؼ" ، كقاؿ المزم: (21)، كقاؿ عبد الرحمف بف يكسؼ بف ًخراش: "سماؾ بف حرب في حديثو ليف"(20)ييضى

                                                 
 .6/109إكماؿ تيذيب الكماؿ  (1)
 .6/110 المصدر السابؽ (2)
 .1/465ينظر: الكاشؼ  (3)
 .19/532سير أعبلـ النببلء  السيد النحكم، المغكم، صاحب التصانيؼ. العبلمة، أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف (4)
 .6/109إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .4/543الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .2/232ميزاف االعتداؿ  (7)
 .255تقريب التيذيب  (8)
 .10/296ينظر: تاريخ بغداد  (9)
 .3/87ينظر: المعرفة كالتاريخ  (10)
 .4/279ديؿ ينظر: الجرح كالتع (11)
 .1/436معرفة الثقات  (12)
 .4/234ينظر: تيذيب التيذيب  (13)
 .3/321ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (14)
 .12/120ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
 .12/120 المصدر السابؽينظر:  (16)
 .12/120 المصدر السابؽينظر:  (17)
 .4/541 ضعفاءالينظر: الكامؿ في  (18)
 .4/541 المصدر السابؽ: ينظر (19)
 .10/299ينظر: تاريخ بغداد  (20)
 .10/299 المصدر السابؽينظر:  (21)
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نو كاف ، كقاؿ النسائي: "إذا انفرد سماؾ بأصؿ لـ يكف حجة؛ أل(1)"سماؾ ليس بالقكم، ككاف يقبؿ التمقيف"
قيٍطًنٌي: "سيء الحفظ"(2)يمقف، فيتمقف" ، كقاؿ الدَّارى

: "كاف يقبؿ التمقيف شيد عميو (3) ، كقاؿ أبك محمد بف حـز
 .(4)بذلؾ شعبة، كغيره، كىذه جرحة ظاىرة"

كقاؿ أبك طالب أحمد بف حميد: "قمت ألحمد بف حنبؿ: سماؾ بف حرب، مضطرب الحديث؟ 
، كقاؿ ابف حجر: "كركايتو عف عكرمة (6)ي: "أحاديثو عف عكرمة مضطربة"، كقاؿ ابف المدين(5)قاؿ: نعـ"

 .(7)خاصة مضطربة، كقد تغير بأخرة فكاف ربما تمىقَّف"
، كقاؿ (8)كقاؿ يحيى بف سعيد: "كاف شعبة ينكر حديث سماؾ بف حرب عف مصعب بف سعد"

 .(10)ابف حباف: "يخطئ كثيران"، كقاؿ (9)محمد بف عمار: "يقكلكف أنو كاف يغمط، كيختمفكف في حديثو"
، تعقبو ابف حجر بقكلو: إنما قالو (11)أما قكؿ سفياف الثكرم: "ما يسقط لسماؾ بف حرب حديث"

 .(12)الثكرم في سماؾ بف الفضؿ اليماني ال سماؾ بف حرب، فالمعركؼ عف الثكرم أنو ضعَّفو
 : صدكؽ، تغير بأخرة، مضطرب الركاية عف عكرمة خاصة.خالصة القول

 صطمح: "جالستو حينًا، ول أروي عنو": م .7
)خت ـ د س ؽ( عبد اهلل بف شيٍبريمىةى بف الطفيؿ بف حساف بف المنذر بف ًضرار بف عمرك بف مالؾ  -19

بّْي، أبك شيٍبريمة الككفي، كقيؿ في نسبو غير ذلؾ، القاضي  الىة بف ذيٍىؿ الضَّ ابف زيد بف كعب بف ًبجى
 .(14)يف كمائة، مات سنة أربع كأربع(13)الفقيو

 .(15)قال ابن المبارك: "جالستو حينًا، ول أروي عنو"
                                                 

 .35/273تيذيب الكماؿ  (1)
 .5/248ينظر: سير أعبلـ النببلء  (2)
 .13/184العمؿ  (3)
 .6/111إكماؿ تيذيب الكماؿ  (4)
 .4/279ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .5/247ينظر: سير أعبلـ النببلء  (6)
 .255تقريب التيذيب  (7)
 .1/157ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .12/119ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .4/339ينظر: الثقات  (10)
 .10/297ينظر: تاريخ بغداد  (11)
 .4/234تيذيب التيذيب  (12)
 .15/76ينظر: تيذيب الكماؿ  (13)
 .307تقريب التيذيب  (14)
 .5/251ينظر: تيذيب التيذيب  (15)
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 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف سعد: "كاف ثقة فقييان، قميؿ (1)قاؿ حماد بف زيد: "ما رأيت ككفيان أفقو مف ابف شبرمة"

، كقاؿ (3)ث"، كقاؿ العجمي: "عفيفان، صارمان، عاقبلن، فقييان، يشبو النُّسَّاؾ، ثقة في الحدي(2)الحديث"
: "ثقة"، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "كاف مف فقياء أىؿ (6)، كالنسائي(5)، كأبك حاتـ(4)أحمد

 .(8)، كقاؿ ابف حجر: "ثقة فقيو"(7)العراؽ"
، كقاؿ الذىبي: "كاف مف أئمة الفركع، كأما الحديث فما ىك بالمكثر (9)كقاؿ ابف حباف: "يخطئ"

 .(12)، كما ذكره العقيمي في الضعفاء(11)ستندان لقكؿ ابف المبارؾ، كضعَّفو مرة؛ م(10)منو"
 ، يخطئ.: ثقةخالصة القول

 مصطمح: لم يحدث عنو ابن المبارك:  .8
)بخ د( عبد اهلل بف كىٍيسىاف المىٍركىزم، أبك مجاىد -20

(13). 
 .(14)لم يحدث عنو ابن المبارك

 أقوال النقاد:
، كقاؿ مرة: "يتقى حديثو مف غير ركاية ابنو (15)ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "يخطئ"

 .(17)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ يخطىء كثيران"(16)عنو"

                                                 
 .2/610ينظر: المعرفة كالتاريخ  (1)
 .6/337الطبقات الكبرل  (2)
 .2/34معرفة الثقات  (3)
 .5/82ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .5/82 المصدر السابؽينظر:  (5)
 .15/78ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .7/6الثقات  (7)
 .307تقريب التيذيب  (8)
 .8/364الثقات  (9)
 .6/348سير أعبلـ النببلء  (10)
 .2/438ينظر: ميزاف االعتداؿ  (11)
 .2/266الضعفاء الكبير  (12)
 .5/371تيذيب التيذيب  (13)
 .5/371 المصدر السابؽينظر:  (14)
 .7/52الثقات  (15)
 .8/140ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .319تقريب التيذيب  (17)
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، (3)، كذكره ابف الجكزم(2)، كقاؿ أبك حاتـ: "ضعيؼ الحديث"(1)كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم"
اديث غير ، كقاؿ ابف عدم: "لو أح(5)في الضعفاء، كقاؿ العقيمي: "في حديثو كىـ كثير" (4)كالذىبي
 . (6)محفكظة"

 .(8)، كقاؿ البييقي: "منكر الحديث"(7)كقاؿ البخارم: "منكر، ليس مف أىؿ الحديث"
 : ضعيؼ الحديث.خالصة القول

 مصطمح: "تكمم فيو": .9
، مات (10)، مكالىـ، أبك حفص البىٍمًخي(9))ت ؽ( عمر بف ىاركف بف يزيد بف جابر بف سممة الثَّقىًفي -21

 .(11)مائةسنة أربع كتسعيف ك 
قال أبو حاتم: تكمم فيو ابن المبارك فذىب حديثو، قيل: أن األشج حدَّث عنو، فقال: ىو 
ضعيف الحديث، نخسو ابن المبارك نخسة، فقال: "إن عمر بن ىارون، يروي عن جعفر بن محمد، 

 .(12)وقد َقِدمت قبل ُقدومو، وكان قد توفي جعفر بن محمد"
 أقوال النقاد:

 . (13)در أف أتعمَّؽ عميو بشيء، كتبت عنو حديثان كثيران"قاؿ أحمد: "ما أق
 .(18)، كالدارقطني(17)، كالساجي(16)، كالعجمي(15)، كابف المديني(14)كضعَّفو ابف معيف

                                                 
 .62الضعفاء كالمترككيف  (1)
 .5/143ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .2/136ضعفاء كالمترككيف ال (3)
 .2/475ميزاف االعتداؿ  (4)
 .2/290الضعفاء الكبير  (5)
 .5/387الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .5/178التاريخ الكبير  (7)
 .7/366شعب اإليماف  (8)
شرت منيا في الثقفي: بفتح الثاء المثمثة كالقاؼ كالفاء، ىذه النسبة إلى ثقيؼ، كنزلت أكثر ىذه القبيمة بالطائؼ كانت (9)

 .3/139الببلد. األنساب 
 .7/501تيذيب التيذيب  (10)
 .417تقريب التيذيب  (11)
 .6/141ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .54ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (13)
 .21/528ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
 .13/18ينظر: تاريخ بغداد  (15)
 .10/122ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .13/19ينظر: تاريخ بغداد  (17)
 .2/164الضعفاء كالمترككيف  (18)
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، (3)، كقاؿ ابف التباف: "ليس بثقة"(2)، كقاؿ أبك داكد: "غير ثقة"(1)كقاؿ ابف معيف: "ليس ىك ثقة"
 .(5)قاؿ ككيع: "ييزىفُّ بالحفظ"، ك (4)كقاؿ البييقي: "ليس بالقكم"

، كذكره (7)، كقاؿ الذىبي: "مع ضعَّفو، حافظ إماـ مقرئ مكثر"(6)كقاؿ البييقي: "ضعيؼ ال يحتج بو"
 .(9)، كابف الجكزم في الضعفاء(8)العقيمي

 .(11)، كقاؿ الذىبي: "كاه، اتيمو بعضيـ"(10)كقاؿ أبك نعيـ: "يركم المناكير، ال شيء"
 .(13)، كقاؿ الجكزجاني: "لـ يقنع الناس بحديثو"(12)أركم عنو شيئان"كقاؿ أحمد: "ال 

كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: "لـ تكف لو قيمة عندم، حدَّثني بأحاديث، فمما قىًدـ مرة أخرل، حدَّث 
، كقاؿ أبك زرعة: سمعت إبراىيـ بف مكسى، كقيؿ (14)بيا عف إسماعيؿ بف عياش، عف أكلئؾ، فتركت حديثو"

ـى  : (17)، كصالح جزرة(16)، كقاؿ النسائي(15)ال تيحدّْث عف عمر بف ىاركف؟ فقاؿ: "الناس ترككا حديثو"لو: ًل
 .(19)، كقاؿ ابف حجر: "متركؾ، ككاف حافظان"(18)"متركؾ الحديث"، كقاؿ الذىبي: "ترككه"

فرد ، كقاؿ ابف عدم: "ت(20)كقاؿ ابف حباف: "يركم عف الثقات المعضبلت، كيدًَّعي شيكخان لـ يرىـ"
 : "ليس بشيء".(23)، كابف الجاركد(22)، كقاؿ ابف معيف(21)عف ابف جريج، كركل عنو أشياء لـ يركىا غيره"

                                                 
 .1/54ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (1)
 .2/218ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (2)
 .10/122ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (3)
 .7/651السنف الكبرل لمبييقي  (4)
 ب بسكء الحفظ.، كتعني: ييعا13/15ينظر: تاريخ بغداد  (5)
 .6/181السنف الكبرل  (6)
 .4/1173تاريخ اإلسبلـ  (7)
 .3/194الضعفاء الكبير  (8)
 .2/218الضعفاء كالمترككيف  (9)
 .113الضعفاء  (10)
 .2/70الكاشؼ  (11)
 .6/57ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .355أحكاؿ الرجاؿ  (13)
 .6/57ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .6/141جرح كالتعديؿ ينظر: ال (15)
 .7/503ينظر: تيذيب التيذيب  (16)
 .13/19ينظر: تاريخ بغداد  (17)
 .298ديكاف الضعفاء  (18)
 .417تقريب التيذيب  (19)
 .2/90المجركحيف  (20)
 .6/60الكامؿ في الضعفاء  (21)
 .3/194ينظر: الضعفاء الكبير  (22)
 .10/122ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (23)
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 .(3): "كذاب"، كقاؿ أيضان: "كذاب خبيث، ليس حديثو بشيء"(2)، كصالح بف محمد(1)كقاؿ ابف معيف
 : متركؾ الحديث.خالصة القول

 مصطمح: "ليس بشيء، ول يعرف الحديث": .11
اع بف نىٍبيىاف النٍَّبيانيمحم -22 د بف شيجى

المىٍركىزم، مكلى قريش، سكف المىدىائف (4)
، مات قبؿ (5)

 .(6)المائتيف
، وقال نعيم بن حماد: (7)قال ابن المبارك: "محمد بن شجاع ليس بشيء، ول يعرف الحديث"

ال الفضل بن موسى: ، وق(8)"أخذ ابن المبارك كتبو وأراد أن يسمع منو، فرأى منكرات، فمم يسمع منو"
قال ابن المبارك: اخرج إلى ىذا الشيخ فأتني بحديثو، قال: فذىبت أنا وأبو ُتَميمة، فأتيتو بحديثو، فنظر     

 .(9)ابن المبارك في حديثو فقال: "ل إلو إل اهلل ما أحسن حديثو"
 أقوال النقاد:

لـ يرك مف الحديث إال الشيء : "سكتكا عنو"، كقاؿ ابف عدم: "(11)، كأبك حاتـ(10)قاؿ البخارم
 .(12)اليسير"

، كقاؿ (13)كقاؿ أبك عمي محمد بف عمي المركزم: "ضعيؼ الحديث، كقد ترككه، ككاف يتشيع"
، كما ذكره الذىبي في (16)، كذكره العقيمي في الضعفاء(15)، كابف حجر: "ضعيؼ"(14)نعيـ بف حماد

 .(18)، كقاؿ مرة: "كقاؿ غير كاحد متركؾ"(17)الضعفاء
 : ضعيؼ.صة القولخال

                                                 
 .6/141رح كالتعديؿ ينظر: الج (1)
 .13/19 المصدر السابؽينظر:  (2)
 .13/17ينظر: تاريخ بغداد  (3)
النبياني: بفتح النكف كسككف الباء كبعدىا ىاء، نسبة إلى نبياف، كاسمو: سكداف بف عمرك بف الغكث بف طيء، ينسب  (4)

 .3/296إليو خمؽ كثير، المباب في تيذيب األنساب 
 .9/219تيذيب التيذيب  (5)
 .483تقريب التيذيب  (6)
 .4/84ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .4/84 المصدر السابؽينظر:  (8)
 .4/84 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .1/115التاريخ الكبير  (10)
 .7/286ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .7/446الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .25/361ينظر: تيذيب الكماؿ  (13)
 .4/84ير ينظر: الضعفاء الكب (14)
 .483تقريب التيذيب  (15)
 .4/84الضعفاء الكبير  (16)
 .355، كديكاف الضعفاء 3/577ميزاف االعتداؿ  (17)
 .3/577ميزاف االعتداؿ  (18)
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 مصطمح: "ضعيف، أخذ كتبو، فرأى منكرات، فمم يسمع منو":  .11
اع بف نىٍبيىاف النٍَّبياني * محمد بف شيجى

، المىٍركىزم، مكلى قريش، سكف المىدىائف(1)
 .(3)، مات قبؿ المائتيف(2)

 .(4)منو" قال نعيم بن حماد: "أخذ ابن المبارك كتبو وأراد أن يسمع منو، فرأى منكرات، فمم يسمع
 :(5)مصطمح: "ل إلو إل اهلل ما أحسن حديثو" .12

اع بف نىٍبيىاف النٍَّبياني المىٍركىزم، مكلى قريش، سكف المىدىائف * محمد بف شيجى
 .(7)، مات قبؿ المائتيف(6)

قال الفضل بن موسى: قال عبد اهلل بن المبارك: اخرج إلى ىذا الشيخ فأتني بحديثو، قال: فذىبت أنا 
 .(8)يمة، فأتيتو بحديثو، فنظر ابن المبارك في حديثو، فقال: "ل إلو إل اهلل ما أحسن حديثو"وأبو ُتمَ 
 مصطمح: "َمْن فالن حتى أقبل منو؟": .13

بّْي، أبك مكسى الككفي -23 اج بف مكسى الضَّ  .(9))د( ًمٍسحى
 .(10)قال ابن المبارك: "َمْن مسحاج حتى أقبل منو؟"

 أقوال النقاد:
 .(12)، كأبك داكد(11)كثقو ابف معيف

، كقاؿ ابف حباف: "ركل حديثان (14)، كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"(13)كقاؿ أبك زرعة: "ال بأس بو"
 .(15)كاحدان منكران في تقديـ صبلة الظير قبؿ الكقت لممسافر، ال يجكز االحتجاج بو"

 : صدكؽ.خالصة القول
 

                                                 
النبياني: بفتح النكف كسككف الباء كبعدىا ىاء، نسبة إلى نبياف، كاسمو: سكداف بف عمرك بف الغكث بف طيء ينسب  (1)

 .3/296ب في تيذيب األنساب إليو خمؽ كثير، المبا
 .225ينظر: ترجمتو ص (2)
 .483تقريب التيذيب  (3)
 .4/84 المصدر السابؽينظر:  (4)
 .141اإلرشادات في تقكية األحاديث بالشكاىد كالمتابعات  يعني: ما أنكرىا، كأبعدىا عف الصحة. (5)
 .225ينظر: ترجمتو ص (6)
 .483تقريب التيذيب  (7)
 .4/84ء الكبير ينظر: الضعفا (8)
 .10/107تيذيب التيذيب  (9)
 .11/148ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (10)
 .8/430ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .27/442ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .8/430ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .527تقريب التيذيب  (14)
 .3/32المجركحيف  (15)
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 مصطمح: "ضعف حديثو، وأنكر كثيرًا منو": .14
بي مىٍريـ، كاسمو مابىٌنة أك مافىنَّة* )ت فؽ( نيكح بف أ

نة، (2)، كقيؿ: مايىٌنة أك ماقىٌنة(1) ٍعكى ، كقيؿ: يزيد بف جى
امع المىٍركزم، أبك ًعٍصمة القيرىشي مكالىـ، قاضي مىٍرك، كييعرؼ بنكح الجى

، مات سنة ثبلث كسبعيف (3)
 .(4)كمائة

 .(5)ذكر ابن المبارك حديث أبي عصمة، وضعَّفو وأنكر كثيرًا منو
 مصطمح: "لم يرو عنو": .15

نة، (7)، كقيؿ: مايىٌنة أك ماقىٌنة(6)* )ت فؽ( نيكح بف أبي مىٍريـ، كاسمو مابىٌنة أك مافىنَّة ٍعكى ، كقيؿ: يزيد بف جى
امع المىٍركزم، أبك ًعٍصمة القيرىشي مكالىـ، قاضي مىٍرك، كييعرؼ بنكح الجى

، مات سنة ثبلث كسبعيف (8)
 .(9)كمائة

 .(10)صمة؟ فقال: ما نصنع بو؟ لم يرو عنو ابن المباركقيل لوكيع أبو ع
 :(11)لقد تحمل صخرة عظيمة"َمْن فالن ىذا؟ مصطمح: " .16

 .(12))ـ د س ؽ( أبك الحسف، مكلى بني نىٍكفؿ -24
 .(13)قال ابن المبارك: "َمْن أبو الحسن ىذا؟ لقد تحمَّل صخرة عظيمة"

 أقوال النقاد:
، كقاؿ (16)، كقاؿ ابف عبد البر: "اتفقكا عمى أنو ثقة"(15)رعة، ككذا أبك ز (14)قاؿ أبك حاتـ: "ثقة"

 .(18): "كاف مف الفقياء"(17)الزيٍىرم
                                                 

 .30/56ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .12/95إكماؿ تيذيب الكماؿ ينظر:  (2)
 .204ينظر: ترجمتو ص (3)
 .567تقريب التيذيب  (4)
 .4/304ينظر: الضعفاء الكبير  (5)
 .30/56ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .12/95ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (7)
 .204ينظر: ترجمتو ص (8)
 .567تقريب التيذيب  (9)
 .8/293ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (10)
ـ أعثر عمىمعناىا، كلعميا تعني: أف فبلف ىذا بركايتو لمحديث كمف تحمؿ صخرة عظيمة ال يقدر عمى حمؿ مثميا، ل (11)

 .كناية عف ضعفو، كعدـ قدرتو لحمؿ الحديث
 .12/73تيذيب التيذيب  (12)
 .33/246ينظر: تيذيب الكماؿ  (13)
 .9/356ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .9/356 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .12/74ينظر: تيذيب التيذيب  (16)
 .6/350ىذه النسبة إلى زىرة بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤٌم، كىي مف قريش. األنساب الزىرم:  (17)
 .2/257ينظر: سنف أبي داكد  (18)
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، كقاؿ (2)، كقاؿ الذىبي: "ال ييدرل مف ىك، كراكيو عمر متكمـ فيو"(1)كقاؿ أبك داكد: "معركؼ"
 .(3)ابف حجر: "مقبكؿ"

 : صدكؽ، ال بأس بو.خالصة القول
 أحبُّ إلي": فالن، في شيء، فالنف، و فالنمصطمح: "إذا اجتمع  .17

، مات سنة اثنيف كثمانيف (5)، أبك عيٍتبىةى الًحٍمًصيٌ (4)( إسماعيؿ بف عياش بف سميـ العىٍنًسيٌ 4)م  -25
 .(6)كمائة

 .(7)قال ابن المبارك: "إذا اجتمع إسماعيل، وبقّية، في شيء، فبقّية أحبُّ إلي"
 أقوال النقاد:

، كقػػػػػاؿ مػػػرة: "منكر الحديث عف أىؿ (8)الشامييف فيك أصح"قاؿ البخارم: "مػا ركل عىًف 
، كقاؿ أخرل: "حديثو عف أىؿ العراؽ كأىؿ الحجاز كأنو شبو ال شيء، كال (9)الحجاز، كأىؿ العراؽ"

 .(10)يعرؼ لو أصؿ"
كقاؿ يعقكب بف سفياف: "كنت أسمع أصحابنا يقكلكف: ًعٍمـ الشاـ عند إسماعيؿ بف عياش، 

سماعيؿ ثقة، عدؿ، أعمـ الناس بحديث الشاـ، كال يدفعو كالكليد ب ف مسمـ، قاؿ: كتكمـ قكـ في إسماعيؿ، كا 
 .(11)دافع، كأكثر ما تكممكا قالكا: ييٍغًرب عف ثقات المدنييف كالمكييف"

، كقاؿ مرة: "ثقة إذا حدث عف (12)كقاؿ ابف معيف: "ثقة، ككاف أحب إلى أىؿ الشاـ مف بقية"
المديني: "كاف يكثؽ فيما ركل عف أصحابو أىؿ الشاـ، فأما ما ركل عف غير أىؿ  ، كقاؿ ابف(13)ثقة"

                                                 
 .2/257 المصدر السابؽ (1)
 .4/514ميزاف االعتداؿ  (2)
 .633تقريب التيذيب  (3)
ٍذًحج في اليمف. األنساب  العنسي: نسبة إلى عىٍنس، (4)  .4/252كىك عنس بف مالؾ، كىك مف مى
 .1/321تيذيب التيذيب  (5)
 .142تقريب التيذيب ص (6)
 .1/369ينظر: التاريخ الكبير  (7)
 .1/369 المصدر السابؽ (8)
 .58ينظر: العمؿ الكبير  (9)
 .219 المصدر السابؽينظر:  (10)
 .2/423المعرفة كالتاريخ  (11)
 .432، 4/411ركاية الدكرم  - : تاريخ ابف معيفينظر (12)
 .1/80ركاية ابف محرز  - ينظر: تاريخ ابف معيف (13)
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، كقاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ: "سألت يحيى عف إسماعيؿ بف عياش، فقاؿ: إذا (1)الشاـ ففيو ضعؼ"
 .(2)حدث عف الشيكخ الثقات محمد بف زياد كشرحبيؿ بف مسمـ، ككتب عنو يحيى"

سَّفى ركايتو عف الشامييف، كقاؿ: "ىك فييـ أحسف حاالن مما ركل عف كأما اإلماـ أحمد: "فحى 
، كقاؿ (4)، كقاؿ أبك زرعة: "صدكؽ إال أنو غمط في حديث الحجازييف، كالعراقييف"(3)المدنييف كغيرىـ"

 .(5)العقيمي: "إذا حدَّث عف غير أىؿ الشاـ اضطرب، كأخطأ"
كىل عف الشامييف، كقاؿ محمد بف عثماف بف أبي شيبة: سمعت يحيى ب ف معيف يقكؿ: "ثقة فيما رى

يـ(6)كأما ركايتو عف أىؿ الحجاز، فإف كتابو ضاع، فخمط في حفظو عنيـ" ،   (7)، كبنحك ىذا قاؿ ديحى
 .(9)، كالجكزجاني(8)كابف عدم
، كقاؿ الحاكـ: "مع جبللتو اذا انفرد بحديث لـ يقبؿ منو لسكء (10)قاؿ النسائي: "ضعيؼ"و

 .(12)اؿ الدارقطني: "ضعيؼ ال يعتبر بو"، كق(11)حفظو"
عف إسماعيؿ بف عياش، قمت: إف  -يعني: أباه–كقاؿ عبد اهلل بف عمى بف المديني: "كسألتو 

كىل عف غير أىؿ الشاـ، ففيو شيء،  يحيى بف معيف يقكؿ: إنو ثقة فيما يىرًكم عف أىؿ الشاـ، فأما ما رى
كىل عف أىؿ الشاـ كغيرىـ" ا: "سمعت أبي يقكؿ: ما كاف أحد أعمـ بحديث (13)فىضعَّفو فيما رى ، كقاؿ أيضن

أىؿ الشاـ مف إسماعيؿ بف عياش، لك ثبت عمى حديث أىؿ الشاـ، كلكنو خمط في حديثو عف أىؿ 
العراؽ، كحدثنا عنو عبد الرحمف، ثـ ضرب عمى حديثو، قاؿ: كسمعت أبي يقكؿ: إسماعيؿ بف عياش 

ميدم قديمنا كتركو"عندم ضعيؼ، كحدث عنو عبد الرحمف بف 
، (15)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء(14)

 . (16)كقاؿ أبك حاتـ: "ىك ليف، ييكتب حديثو، ال أعمـ أحدنا كىٌؼ عنو إال أبك إسحاؽ الفىزىارم"

                                                 
 .161ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني  (1)
 .3/9ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (2)
 .264لئلماـ أحمد ، كسؤاالت أبي داكد 141ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (3)
 .2/192ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .1/88الضعفاء الكبير  (5)
 .7/192ينظر: تاريخ بغداد  (6)
  .3/176ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .1/488ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .296ينظر: أحكاؿ الرجاؿ  (9)
 .16الضعفاء كالمترككيف  (10)
 .217ينظر: سؤاالت السجزم  (11)
 .41 ينظر: سؤاالت البرقاني (12)
 .7/193ينظر: تاريخ بغداد  (13)
 .71/304تاريخ دمشؽ  (14)
 .1/118ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (15)
 .2/191الجرح كالتعديؿ  (16)
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 .(1)كقاؿ أبك إسحاؽ الفىزىارم: "ذاؾ رجؿ ال يدرم ما يخرج مف رأسو"
ي حداثتو، فمما كبر تغير حفظو، فما حفظ كقاؿ ابف حباف:"كاف إسماعيؿ مف الحفاظ المتقنيف ف

في صباه كحداثتو أتى بو عمى جيتو، كما حفظ عمى الكبر مف حديث الغرباء خمط فيو، كأدخؿ اإلسناد 
في اإلسناد، كألزؽ المتف بالمتف، كىك ال يعمـ، كمف كاف ىذا نعتو حتى صار الخطأ في حديثو يكثر، 

 .(2)خرج عف االحتجاج بو فيما لـ يخمط فيو"
 . (3)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده، مخمط في غيرىـ"

 : صدكؽ في ركايتو عف الشامييف، ضعيؼ في غيرىـ.خالصة القول
 مصطمح: "ل أراه سمع من فالن شيئاً": .18

، مكلى بني عىًدٌم بف يىٍشكير أبك النَّضر الب -26 كبة، كاسمو ًمٍيراف العىدىكمُّ ، (4)صرم)ع( سعيد بف أبي عىري
 .(5)كخمسيف كمائة -كقيؿ: سبع–مات سنة ست 

 .(6)قال ابن المبارك: "ل أراه سمع من قيس بن سعد شيئاً"
 أقوال النقاد:

 .(7)قاؿ أبك عىكانة: "ما كاف عندنا في ذلؾ الزماف أحد أحفظ مف سعيد بف أبي عركبة"
، (9)، كقاؿ ابف معيف(8)ره"كقاؿ ابف سعد: "كاف ثقة كثير الحديث، ثـ اختمط بىعدي في آخر عم

: "ثقة"، كقاؿ أحمد: "كانت اليزيمة في سنة خمس كأربعيف كمائة، كمف سىًمع مف سعيد     (10)كالنسائي
كبة قبؿ اليزيمة فسماعو جيد، كمف سمع بعد اليزيمة كاف ضعَّفيـ، فقيؿ لو: كاف سعيد  ابف أبي عىري

مثؿ: محمد بف بشر، كعبدة، فيك جيد، ثـ قاؿ: قدـ اختمط؟ قاؿ: نعـ، ثـ قاؿ: مف سىًمع منو بالككفة 
، كقاؿ مرة: "لما قىًدـ سعيد بف أبي عركبة الككفة، كقاؿ: دىقَّؾى (11)سعيد الككفة مرتيف قبؿ اليزيمة"

                                                 
 .1/104الضعفاء الكبير  (1)
 .1/125المجركحيف  (2)
 .142تقريب التيذيب  (3)
 .4/63تيذيب التيذيب  (4)
 .239تقريب التيذيب  (5)
 .4/64ينظر: تيذيب التيذيب  (6)
 .4/65ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .7/202الطبقات الكبرل  (8)
 .4/66ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .11/8ينظر: تيذيب الكماؿ  (10)
 .1/163ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (11)
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اًز حىبُّ اٍلفيٍمفيًؿ، يعني: شدة الحفظ" كـ بف (1)ًباٍلًمٍنحى ، كقاؿ أخرل: "لـ يسمع سعيد بف أبي عركبة مف الحى
ة، كال مف حماد، كال مف عمرك بف دينار، كال مف ىشاـ بف عركة، كال مف إسماعيؿ بف أبي أبي عتيب

خالد، كال مف عبيد اهلل بف عمر، كال مف أبي بشر، كال مف زيد بف أسمـ، كال مف أبي الزناد، قاؿ: كقد 
لككفة سمعكا ، كسئؿ: "سعيد بف أبي عركبة حيف قدـ ا(2)حدَّث عف ىؤالء كميـ، كلـ يسمع منيـ شيئان"

، كقاؿ أيضان: "كاف ابف أبي عركبة يحفظ (3)منو، كىك مختمط؟ قاؿ: ال، سماعيـ جيد، لـ يكف مختمطنا"
، كقاؿ أخرل: "كاف يحيى بف سعيد يكثّْقو، فمف سمع مف ابف أبي عركبة قبؿ اليزيمة (4)التفسير عف قتادة"
قتادة كسعيد يقكلكف بالقدر كيكتمكنو مف أصحاب ، كقاؿ أيضان: "كاف ىشاـ الدٍَّستيكائي ك (5)فسماعو صالح"

أبك حاتـ:  ، كقاؿ(7)، كقاؿ العجمي: "ثقة، ككاف اختمط بأخرة، ككاف يقكؿ بالقدر، كال يدعك إليو"(6)الحسف"
، كقاؿ ابف عدم: (9)، كقاؿ أبك زرعة: "ثقة مأمكف"(8)"قبؿ أف يختمط ثقة، ككاف أعمـ الناس بحديث قتادة"

كلو أصناؼ كثيرة، كقد حدَّث عنو األئمة، كمف سمع منو قبؿ االختبلط فإف ذلؾ  "مف ثقات الناس،
صحيح حجة، كمف سمع بعد االختبلط فذلؾ ما ال يعتمد عميو، كىك مقدـ في أصحاب قتادة، كمف أثبت 

، كقاؿ الذىبي: "ثقة، إماـ، ساء (10)الناس ركاية عنو، كثبتان عف كؿ مف ركل عنو إال مف جمس عنيـ"
، كقاؿ أخرل: "كاف مف (11)بأخرة، كحديثو في الكتب منىقَّى، إال أنو قدرم، قالو: أحمد بف حنبؿ" حفظان 

، كقاؿ ابف حجر: "ثقة حافظ، لو تصانيؼ، لكنو كثير التدليس، كاختمط، ككاف مف أثبت (12)بحكر العمـ"
 .(13)الناس في قتادة"

طان قبيحان، فمف سمع منو قبؿ كقاؿ ابف الجكزم: "ثبت إال أنو اختمط في آخر عمره اختبل
، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "اختمط سنة خمس كأربعيف كمائة، (14)االختبلط فسماعو صحيح"

                                                 
 .1/438 المصدر السابؽينظر:  (1)
 .2/331 المصدر السابؽينظر:  (2)
 .1/143ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (3)
 .336ينظر: سؤاالت أبي داكد  (4)
 .2/111ينظر: الضعفاء الكبير  (5)
 .4/448ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .1/403معرفة الثقات  (7)
 .4/66ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .4/66 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .4/451لضعفاء الكامؿ في ا (10)
 .97الركاة الثقات المتكمـ فييـ  (11)
 .6/413سير أعبلـ النببلء  (12)
 .239تقريب التيذيب  (13)
 .1/323الضعفاء كالمترككيف  (14)



 لفصل الثالثا

 

 
232 

 

كبقي خمس سنيف في اختبلطو، كأحبُّ إليَّ أف ال ييحتج بو إال بما ركل عنو القدماء قبؿ اختبلطو، مثؿ: 
 .(1)بركاية المتأخريف عنو دكف االحتجاج بيما"ابف المبارؾ، كيزيد بف زريع، كذكييما، كيعتبر 

، كقاؿ     (2)كسئؿ أبك زرعة: سعيد بف أبي عركبة أحفظ أك أباف العطار؟ فقاؿ: "سعيد أحفظ"
أبك عبد الصمد العىمّْي: "ذىكىرت لجابر الجعفي سعيد بف أبي عركبة كحفظو، ككاف جابر يعجبو رجؿ 

، كقاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ: "اختمط في (3)بف أبي عركبة ىذا"حافظ، فقاؿ لي جابر: أمُّ الرجاؿ سعيد 
، كقاؿ الذىبي: "تغير (5)، كقاؿ ابف قانع: "خمط في آخر عمره، ككاف أعرج ييرمى بالقدر"(4)آخر عمره"

 .(7)، كقاؿ النسائي: "مف سمع منو بعد االختبلط فميس بشيء"(6)بآخرة فتساىؿ"
كلـ يسمع منيـ، كلـ يقؿ: حدثنا كال سمعت، فإذا قاؿ: حدثنا  كقاؿ البىزَّار: "ييحدث عف جماعة،

، كقاؿ الحاكـ: "احتجا بو في الصحيحيف، إال أنيما احتاطا فيما (8)كسمعت، كاف مأمكنان عمى ما قاؿ"
 .(10)، كقاؿ الذىبي: "ككاف مف المدلسيف"(9)أخرجاه عنو، فأخرجا لو عمف كتب عنو قبؿ االختبلط"

، كىـ: "مف احتمؿ األئمة تدليسو، كأخرجكا لو (11)لمرتبة الثانية مف المدلسيفكذكره ابف حجر في ا
في الصحيح إلمامتو، كقمة تدليسو في جنب ما ركل، كالثكرم، أك كاف ال يدلس إال عف ثقة،         

 كابف عيينة".
 .(12)كذكره العقيمي في الضعفاء

 : ثقة، حافظ، مدلس، اختمط بأخرة.خالصة القول
ابف المبارؾ: "ال أراه سمع مف قيس بف سعد شيئان"، فمراده: أنو ما ركاه ابف أبي عركبة عف كأما قكؿ 

قيس بف سعد، فيك مف قبيؿ التدليس؛ ألنو لـ يثبت سماعو منو، كلـ أقؼ عمى ركايتو عنو في المصنفات 
 . (13)الحديثية إال ركاية كاحدة

                                                 
 .6/360الثقات  (1)
 .4/66ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .1/352ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (3)
 .104ينظر: سؤاالت السجزم  (4)
 .5/333ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .162ديكاف الضعفاء  (6)
 .53الضعفاء كالمترككيف  (7)
 .5/333ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (8)
 .226ينظر: مف تكمـ فيو كىك مكثؽ  (9)
 .6/415سير أعبلـ النببلء  (10)
 .31طبقات المدلسيف  (11)
 .2/111الضعفاء الكبير  (12)
 .3/59لغابة ينظر: أسد ا (13)
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 مصطمح: "كان يغمز فالن في سماعو من فالن": .19
، مات سنة (1)عمر بف ىاركف بف يزيد بف جابر بف سممة الثَّقىًفي، مكالىـ، أبك حفص البىٍمًخي* )ت ؽ( 

 .(2)أربع كتسعيف كمائة
 .(3)كان ابن المبارك يغمز عمر بن ىارون في سماعو من جعفر بن محمد

 مصطمح: "في الحديث الذي يرويو فالن عن فالن ليس لو أصل": .21
نة، (5)، كقيؿ: مايىٌنة أك ماقىٌنة(4)كاسمو مابىٌنة أك مافىنَّة* )ت فؽ( نيكح بف أبي مىٍريـ،  ٍعكى ، كقيؿ: يزيد بف جى

امع المىٍركزم، أبك ًعٍصمة القيرىشي مكالىـ، قاضي مىٍرك، كييعرؼ بنكح الجى
، مات سنة ثبلث كسبعيف (6)

 .(7)كمائة
الشمس والقمر قال ابن المبارك: "في الحديث الذي يرويو أبو عصمة عن مقاتل بن حيان في 

 .(8)ليس لو أصل"
 مصطمح: "َضعَّف فالن وفالن حديث فالن؛ ألن فالنًا عندىم مجيول": .21

 .(9))د ت س( ميياجر بف ًعٍكرمة بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ القيرشي، المىٍخزكمي -27
سحاق، حديث ُمياجر في رفع ال يدين قال الخطابي: "َضعَّف الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وا 

 .(10)ية البيت؛ ألن مياجرًا عندىم مجيول"ؤ عند ر 
 أقوال النقاد:

 .(12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)قاؿ الذىبي: "كثؽ"
 .(13)كقاؿ ابف أبي حاتـ: "رجبلن ليس بالمشيكر"

                                                 
 .223ينظر: ترجمتو ص (1)
 .417تقريب التيذيب  (2)
 .6/141ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .30/56ينظر: تيذيب الكماؿ  (4)
 .12/95ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .204ينظر: ترجمتو ص (6)
 .567تقريب التيذيب  (7)
 .4/304ينظر: الضعفاء الكبير  (8)
 .10/322تيذيب التيذيب  (9)
باب ما جاء في كراىية رفع اليديف ، أخرجو الترمذم في سننو، أبكاب الحج، 11/380ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (10)

(، كأبك داكد في سننو، كتاب المناسؾ، باب في رفع اليديف إذا رأل البيت 3/201/855) عند رؤية البيت
 (.5/212/2895رفع اليديف عند رؤية البيت )(، كالنسائي في سننو، كتاب مناسؾ الحج، باب ترؾ 2/175/1870)
 .2/299الكاشؼ  (11)
 .5/428الثقات  (12)
 .1/507العمؿ  (13)
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 .(1)كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"
 .(3)شيكر"، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بالم(2)كقاؿ أبك الحسف ابف القطاف: "ال ييعرؼ حالو"

 : مجيكؿ، ال يعرؼ حالو.خالصة القول
 

 المطمب الثالث: مرتبة من رمي ببدعة:
 مصطمح: "كان مجاىرًا بالقدر، وكان اسم القدر يغمب عميو، وكان صاحب تدليس": .1
، (4))ؽ( إبراىيـ بف محمد بف أبي يحيى، كاسمو: سىٍمعىاف األىٍسمىمي مكالىـ، أبك إسحاؽ المدني -28

 .(6)، مات سنة أربع كثمانيف كمائة، كقيؿ: إحدل كتسعيف كمائة(5)يـ بف محمد بف أىبي عطاءكقيؿ: إبراىً 
، (7)قال ابن المبارك: "كان مجاىرًا بالقدر، وكان اسم القدر يغمب عميو، وكان صاحب تدليس"

بارك وقال أبو حاتم: "متروك الحديث، ترك ابن الم، (8)وقال البخاري: "تركو ابن المبارك، والناس"
 .(10)"كان مالك وابن المبارك ينييان عنو، وقال ابن حبان: "(9)حديثو"

 أقوال النقاد:
يقكؿ: "كاف إبراىيـ بف أبي يىٍحيى قدريان"، كسيئؿ الربيع: فما حمؿ  (11)قاؿ الربيع: سىمعتي الشافعيَّ 

ـي مف بيٍعد أحب إليو مف أف يكذب، ككاف  الشافعيَّ عمى أف ركل عنو؟ قىاؿ: كاف يقكؿ: "ألف يىًخرَّ إبراىي
، كقاؿ الشافعي أيضان: "أخبرني مف ال أتيـ، عف سييؿ كغيره، يعني: إبراىيـ        (12)ثقة ًفي الحديث"
 .(13)ابف أبي يىٍحيى"

كقاؿ ابف عدم: سألت أحمد بف محمد بف سعيد، فقمت: تعمـ أحدان أحسف القكؿ في إبراىيـ    
نعـ، حدثنا أحمد بف يحيى األىٍكًدم، قاؿ: سألت حمداف             ابف أبي يحيى غير الشافعي؟ فقاؿ لي:

                                                 
 .548تقريب التيذيب  (1)
 .11/380ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (2)
 .10/322ينظر: تيذيب التيذيب  (3)
 .1/158 المصدر السابؽينظر: ( 4)
 .2/184تيذيب الكماؿ ( 5)
 .93ب تقريب التيذي( 6)
 .1/63ينظر: الضعفاء الكبير ( 7)
 .1/323التاريخ الكبير ( 8)
 .2/126ينظر: الجرح كالتعديؿ ( 9)
 .1/105مجركحيف ال( 10)
 .8/20الشافعي: بفتح الشيف المعجمة المشددة ككسر الفاء كالعيف الميممة، ىذه النسبة إلى الجد األعمى. األنساب ( 11)
 .1/357ينظر: الكامؿ في الضعفاء ( 12)
 .1/357 المصدر السابؽينظر: ( 13)
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مرة: قاؿ قاؿ ، ك (1)ابف األصبياني، يعني: محمدان، فقمت: أتديف بحديث إبراىيـ بف أبي يحيى؟ فقاؿ: نعـ
لي أحمد بف محمد بف سعيد: "نظرت في حديث إبراىيـ بف أبي يحيى كثيرنا، كليس ىك بمنكر 

، ثـ قاؿ: (3)ان: "كقد نظرتي في حديثو الكثير فمـ أجد فيو منكران إال عف شيكخ يحتممكف"، كأيض(2)الحديث"
"كىذا الذم قالو ابف سعيد ىك كما قاؿ، كقد نظرتي أنا في أحاديثو كتبحرتيا كفتشت الكؿ منيا فميس فييا 

نما يركم المنكر إذا كاف العيدة مف ًقبىؿ الراكم عنو، أك مف ًقبىؿ مف يركم إبراىيـ عنو،  حديث منكر، كا 
ككأنو أيتي مف قبىؿ شيخو ال مف قبىمو، كىك في جممة مف يكتب حديثو، كقد كثقو الشافعي، كابف 

 .(4)األصبياني كغيرىما"
، (10)، كالفىسىكم(9)، كالعجمي(8)، كالبخارم(7)، كأحمد(6)، كابف المديني(5)كرماه بالقدر، ابف معيف

قيٍطًني، كال(12)، كابف حباف(11)كالسَّاجي دَّارى
ذَّاء(13)        قاؿ: قمت  (14)، كقاؿ أحمد: "حدثنا أبك جعفر الحى

فيكا الناس بدعتو، كسمكا -أعني: إبراىيـ بف أبي يحيى–البف عيينة: إف ىذا يتكمـ في القدر  ، قاؿ: عىرّْ
 .(16)، كمرة قاؿ: "كاف قدريان، جيميان، كؿ ببلء كاف فيو"(15)ربكـ العافية"

 .(22)، كابف حباف(21)، كالفسكم(20)، كالعجمي(19)، كالبخارم(18)، كأحمد(17)بف معيفكرماه بالتجيـ ا

                                                 
 .1/357 الكامؿ في الضعفاء (1)
 .1/357 المصدر السابؽ (2)
 .1/358 المصدر السابؽ (3)
 .1/367 المصدر السابؽ (4)
 .3/156ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف ( 5)
 .124ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة ( 6)
 .2/503ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ( 7)
 .1/323التاريخ الكبير ( 8)
 .1/209معرفة الثقات ( 9)
، كالفسكم: بفتح الفاء كالسيف، ىذه النسبة إلى فسا، كىي بمدة مف ببلد فارس يقاؿ ليا: بسا، 3/55المعرفة كالتاريخ ( 10)

 .10/222خرج منيا جماعة مف العمماء كالرحاليف. األنساب 
 .1/285ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ( 11)
 .1/105المجركحيف  (12)
 .90ينظر: سؤاالت السممي ( 13)
 .4/95الحذاء: بفتح الحاء الميممة كالذاؿ المعجمة المشددة، ىذه النسبة إلى حذك النعؿ كعمميا. األنساب ( 14)
 .2/290ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ( 15)
 .2/535 المصدر السابؽينظر: ( 16)
 .3/95ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف ( 17)
 .2/535ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ( 18)
 .1/323التاريخ الكبير ( 19)
 .1/209معرفة الثقات ( 20)
 .3/138المعرفة كالتاريخ ( 21)
 .1/105المجركحيف ( 22)
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: "كاف رافضيَّان"، كقاؿ أبك داكد: "كاف (4)، كالدراقطني(3)، كالفسكم(2)، كالعجمي(1)كقاؿ ابف معيف
 .(5)راًفضيان، شىتَّامان، مأبيكنان"

قىاؿ يحيى القطاف: (6)ض السمؼ"كقاؿ الكليد بف شجاع: "سمعت إبراىيـ بف أبي يحيى يشتـ بع ، كى
، كقاؿ ًبشر ٍبف عيمىر الزٍىرىاني(7)سألت مالكان عىنو: أكاف ثقة؟ قاؿ: ال، كال ثقة في دينو

: "نياني مالؾ (8)
، (10)، كقاؿ ابف معيف(9)عنو، قمت: مف أجؿ القدر تنياني عنو؟ قاؿ: ليس ىك في دينو بذاؾ"

 : "إنو ليس بثقة".(11)كالنسائي
، كقاؿ (13)، كقاؿ مرة: "ضعيؼ الحديث، ضعيؼ الدّْيف"(12)لدارقطني مف المجركحيفكعٌده ا

، كتسائؿ بعدىا: "ىؿ ييترؾ أـ ال؟"، ثـ ساؽ قكؿ الشافعي: "كاف     (14)الذىبي: "ال ييٍرتاب في ضعَّفو"
مغني أنو كاف ال يمكنو الجماع، فأخبرني مف رآه، معو فأس، فقاؿ: ب -أك قاؿ: أبمو-ابف أبي يحيى أحمؽ 

، كقاؿ ابف سعد: "تيرؾ حديثو، (15)مف باؿ في ثقب فأس، أمكنو الجماع، فدخؿ خربة، فباؿ في الفأس"
ًديثو".(20)، كالنسائي(19)، كالعجمي(18)، كأحمد(17)، كقاؿ ابف معيف(16)ليس ييكتب"  : "ال ييٍكتب حى

                                                 
 .165، 162، 156، 3/95ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف ( 1)
 .1/209معرفة الثقات ( 2)
 .3/55المعرفة كالتاريخ ( 3)
 .90ينظر: سؤاالت السممي ( 4)
 .1/160ينظر: تيذيب التيذيب ( 5)
 .1/62ينظر: الضعفاء الكبير ( 6)
 .2/186، كتيذيب الكماؿ 1/62ينظر: الضعفاء الكبير ( 7)
 .6/349الزىراني: بفتح الزام كسككف الياء كفتح الراء كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى بني زىراف. األنساب ( 8)
 .2/186، كتيذيب الكماؿ 1/62الضعفاء الكبير ينظر: ( 9)
 .3/162ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف ( 10)
 .2/187ينظر: تيذيب الكماؿ ( 11)
 .174ينظر: سؤاالت الحاكـ ( 12)
 .90السابؽ  صدرينظر: الم( 13)
 .8/454سير أعبلـ النببلء ( 14)
 .8/454سير أعبلـ النببلء ( 15)
 .5/493الطبقات الكبرل ( 16)
 .3/95ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف ( 17)
 .2/126ينظر: الجرح كالتعديؿ ( 18)
 .1/209معرفة الثقات ( 19)
 .2/187ينظر: تيذيب الكماؿ ( 20)
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ف محمد أحاديث، كقاؿ بشر بف الحارث، دفعت كتابي إلى عيسى بف يكنس، فإذا فيو إلبراىيـ ب
، (1)قاؿ عيسى: ىك ابف أبي يحيى، خيطَّ عميو، اٍضرب عميو؛ فإف سفياف بف عيينة نياني أف أيحدّْث عنو

اني: "فيو ضركب مف البدع فبل (2)كقاؿ ككيع: "ال ييٍركل عف إبراىيـ بف أبي يحيى حرؼ" كزجى ، كقاؿ الجي
ٍقنىع كال حجة" يشتغؿ بحديثو، فإنو غير مى

(3). 
ٍرعة: "ليس بشيء"كقاؿ أب : (6)، كقاؿ الحربي(5)، كقاؿ الحاكـ أبك أحمد: "ذاىب الحديث"(4)ك زي

"رىًغبى الميحدّْثكف عف حديثو"
، كقاؿ اإلماـ أحمد: (8)، كقاؿ ابف سعد: "كاف كثير الحديث، تيرؾ حديثو"(7)

ٍتري (10)، كقاؿ الفسكم: "متركؾ، ميجكر"(9)"ترؾ الناس حديثو" ، كقاؿ (11)كؾ الحديث"، كقاؿ النسائي: "مى
 : "متركؾ".(14)، كابف حجر(13)، كقاؿ الدارقطني(12)السَّاجي: "تركو يحيى بف سعيد، كأىؿ الحديث"

: "ما بقي أحد أركل عف محمد بف المنكدر مني"، فقيؿ  كعف سفياف بف عيينة أنو قاؿ ذات يـك
: "احذركا إبراىيـ بف أبي يحيى، ال ، كقاؿ مرة(15)لو: إبراىيـ بف أبي يحيى؟، قاؿ: "إنما نريد أىؿ الصدؽ"

 .(16)تجالسكه"
كركل ابف حباف عف يحيى بف سعيد القطاف قكلو: "لـ ييترؾ إبراىيـ بف أبي يحيى لمقدر، إنما تيرؾ 

، بينما ركل عنو المزم قكلو: (17)لمكذب"، كقكلو أيضان: "أشيد عمى إبراىيـ بف أبي يحيى أنو يكذب"

                                                 
 .1/106ينظر: المجركحيف ( 1)
 .2/126ينظر: الجرح كالتعديؿ ( 2)
 .218أحكاؿ الرجاؿ ( 3)
 .2/127ينظر: الجرح كالتعديؿ ( 4)
 .1/160ر: تيذيب التيذيب ينظ( 5)
لى رجؿ، فأما ( 6) الحربي: بفتح الحاء كسككف الراء الميممتيف كفي آخرىا الباء المعجمة بكاحدة، ىذه النسبة إلى محمة، كا 

النسبة إلى المحمة فيي الحربية، محمة معركفة بغربي بغداد، بيا جامع كسكؽ، أما الرجؿ فمنيـ مف ينتسب إلى الجد 
 .4/111ب األعمى. األنسا

 .1/161ينظر: تيذيب التيذيب ( 7)
 .5/493الطبقات الكبرل ( 8)
 .2/503ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ( 9)
 .3/138المعرفة كالتاريخ ( 10)
 .11الضعفاء كالمترككيف ( 11)
 .1/285ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ( 12)
 .1/159ينظر: تيذيب التيذيب ( 13)
 .93تقريب التيذيب ( 14)
 .2/126الجرح كالتعديؿ  ينظر:( 15)
 .1/62ينظر: الضعفاء الكبير ( 16)
 .1/105 المجركحيفينظر: ( 17)
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، كمرة: "ذاؾ كذاب في كؿ ما (2)، كقاؿ ابف معيف: "كاف كذَّابان"(1)لكذب""كذاب"، كقكلو: "كنا نتيمو با
: "كذَّاب"، كقاؿ يعقكب بف سفياف الفىسىًكم: "معتزلي، ينسب (5)، كأبك حاتـ(4)، كقاؿ ابف المديني(3)ركل"

اس ، كقاؿ أحمد: "يأخذ حديث الن(7)، كقاؿ ابف حباف: "كاف إبراىيـ يكذب في الحديث"(6)إلى الكذب"
، كأيضان: "كاف يركم أحاديث منكرة، ليس ليا أصؿ، ككاف يأخذ (8)فيجعمو في كتبو كيركيو عنيـ يدلسو"

، كقاؿ الساجي: "لـ ييخرّْج (10)، كمرة: "كاف يحيى يتكمـ فيو بكبلـ شديد"(9)حديث الناس يضعيا في كتبو"
 . (11)الشافعي عنو حديثان في فرض، إنما جعمو شاىدان في فضائؿ األعماؿ"

 .(12)كتعقبو ابف حجر بقكلو: "ىذا خبلؼ المكجكد، كاهلل المكفؽ"
متركؾ، كأما ما سبؽ مف قكؿ اإلماـ الشافعي في نفي الكذب عنو، ففيو نظر؛  خالصة القول:  

لما ذىب إليو أكثر النقاد مف اتيامو بالكذب، كما تعقب النككم قكؿ الشافعي فيو، كقاؿ: "لـ يكثقو غيره، 
، إال أف ابف حباف دافع عف ركاية الشافعي عنو، بأف مجالستو لو كانت (13)تفاؽ المحدثيف"كىك ضعيؼ با

في حداثتو، قاؿ ابف حباف: "كأما الشافعي فإنو كاف يجالسو في حداثتو، كيحفظ عنو حفظ الصبي، 
كالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، فمما دخؿ مصر في آخر عمره فأخذ يصنؼ الكتب المبسكطة، 

اج إلى األخبار، كلـ تكف معو كتبو، فأكثر ما أكدع الكتب مف حفظو، فمف أجمو ما ركل عنو، كربما احت
 .(14)كنى عنو كال يسميو في كتبو"

 
 

                                                 
 .2/186ينظر: تيذيب الكماؿ ( 1)
 .3/165ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف ( 2)
 .1/356ينظر: الكامؿ في الضعفاء ( 3)
 .124 سؤاالت ابف أبي شيبةينظر: ( 4)
 .2/126ينظر: الجرح كالتعديؿ ( 5)
 .3/55المعرفة كالتاريخ ( 6)
 .1/105المجركحيف ( 7)
 .1/63ينظر: الضعفاء الكبير ( 8)
 .2/126ينظر: الجرح كالتعديؿ ( 9)
 .362ينظر: سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد ( 10)
 .1/285ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ( 11)
 .1/161ينظر: تيذيب التيذيب ( 12)
 .4/360ينظر: فتح المغيث  (13)
 .1/107المجركحيف  (14)
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َق ما كتب ومضى": .2  مصطمح: "َمزَّ
ػػالي، األىٍزًدم، الكػػكفي، مػػكلى  -29 )ت عػػس ؽ( ثابػػت بػػف أبػػي صػػًفيَّة دينػػار، كقيػػؿ: سػػعيد أبػػك حمػػزة الثُّمى
 .(2)، مات في خبلفة أبي جعفر(1)بالمييىمَّ 

قال أبو داود جاءه ابن المبارك، فدفع إليو صحيفة، فييا حديث سوء في عثمان، فرد الصحيفة 
عمى الجارية، وقال: قولي لو قبَّحك اهلل وقبَّح صحيفتك، وقال عبيد اهلل بن موسى: كنـا عنـد أبـي حمـزة 

يثًا فــي عثمــان، فقــام ابــن المبــارك فمــزق مــا كتــب الثمــالي، فحضــر ابــن المبــارك، فــذكر أبــو حمــزة حــد
 .(3)ومضى

 أقوال النقاد:
كقػاؿ ، (5)، كقػاؿ أبػك زرعػة: "كػكفي لػيف"(4)قاؿ أبك حاتـ: "ليف الحديث يكتػب حديثػو كال يحػتج بػو"

كقػاؿ أبػك عمػر بػف عبػد البػر: "لػيس بػالمتيف عنػدىـ، ، (7)، كقاؿ مػرة: "لػيس بثقػة"(6)النسائي: "ليس بالقكم"
 .(9)، كقاؿ الفبلس: "ليس بثقة"(8)حديثو ليف"في 

، (10)كقاؿ البخارم: "أحمد بف حنبػؿ يػتكمـ فيػو، كىػك عنػدم مقػارب الحػديث لػيس لػو كبيػر حػديث"
 .(11)كقاؿ ابف عدم: "ضعفو بىيّْف عمى ركاياتو، كىك إلى الضعؼ أقرب"

      ، كقػػػػاؿ (13)كقػػػػاؿ أحمػػػػد: "ضػػػػعيؼ الحػػػػديث، لػػػػيس لشػػػػيء"، (12)قػػػػاؿ ابػػػػف سػػػػعد: "كػػػػاف ضػػػػعيفان"ك 
 . (14)ابف معيف: "ضعيؼ الحديث"

                                                 
 .2/7تيذيب التيذيب  (1)
 .132تقريب التيذيب  (2)
 .2/7ينظر: تيذيب التيذيب  (3)
 .2/451ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .2/451 المصدر السابؽينظر:  (5)
 .27الضعفاء كالمترككيف  (6)
 .2/294ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (7)
 .3/72ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (8)
 .3/73 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .305ينظر: العمؿ الكبير  (10)
 .2/295الكامؿ في الضعفاء  (11)
 .6/345الطبقات الكبرل  (12)
 .96-3/80ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (13)
 .34، كمف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ 1/69ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (14)
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، كقػػاؿ ابػػف حجػػر: (3)، ككػػذلؾ ابػػف الجػػكزم(2)، ككػػذا ابػػف شػػاىيف فػػي الضػػعفاء(1)كذكػػره الػػدارقطني
ػعَّفكه"(4)"ضعيؼ، رافضي" ، (7)، كزاد: "متفػؽ عمػى ضػعَّفو"(6)، كقػاؿ أيضػان: "ضػعيؼ"(5)، كقاؿ الذىبي: "ضى

مىٍيمى   : "كاىي الحديث".(9)كقاؿ الجكزجاني، (8)اني في قـك مف الرافضة"كأضاؼ أيضان: "كعٌده السُّ
كقاؿ ابف حباف: "كثير الكىـ في األخبار، حتى خرج عف حد االحتجاج بػو إذا انفػرد مػع غمػكو فػي 

 .(12)، كقاؿ الذىبي: "كاهو جدان"(11)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء"(10)تشعيو"
قػػاؿ عمػػر بػػف حفػػص بػػف غيػػاث: "تػػرؾ أبػػي حػػديث أبػػي ركؾ"، ك : "متػػ(14)، كابػػف الجنيػػد(13)كقػػاؿ الػػدارقطني
 .(15)حمزة الثمالي"

 : ضعيؼ، رمي بالرفض.خالصة القول
 مصطمح: "فالن، كان يرى رأي القدر ... وكان ل يحفظ":  .3

 .(16)الحسف بف دينار، أبك سعيد البىٍصرم، كىك الحسف بف كىاصؿ، التًَّمٍيًمي، كدينار زكج أمو *
"أما الحسن بن دينار، فكان يرى رأي القدر، فكان يحمل كتبو إلى بيوت  قال ابن المبارك:

 .(17)الناس، ويخرجيا من يده، ثم يحدث منيا، وكان ل يحفظ"
 مصطمح: "كان يحمل عميو بعض الحمل؛ لحال التشيع، ولم يرو عنو شيئا": .4
يَّاف بف شيفىٌي بف ىينى ( 4)بخ ـ*  ٌي، كىك حى ٌي بف رافع اليىٍمدىاًني، الحسف بف صالح بف صالح بف حى

 .(18)الثكرم

                                                 
 .1/261كالمترككيف الضعفاء  (1)
 .63تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  (2)
 .1/158الضعفاء كالمترككيف  (3)
 .132تقريب التيذيب  (4)
 .1/282الكاشؼ  (5)
 .1/202المقتنى في سرد الكنى  (6)
 .56ديكاف الضعفاء  (7)
 .1/363ميزاف االعتداؿ  (8)
 .104أحكاؿ الرجاؿ  (9)
 .1/206المجركحيف  (10)
 .3/278ركاية الدكرم  -ظر: تاريخ ابف معيف ين (11)
 .1/186المغني في الضعفاء  (12)
 .20ينظر: سؤاالت البرقاني  (13)
 .3/73ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
 .2/451ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .190يظر: ترجمتو ص (16)
 .1/222ينظر: الضعفاء الكبير  (17)
 .192ينظر: ترجمتو ص (18)
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 .(1)قال العجمي: "كان ابن المبارك يحمل عميو بعض الحمل؛ لحال التشيع، ولم يرو عنو شيئاً"
 مصطمح: "ذر البدعة من آثار فالن":  .5
، مات (2))قد فؽ( عمرك بف عبيد بف باب، كيقاؿ: ابف كىٍيساف التًَّميمي مكالىـ، أبك عثماف البصرم -30
 .(3)ثبلث كأربعيف كمائة أك قبمياسنة 

 .(4)قال عبد اهلل بن المبارك: "ذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد"
 أقوال النقاد:

 .(5)قاؿ ابف أبي نجيح: "ما رأيت أحدنا أعمـ مف عمرك بف عبيد"
، كقاؿ أحمد بف (7)، كقاؿ حفص بف غياث: "كاف يضعؼ في الحديث"(6)ضعَّفو الدارقطنيك 

، كقاؿ محمكد بف غيبلف: "سمعت قريش بف أنس قاؿ: حدثنا عمرك      (8)بأىؿ أف ييحدَّث عنو"حنبؿ: "ليس 
، كقاؿ الحسف: "نعـ الفتى (9)ابف عبيد، ثـ قاؿ: كما تصنع بعمرك بف عبيد، كؼّّ مف تراب خير منو"

أستغفر اهلل  ، كقاؿ سفياف بف عيينة: "عمرك بف عبيد سمع الحسف، كأنا(10)عمرك بف عبيد إف لـ ييحدث"
 .(11)إف كاف سمع الحسف"

، كقاؿ يحيى: "ليس بشيء، (12)كقاؿ ابف سعد: "معتزلي صاحب رأم، ليس بشيء في الحديث"
، كقاؿ عمي بف المديني: "ليس (15)، كقاؿ أخرل: "كاف مف الدىرية"(14)، كقاؿ "كاف شيعيان"(13)رجؿ سكء"

 .(16)بشيء، كال نرل الركاية عنو"

                                                 
 .1/296ثقات معرفة ال (1)
 .8/70تيذيب التيذيب  (2)
 .424تقريب التيذيب  (3)
 .6/178 الكامؿ في الضعفاءينظر:  (4)
 .10/217ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .2/229 ر: الضعفاء كالمتركيفينظ (6)
 .22/125ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .251ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (8)
 .3/279الضعفاء الكبير ينظر:  (9)
 .6/185 الكامؿ في الضعفاءينظر:  (10)
 .6/174 المصدر السابؽينظر:  (11)
 .7/201الطبقات الكبرل (12)
 .427ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (13)
 .6/174ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .3/280ينظر: ميزاف االعتداؿ  (15)
 .75ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (16)
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كاف يحيى كعبد الرحمف ال يحدثاف عف عمرك بف عبيد، ككاف يحيى كقاؿ عمرك بف عمي: "
، كقاؿ عبد اهلل بف أحمد: "كاف (2)، كقاؿ مرة: "متركؾ الحديث، صاحب بدعة"(1)يحدث عنو، ثـ تركو"

، كقاؿ      (3)أبي يحدث عف عمرك بف عبيد كربما قاؿ: عف رجؿ ال يسميو، ثـ تركو فكاف ال يحدث عنو"
: "متركؾ الحديث"، كقاؿ حماد بف سممة: "كاف عمى بدعة، (6)، كأبك أحمد الحاكـ(5)النسائي، ك (4)أبك حاتـ

، كقاؿ الساجي: "كاف الحسف، كأيكب، كابف عكف، كسميماف التيمي، كيكنس ابف (7)فتركت الركاية عنو"
عبيد يذمكف عمرنا، كينيكف الناس عنو، ككانكا أعمـ الناس بو"

، (9)ثقة، ضاؿ" ، كقاؿ الجكزجاني: "غير(8)
 .(10)كقاؿ مرة: "كاف غالينا في القدر، ما ينبغي أف يكتب حديثو"

كقاؿ يحيى البكاء: "شيدت الحسف تأتيو مسائؿ مف قبؿ عمرك بف عبيد فبل ينظر فييا، فأقكؿ: 
 ، كقاؿ أبك سعيد األعرابي: "كاف عمرك بف عبيد كذابنا قدريِّا داعية،(11)إنو مكذكب عميو فبل ينظر فييا"

، كقاؿ ابف حجر: (12)حذَّر منو الحسف كغيره، كقالكا: ىك ضاؿ مضؿ، كأكؿ مف تسمى باالعتزاؿ"
، كقاؿ إسماعيؿ بف (13)"المعتزلي المشيكر، كاف داعية إلى بدعتو، اتيمو جماعة مع أنو كاف عابدان"

، (14)ذلؾ"عمية: "أكؿ مف تكمـ في االعتزاؿ كاصؿ بف عطاء الغزاؿ، ثـ دخؿ معو عمرك بف عبيد في 
، كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي: "كاف قدريان، ككاف (15)كقاؿ أبك معاذ بف المثنى: "كاف قدريان، معتزليان"

، كقاؿ العقيمي: "كاف رأسنا في (16)داعية، تركو أىؿ النقؿ، كمف كاف يميز األثر مف أىؿ البصرة"
 .(17)االعتزاؿ"

                                                 
 .3/280الضعفاء الكبير  ينظر: (1)
 .22/124ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .2/371ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبداهلل  (3)
 .6/247ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .79الضعفاء كالمترككيف  (5)
 .10/217ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (6)
 .3/279ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .10/215لكماؿ ينظر: إكماؿ تيذيب ا (8)
 .182أحكاؿ الرجاؿ  (9)
 .316 المصدر السابؽ (10)
 .10/224ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (11)
 .10/221 المصدر السابؽينظر:  (12)
 .424تقريب التيذيب  (13)
 .3/285ينظر: الضعفاء الكبير  (14)
 .3/279 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .14/77ينظر: تاريخ بغداد  (16)
 .10/217اؿ تيذيب الكماؿ ينظر: إكم (17)
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إلى أف أٍحدث ما أٍحدث، فاعتزؿ مجمس  كقاؿ ابف حباف: "كاف عمرك مف أىؿ الكرع كالعبادة،
، (1)، كيكذب في الحديث تكىمان ال تعمدان"الحسف كجماعة معو؛ فسيمُّكا المعتزلة، ككاف يشتـ الصحابة 

، كقاؿ الذىبي: "لعف اهلل الدىرية، فإنيـ (2)كقاؿ أبك داكد: "أبك حنيفة خير مف ألؼ مثؿ عمرك بف عبيد"
 .(3)كفار، كما كاف عمرك ىكذا"

، كقاؿ (4)كقاؿ الكراؽ: "كاف عمرك بف عبيد يمقاني، فيحمؼ لي عمى الحديث، فأعمـ أنو كاذب"
، (5)أحمد: "كذاب، كضاع، ال يجكز قبكؿ خبره، كال االحتجاج بحديثو، كيجب عمى الحفاظ بياف أمره"

، كقاؿ (7)ب"، كقاؿ أيكب بف أبي تميمة: "كذَّا(6)كقاؿ يكنس: "كاف عمرك بف عبيد يكذب في الحديث"
، (9)، كقاؿ سعيد بف عمر: "كاف مف الكاذبيف اآلثميف، ككاف مبتدعان"(8)مطر: "كاهلل ما أصدقو في شيء"

نو يكذب عف الحسف"  .(10)كقاؿ حميد: "ال تأخذف عف ىذا الشيخ شيئان، كا 
 : متركؾ، صاحب بدعة.خالصة القول

 : كان قدريًا، وكان شيعياً":مصطمح: "واهلل ما رضي ببدعة واحدة، حتى كانت فيو بدعتان .6
ميمة العىٍبدم -31 ًرم(11))ع( عىٍكؼ بف أبي جى ، اليىجى

، أبك سىٍيؿ البٍصرم، المعركؼ باألىعرابي، كاسـ  (12)
ينة زى ميمة بىٍندكيو، كيقاؿ: بؿ بىٍندكيو اسـ أمو، كاسـ أبيو ري أبي جى

كأربعيف  -أك سبع-، مات سنة ست (13)
 .(14)كمائة

اهلل ما رضي عوف ببدعة واحدة، حتى كانت فيو بدعتان: كان قدريًا، وكان قال ابن المبارك: "و 
 .(15)شيعياً 

                                                 
 .2/69المجركحيف  (1)
 .22/125ينظر: تيذيب الكماؿ  (2)
 .3/280ميزاف االعتداؿ  (3)
 .6/352ينظر: التاريخ الكبير  (4)
 .10/217ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .3/277ينظر: الضعفاء الكبير  (6)
 .3/277 المصدر السابؽينظر:  (7)
 .3/277 المصدر السابؽينظر:  (8)
 .3/278 المصدر السابؽينظر:  (9)
 .3/279 المصدر السابؽينظر:  (10)
العبدم: بفتح العيف كسككف الباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة    (11)

 .9/190ابف نزار. األنساب 
، ىذه النسبة إلى ىجر، كىي بمدة مف ببلد اليمف مف أقصاىا. اليجرم: بفتح الياء كالجيـ ككسر الراء في آخرىا (12)

 .13/384األنساب 
 .8/166تيذيب التيذيب  (13)
 .433تقريب التيذيب  (14)
 .3/429ينظر: الضعفاء الكبير  (15)
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 أقوال النقاد:
، (6)، كابف شاىيف(5)، كالنسائي(4)، كأحمد(3)، كابف المديني(2)، كابف معيف(1)كثقو ابف سعد

ديني، كالنسائي: ، كزاد ابف سعد: "كثير الحديث، ككاف يتشيع"، كزاد ابف الم(8)، كابف حجر(7)كالذىبي
 .(9)"ثبت"، كزاد الذىبي: "مشيكر"، كزاد ابف حجر: "رمي بالقدر كبالتشيع"، كذكره ابف حباف في الثقات

كقاؿ الذىبي: "أحد عمماء البصرة، ككاف يقاؿ لو: عكؼ الصدكؽ، كثقو غير كاحد كاحتج بو 
، كقاؿ مركاف         (11)صدكؽ"، كقاؿ أبك حاتـ: "(10)أصحاب الصحاح، كقيؿ: كاف يتشيع، ككاف قدريان"

 . (12)ابف معاكية: "ييسمى الصدكؽ"
 : "صالح الحديث".(14)، كأبك حاتـ(13)كقاؿ أحمد

، كقاؿ (15)ككاف داكد بف أبي ىند، يضرب عكفان األعرابي يقكؿ: "كيمؾ يا قدرم، كيمؾ يا قدرم"
، كذكره العقيمي في (16): "كاهلل لقد كاف عكؼ قدريان، رافضيان، شيطانان"-محمد بف بشار-بندار 
 .(17)الضعفاء

كسأؿ رجؿه ركح بف عبادة فقاؿ: يا أبا محمد، عكؼ األعرابي كاف يتشيع؟ فسكت ركح ىنيية، ثـ 
 .(18)قاؿ: "كاهلل لقد كاف يذكر فضائؿ عثماف كثيران"

 : ثقة، يتشيع، ككاف قدريان.خالصة القول

                                                 
 .7/191الطبقات الكبرل  (1)
 .4/320ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (2)
 .69ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (3)
 .1/410ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (4)
 .22/440ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .172تاريخ أسماء الثقات  (6)
 .310ديكاف الضعفاء  (7)
 .433تقريب التيذيب  (8)
 .7/296الثقات  (9)
 .3/947تاريخ اإلسبلـ  (10)
 .7/15ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .7/15 ؽالمصدر السابينظر:  (12)
 .1/410ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (13)
 .7/15ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .3/429ينظر: الضعفاء الكبير  (15)
 .3/429 المصدر السابؽينظر:  (16)
 .3/429الضعفاء الكبير  (17)
 .4/140ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (18)
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 المطمب الرابع: مرتبة الترك:
 ، "ُتِرك الحديث عنو"، "كرىت حديثو وتركتو":مصطمحات: "َتَرك حديثو" .1

، كقيؿ: (1)* )ؽ( إبراىيـ بف محمد بف أبي يحيى، كاسمو: سىٍمعىاف األىٍسمىمي مكالىـ، أبك إسحاؽ المدني
 .(3)، مات سنة أربع كثمانيف كمائة، كقيؿ: إحدل كتسعيف كمائة(2)إبراًىيـ بف محمد بف أىبي عطاء

 .(4)ث، ترك ابن المبارك حديثو"قال أبو حاتم: "متروك الحدي
، األيمىكم، أبك إسماعيؿ، المكي، مكلى عمر بف عبد العزيز(5))ت ؽ( إبراىيـ بف يزيد الخيكزمّْ  -32

(6) ،
 .(7)مات سنة إحدل كخمسيف كمائة

: سألت ابن المبارك عن حديث إلبراىيم الُخوزي؟ فأبى أن يحدثني (8)قال أبو إسحاق الطَّاْلقاِنيُّ 
ل لو عبد العزيز بن أبي ِرْزمة: حدِّثو يا أبا عبد الرحمن، فقال: "تأمرني أن أعود في ذنب قد بو، فقا

، وقال ابن شاىين: "ترك ابن المبارك الحديث عن (10)، قال: يعني: أنو قد ترك حديثو(9)تبت منو"
 .(11)بن يزيد الخوزي"اإبراىيم 

 أقوال النقاد:
ف كاف قد ، كقاؿ (12)قاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس" ابف عدم: "ىك في ًعدىاد مف ييكتب حديثو، كا 

 .(14)، كقاؿ البخارم: "سكتكا عنو"(13)نيسب إلى الضعؼ"

                                                 
 .1/158ينظر: تيذيب التيذيب ( 1)
 .234ينظر: ترجمتو ص( 2)
 .93تقريب التيذيب ( 3)
 .2/126ينظر: الجرح كالتعديؿ ( 4)
 .5/229الخكزم: نسبة إلى ًشعب الخكز كىي محمة بمكة. األنساب  (5)
 .1/179تيذيب التيذيب  (6)
 .95تقريب التيذيب  (7)
المفتكحة كفي آخرىا النكف، طىاٍلقىاف بمدة بيف مرك الطالقاني: بفتح الطاء الميممة كتشديدىا كسككف البلـ كبعدىا القاؼ  (8)

الركذ كبمخ مما يمي الجباؿ، كطالقاف أيضان كالية عند قزكيف، كيقاؿ لؤلكلى: طالقاف خراساف، كلمثانية: طالقاف قزكيف. 
 .9/8األنساب 

 .1/180ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .1/70ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .49الضعفاء كالكذابيف  ينظر: تاريخ أسماء (11)
 .1/368ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .1/374 مصدر السابؽال (13)
 .1/336ينظر: التاريخ الكبير  (14)
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: "ليس بثقة"، كزاد النسائي: "كال يكتب (3)، كابف القيسراني(2)، كالنسائي(1)كقاؿ ابف معيف
 : "ليف الحديث". (6)، كالذىبي(5)، كقاؿ ابف أبي داكد(4)حديثو"

 .(8)، كقاؿ يحيى بف سميـ: "ال يحتجكف بحديثو"(7)قطني: "ال يحتج بو"كقاؿ الدار 
، (13)، كأبك زرعة(12)، كأبك حاتـ(11)، كابف المديني(10)، كابف معيف(9)كضعَّفو ابف سعد 

 ، في الضعفػاء. (18)، كابف شاىيف(17)، كذكره العقيمي(16)، كالذىبي(15)، كابف القىٍيسىرانيٌ (14)كالدارقطني
 .(20)، كزاد ابف المديني: "ال أكتب عنو شيئان"(19): "أحد الضعفاء"كقػػاؿ العبلئي

، (21)كذكره الفىسكم في باب مف ييٍرغب عف الركاية عنيـ، كقاؿ: "كنت أسمع أصحابنا ييضعّْفكنيـ"
اني: "سمعتيـ ال يحمدكف حديثو، كيي  كٍزجى  .(22)كنو"في ضعّْ كقاؿ الجي

                                                 
 .3/111ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (1)
 .1/323ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (2)
 .10/537حر الرـك يقاؿ ليا: "قيسارية". األنساب ، كالقيسراني: نسبة إلى بمدة عمى ساحؿ ب387تذكرة الحفاظ  (3)
 .1/323ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (4)
 .1/367ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (5)
 .1/76المقتنى في سرد الكنى  (6)
 12/286 العمؿ (7)
 .2/103 صغيرينظر: التاريخ ال (8)
 .6/40الطبقات الكبرل  (9)
 .1/368ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (10)
 .47ينظر: تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف  (11)
 .2/147ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .2/544 أبك زرعة الرازم كجيكدهينظر:  (13)
 .10/166 العمؿ (14)
 .165تذكرة الحفاظ  (15)
 .3/811تاريخ اإلسبلـ  (16)
ككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا، ، كالعقيمي: بضـ العيف الميممة كفتح القاؼ كس1/70ينظر: الضعفاء الكبير  (17)

 .9/341ىذه النسبة إلى عقيؿ بف كعب بف عامر. األنساب 
 .49ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  (18)
 .141جامع التحصيؿ  (19)
 .1/322ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (20)
 .3/42المعرفة كالتاريخ  (21)
 .257أحكاؿ الرجاؿ  (22)
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ث"، كقاؿ ابف حباف: "ركل مناكير كثيرة، كأكىامان : "منكر الحدي(2)، كأبك زرعة(1)كقاؿ أبك حاتـ
، كقاؿ (3)غميظة، حتى يسبؽ إلى القمب أنو الميتىعمد ليا، ككاف أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل سيء الرأم فيو"

 : "ليس بشيء".(6)، كابف القيسراني(5)، كقاؿ ابف معيف(4)الذىبي: "كاهو"
، (12)، كالذىبي(11)، كابف القىٍيسىرانيٌ (10)، كالدارقطني(9)، كعمي ابف الجنيد(8)، كالنسائي(7)كقاؿ أحمد

: "كاف يتيـ (15)، كقاؿ البىٍرقيُّ (14)، كقاؿ ابف نيمير: "كاف الناس يتكقكف حديثو"(13)كابف حجر: "متركؾ"
 .(16)بالكذب"

 : متركؾ الحديث.خالصة القول
ٍيد الرَّممي -33 مات سنة ثبلث كتسعيف كمائة،  ،(18)، أبك مسعكد السٍَّيبىاني(17))د ت ؽ( أيكب بف سيكى
 .(19)سنة اثنتيف كمائتيف :كقيؿ

 .(21)ذكر الترمذي أن ابن المبارك "ترك حديثو"و ، (20)قال ابن المبارك: "إرم بو"

                                                 
 2/147التعديؿ ينظر: الجرح ك  (1)
 .2/147 المصدر السابؽينظر:  (2)
 .1/100 المجركحيف (3)
 .1/227الكاشؼ  (4)
 4/245ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (5)
 .169، 127معرفة التذكرة في األحاديث المكضكعة  (6)
 2/146ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .12الضعفاء كالمترككيف  (8)
 .1/324يب الكماؿ ينظر: إكماؿ تيذ (9)
 12/308 العمؿ (10)
 1/404ذخيرة الحفاظ  (11)
 .22 ديكاف الضعفاء (12)
 .95تقريب التيذيب  (13)
 .1/324ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .2/171ىذه النسبة إلى برقة كىي بمدة تقارب تركحة مف أعماؿ المغرب. األنساب البرقي:  (15)
 .1/323ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
الرممي: بفتح الراء كسككف الميـ كفي آخرىا البلـ، ىذه النسبة إلى بمدة مف ببلد فمسطيف كىي قصبتيا يقاؿ ليا الرممة،  (17)

كاف بيا جماعة مف العمماء كالصمحاء، ككاف بيا الرباط لممسمميف، ككاف يسكنيا جماعة مف العمماء الصالحيف لممرابطة 
 .6/169بيا. األنساب 

، كالسٍَّيبىاني: بفتح السيف الميممة كسككف الياء المنقكطة بنقطتيف مف تحتيا كبعدىا باء 1/405يب تيذيب التيذ (18)
 .7/332منقكطة بكاحدة كفي آخرىا نكف بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى سيباف كىك بطف مف حمير. األنساب 

 .118تقريب التيذيب  (19)
 .1/113ينظر: الضعفاء الكبير  (20)
 .2/24في الضعفاء  ينظر: الكامؿ (21)
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 أقوال النقاد:
 .(1)مسممة بف قاسـ وكثق

 .(2)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ يخطىء"
محمد بف أيكب عنو؛ ألف أخباره  كقاؿ ابف حباف: "كاف ردمء الحفظ، يتٌقى حديثو مف ركاية ابنو

إذا سيٌيرت مف غير ركاية ابنو عنو، كيجد أكثرىا مستقيمة"
(3). 

كقاؿ أبك حاتـ: ، (5)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: "ليس بالقكم عندىـ"، (4)قاؿ النسائي: "ليس بثقة"ك 
 .(7)الذىبي: "ككاف سيئ الحفظ، لينان" كقاؿ، (6)"ليف الحديث"

دىفي: "تكممكا فيو"(8)كف فيو"كقاؿ البخارم: "يتكمم  .(9)، كقاؿ ابف يكنس الصَّ
، كقاؿ الخميمي: "صالح الحديث، قديـ (10)كقاؿ الجكزجاني: "كاىي الحديث، كىك بىٍعدي متماسؾ"
 .(11)المكت، ركل عنو الكبار، لـ يرضكا حفظو، غير متفؽ عميو"

ذكره ابف الجكزم في ، ك (15)، كالساجي(14)، كابف قانع(13)، كالدارقطني(12)كضعَّفو أحمد
، كقاؿ ابف عدم: "يقع في حديثو ما يكافقو الثقات عميو، كيقع فيو ما ال يكافقكه عميو، كيكتب (16)الضعفاء

 .(18)، كتركو الذىبي(17)حديثو في جممة الضعفاء"

                                                 
 .2/335ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (1)
 .118تقريب التيذيب  (2)
 .8/125الثقات  (3)
 .16الضعفاء كالمترككيف  (4)
 .2/335ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .2/250ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .9/431سير أعبلـ النببلء  (7)
 .1/417التاريخ الكبير  (8)
  .2/43 بف يكنستاريخ ا (9)
 .266أحكاؿ الرجاؿ  (10)
 .1/418 اإلرشاد (11)
 .2/23ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .3/131الضعفاء كالمترككيف  (13)
 .2/335ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
 .2/335 المصدر السابؽينظر:  (15)
 .1/130ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (16)
 .2/28الكامؿ في الضعفاء  (17)
 .1/154نظر: المغني في الضعفاء ي (18)
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كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء، كاف يىٍسًكؽ األحاديث، قاؿ أىؿ الرممة: حدَّث عف ابف المبارؾ 
، كقاؿ مرة: "كاف يقمب حديث (1)ـ قاؿ: حدثني أكلئؾ الشيكخ الذيف حدث عنيـ ابف المبارؾ"بأحاديث، ث

، كقاؿ أخرل: "كاف يدَّعي (2)ابف المبارؾ كالذم حدث بو عف مشايخو الذيف أدركيـ فيقمبو عمى نفسو"
 .(3)أحاديث الناس"

 .(4)كقاؿ ابف الجاركد: "ليس بشيء، كاف يسرؽ األحاديث"
 .متركؾ الحديث: خالصة القول

، أبك سىٍيؿ البىٍصرم -34 ٌؾ بف ظالـ بف شيطاف األىٍزدمُّ  .(5))تـ( حساـ بف ًمصى
 .(7)، وقال أيضًا: "تركت حديثو"(6)قال ابن المبارك: "إرم بو"

 أقوال النقاد:
، كقاؿ الدارقطني: (9)، كقاؿ أبك حاتـ : "ييكتب حديثو"(8)قاؿ السَّاجي: "صدكؽ، فيو ضعؼ"

 .(10)بو""يعتبر 
، كقاؿ الساجي: "ليس (12)، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بقكم"(11)كقاؿ البخارم: "لىٍيسى بالقكم عندىـ"

 .(13)بقكم في الحديث"
      : "ضعيؼ"، كقاؿ (17)، كزيد بف الحباب(16)، كالجكزجاني(15)، كالنسائي(14)كقاؿ ابف سعد

اء، كساؽ لو حديثيف، عٌقب عمى األكؿ ، كذكره العقيمي في الضعف(18)ابف حجر: "ضعيؼ، يكاد أف ييترؾ"

                                                 
 .4/451ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (1)
 .2/250ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .2/23ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (3)
 .2/335ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (4)
 .2/244تيذيب التيذيب  (5)
 .2/244ينظر: تيذيب التيذيب  (6)
 .4/51الكماؿ  ينظر: إكماؿ تيذيب (7)
 .4/51 المصدر السابؽينظر:  (8)
 .3/317ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .27 ينظر: سؤاالت البرقاني (10)
 .3/135التاريخ الكبير  (11)
 .3/317ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .4/51ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
 .7/209الطبقات الكبرل  (14)
 .33الضعفاء كالمترككيف  (15)
 .206أحكاؿ الرجاؿ  (16)
 .3/360ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (17)
 .157تقريب التيذيب  (18)
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، ككذا (2)، كذكره ابف شاىيف في الضعفاء(1)بقكلو: "ال يتابع عميو"، كعمى الثاني: "ليس بمحفكظ"
 .(3)الذىبي

كقاؿ ابف عدم: "عامة أحاديثو إفرادات، كىك مع ضعفو حسف الحديث، كىك إلى الضعؼ أقرب 
 .(4)منو إلى الصدؽ"

 .(6)، كقاؿ عمرك بف عمي: "منكر الحديث"(5)الحديث، منكر الحديث"كقاؿ أبك زرعة: "كاىى 
        ، كقاؿ عمي بف المديني: "ليس أحدث عف الحساـ (7)كقاؿ البخارم: "ييخالؼ في حديثو"

 .(9)، كسئؿ أبك داكد: حساـ، ثقة؟ قاؿ: "ال"(8)بف مصؾ"ا
، كقاؿ مرة: "ليس بشيء، (11)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء"(10)كقاؿ أحمد: "مطركح الحديث"

 .(13)، كقاؿ ابف الجاركد: "ليس حديثو بشيء"(12)كال يكتب حديثو"
: "متركؾ (16)، كعمرك بف عمي(15)، كقاؿ الدارقطني(14)كقاؿ أحمد: "أرل الناس قد ترككا حديثو"

 الحديث".
 .(17)كقاؿ ابف حباف: "كاف كثير الخطأ، فاحش الكىـ، حتى خرج عف االحتجاج بو"

 .(18)در: "أسقطنا حديثو"كقاؿ غن
 : ضعيؼ، متركؾ الحديث.خالصة القول

                                                 
 .1/299ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .79تاريخ أسماء الضعفاء  (2)
 .77ديكاف الضعفاء  (3)
 .3/366الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .2/544 أبك زرعة الرازم كجيكدهينظر:  (5)
 .3/361ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .4/51ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (7)
 .3/360ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .349ينظر: سؤاالت اآلجرم ألبي داكد  (9)
 .3/317ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .89ركاية الدارمي  - ينظر: تاريخ ابف معيف (11)
 .3/359ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .4/51ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
 .4/52ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
 .5/140عمؿ ال (15)
 .3/361ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (16)
 .1/272معرفة المجركحيف  (17)
 .3/317ينظر: الجرح كالتعديؿ  (18)
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ًميُّ مكالىـ، الكيكفي، أبك محمد، كاف عمى قضاء بغداد  -35 رّْب البىجى )ت ؽ( الحسف بف عيمارة بف الميضى
 .(2)، مات سنة ثبلث كخمسيف كمائة(1)في خبلفة المنصكر

، وقال مرة: "روى (3)ا تركت حديثو"قال ابن المبارك: "جرَّحو عندي شعبة، وسفيان؛ فبقوليم
الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراىيم حديثًا، ثم قال عبد اهلل: ىذا أعزُّ من الكبريت األحمر، لكأن 

 .(4)ىذا الحديث لم يدخل مسامعي قط"
 أقوال النقاد:

، كقاؿ عىٍمرك بف عمي الفبلس: "رجؿ صدكؽ، صالح، (5)قاؿ عيسى بف يكنس: "شيخ، صالح"
 .(6)ثير الخطأ كالكىـ"ك

، كقاؿ غيندىر: قاؿ لي شعبة: "ال تىقرىب الحسف بف عمارة، فإنّْي إٍف (7)كقاؿ النسائي: "ليس بثقة"
 .(8)رأيتيؾ تقربو لـ أيحدثؾ"

: "ضعيؼ"، (13)، كالساجي(12)، كالدارقطني(11)، كابف معيف(10)، كابف المديني(9)كقاؿ ابف سعد
، كقاؿ ابف عدم: "كثير الكىـ (14)"كاف لو فضؿ، كغيره أحفظ منو" ككاف ابف عيينة ييضعَّفو، كقاؿ:

كالخطأ، بعض ركاياتو عف الحكـ كعف غيره غير محفكظات، كىىك إلى الضعؼ أقرب منو إلى 
 في الضعفاء. (17)، ككذا الذىبي(16)، كذكره العقيمي(15)الصدؽ"

                                                 
 .2/304تيذيب التيذيب  (1)
 .162تقريب التيذيب  (2)
 .2/305ينظر: تيذيب التيذيب  (3)
 .63ينظر: أحكاؿ الرجاؿ  (4)
 .8/322ينظر: تاريخ بغداد  (5)
 .3/98ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .6/271ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .1/138ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .6/347الطبقات الكبرل  (9)
 .3/97ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (10)
 .1/240ينظر: الضعفاء الكبير  (11)
 .4/173 العمؿ (12)
 .8/330د ينظر: تاريخ بغدا (13)
 .2/303ينظر: التاريخ الكبير  (14)
 .3/115ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (15)
 .1/237الضعفاء الكبير  (16)
 .1/244المغني في الضعفاء  (17)
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، (4)، كابف معيف(3)، كأحمد(2)، كقاؿ ابف المديني(1)كقاؿ ابف سعد: "كمنيـ مف ال يىكتب حديثو"
 : "ال ييكتب حديثو".(6)، كصالح بف محمد البغدادم(5)كالنسائي

، كقاؿ ابف معيف: "ليس حديثو (7)كسيئؿ اإلماـ أحمد عف الحسف بف عمارة، فقاؿ: "ليس بشيء"
 .(8)بشيء"

،         (14)ة، كيعقكب بف شيب(13)، كالفبلس(12)، كالنسائي(11)، كأبك حاتـ(10)، كأحمد(9)كقاؿ مسمـ
، كقاؿ (16): "متركؾ الحديث"، كقاؿ الساجي: "متركؾ، أجمع أىؿ الحديث عمى ترؾ حديثو"(15)كابف حجر

، كقاؿ (18)، كقاؿ الذىبي: "متركؾ عندىـ"(17)مالؾ بف عيسى: "ضعَّفو العجمي، كترؾ أف يحدّْث عنو"
 .(19)الجكزجاني: "ساقط"

ـ، عف يحيى بف الجزار سبعة أحاديث، فمقيت كقاؿ شيعبة: "ركل الحسف بف عمارة، عف الحك
 .(20)الحكـ، فسألتو عنيا، فقاؿ: ما حدَّثت بحديث منيا"

                                                 
 .6/347الطبقات الكبرل  (1)
 .3/97ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (2)
 .3/28ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .3/97ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .6/271ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .8/330ينظر: تاريخ بغداد  (6)
 .1/240ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .3/28ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .2/732الكنى كاألسماء  (9)
 .106ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (10)
 .3/28ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .3/97ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .3/98 مصدر السابؽينظر: ال (13)
 .8/330ينظر: تاريخ بغداد  (14)
 .162تقريب التيذيب  (15)
 .8/330ينظر: تاريخ بغداد  (16)
 .1/299ينظر: معرفة الثقات  (17)
 .1/244المغني في الضعفاء  (18)
 .62أحكاؿ الرجاؿ  (19)
 .62 مصدر السابؽينظر: ال (20)
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، كقاؿ أحمد: "كاف ككيع إذا (1)كقاؿ ابف المديني: "كاف يىغمط، كذىب إلى أنو كاف يضع الحديث"
: "أحاديثو ، كقاؿ أخرل(2)أتى عمى حديث الحسف بف عمارة، قاؿ: أًجٍز عميو، يعني: اضرب عميو"

 .(4)، كقاؿ ابف معيف: "يىكًذب"(3)مكضكعة"
، فقؿ لو: ال يحؿ لؾ أف تركم عف الحسف     كقاؿ أبك داكد: "قاؿ لي شعبة: ائت جرير بف حاـز

كىـ بأشياء لـ نجد ليا  ابف عمارة فإنو يىكًذب"، قاؿ أبك داكد: قمت لشعبة: ككيؼ ذاؾ؟ قاؿ: "حدَّثنا عف الحى
 .(5)أصبلن"

ف حباف: "كاف بىًميَّة الحسف بف عمارة أٌنو كاف ييدلس عف الثقات ما كىضع عمييـ الضعفاء، كقاؿ اب
كاف يسمع مف الضعفاء، ثـ ييسقط أسماءىـ، كيركييا عف مشايخيـ الثقات، حتى التزؽ المكضكعات 

 .(6)بو"
 : متركؾ الحديث.خالصة القول

، بف  -36 بىعيُّ رىاساني، السَّرخًسيُّ )ت ؽ( خارجة بف ميصعب بف خارجة الضُّ اج، الخي الحجَّ
، مات سنة (7)

 .(8)ثماف كستيف كمائة
قال يعقوب بن شيبة: ترك ابن المبارك حديثو، وقال: "رأيت منو سيولة في أشياء، فمم آَمن أن 

 .(9)يكون َأْخُذه لمحديث عمى ذلك"
 أقوال النقاد:

ينكر مف حديثو إال ما كاف يدلس قاؿ يحيى بف يحيى: "خارجة عندنا مستقيـ الحديث، كلـ يكف 
، كقاؿ مرة: "كاف يدلس عف غياث بف إبراىيـ كغيره، (11)، كذكره ابف حباف في الثقات(10)عف غياث"

كيركم ما سمع منيـ مما كضعكه عمى الثقات، عف الثقات الذيف رآىـ، فًمف ىنا كقع في حديثو 

                                                 
 .8/328ينظر: تاريخ بغداد  (1)
 .1/239، كالضعفاء الكبير 2/526ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (2)
 .3/28ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .3/97ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .1/237ينظر: الضعفاء الكبير  (5)
 .1/229ينظر: المجركحيف  (6)
مف ببلد خراساف يقاؿ ليا سٍرخس كسرىخس، كىك اسـ ، السرخسي: ىذه النسبة إلى بمدة قديمة 3/76تيذيب التيذيب  (7)

 .7/118رجؿ مف الذعار في زمف كيكاكس سكف ىذا المكضع كعٌمره كأتـ بناءه. األنساب 
 .186تقريب التيذيب  (8)
 .3/78ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .3/376ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .8/233الثقات  (11)
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أبك عبد اهلل الحاكـ: "ىك في نفسو ثقة، ، كقاؿ (1)المكضكعات عف األثبات، ال يحؿ االحتجاج بخبره"
 .(3)، كقاؿ الذىبي: "عالـ أىؿ خراساف، عمى ليف فيو"(2)يعني: أنو ليس بمتيـ"

كقاؿ ابف عدم: "ىك ممف يكتب حديثو، كعندم أنو إذا خالؼ في اإلسناد أك في المتف فإنو 
ذا ركل حديثان منكران فيككف الببلء ممف ركاه عن و، فيككف ضعيفان كليس ىك ممف يتعمد يغمط، كال يتعمد، كا 

 .(4)الكذب"
، كقاؿ يعقكب       (9)، كالدارقطني(8)، كالنسائي(7)، كأحمد(6)، كابف المديني(5)كضعَّفو ابف معيف  

، كذكره ابف حجر (11)، كذكره العقيمي في الضعفاء(10)ابف شيبة: "ضعيؼ الحديث عند جميع أصحابنا"
 .(12)يف، كقاؿ: "ضعَّفو الجميكر"في المرتبة الخامسة مف المدلس

،           (16): "ليس بثقة"، كقاؿ ابف معيف أيضان (15)، كالنسائي(14)، كابف نمير(13)كقاؿ ابف معيف
 : "ليس ىك بشيء".(19)، كالخميمي(18)، كابف أبي خيثمة(17)كابف نمير

حمو محؿ كقاؿ أبك حاتـ: "مضطرب الحديث، ليس بقكم، ييكتب حديثو كال يحتج بو، لـ يكف م
     ، كقاؿ عبد اهلل (22)، كقاؿ أحمد: "ال يكتب حديثو"(21)، كقاؿ أبك زرعة: "منكر الحديث"(20)الكذب"

                                                 
 .1/288المجركحيف  (1)
 .4/348تاريخ اإلسبلـ  ينظر: (2)
 .4/348 مصدر السابؽال (3)
 .3/503الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .1/68ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (5)
 .66ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (6)
 .85ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (7)
 .8/20ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .162مي ينظر: سؤاالت السم (9)
 .3/78ينظر: تيذيب التيذيب  (10)
 .2/25الضعفاء الكبير  (11)
 .54طبقات المدلسيف  (12)
 .30ينظر: مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ  (13)
 .3/77ينظر: تيذيب التيذيب  (14)
 .8/20ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
 .3/419ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (16)
 .3/77 ينظر: تيذيب التيذيب (17)
 .84تاريخ أسماء الضعفاء  (18)
 .3/952اإلرشاد  (19)
 .3/376ينظر: الجرح كالتعديؿ  (20)
 .2/470ينظر: أبك زرعة كجيكده في السنة  (21)
 .3/376ينظر: الجرح كالتعديؿ  (22)
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، كقاؿ (2)، كقاؿ ابف سعد: "اتقى الناس حديثو فترككه"(1)بف أحمد: "نياني أبي أف أكتب عنو شيئان"ا
، كقاؿ (3)صحيح حديثو مف غيره"البخارم: "تركو ككيع، ككاف يدلس، عف غياث بف إبراىيـ، كال يعرؼ 

: "متركؾ الحديث"، كقاؿ ابف حجر: "متركؾ، ككاف (5)، كعبد الرحمف ابف يكسؼ بف خراش(4)النسائي
 .(8)، كقاؿ ابف معيف: "كذاب"(7)، كقاؿ الجكزجاني: "كاف يرمى باإلرجاء"(6)يدلس عف الكذابيف"

 .رمي بالتدليس: متركؾ الحديث، خالصة القول
ٍكح  -37 ٍيف: أبا الميعىطَّؿ، كىك مكلى سعد           رى بف ميسافر، أبك ًبٍشر، ككنَّاه محمد بف سميماف ليكى

 .(10)، مات سنة اثنتيف كسبعيف كمائة(9)ابف أبي كقاص مف أىؿ البصرة
        ، وقال سفيان بن عبد الممك: سألت عبد اهلل (11)قال البخاري: "تركو ابن المبارك، وغيره"

ك عن روح بن مسافر: لم تركت حديثو؟ فأثنى عميو خيرًا، ثم قال: حدثنا عن عمقمة بن مرثد بن المبار ا
في التسميم عمى الجنازة تسميمتين، فنظرت في كتاب لو دارس فوجدت فيو تسميمة، ثم انتسخ بعد كتابًا 

م: يسمم جديدًا، فرأيتو بعد ذلك في أيدي الناس فيو حديث عمقمة مرفوعًا إلى النبي عميو السال
 .(12)تسميمتين، فخفت أن يكون ُحمل الرجل عمى شيء، وكان مشغوًل بالتجارة

 أقوال النقاد:
قيؿ ليحيى: ركح بف مسافر؟ قاؿ: "ليس بثقة كال مأمكف"، قمت: لـ ترؾ حديثو؟ قاؿ: "لعؿ     

 . (14)، كقاؿ مرة: "ليس بثقة"(13)ابف عرعرة يزعـ أنو ثقة؟!". قاؿ: ال أعممو

                                                 
 .2/318العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (1)
 .7/262الطبقات الكبرل  (2)
 .3/205التاريخ الكبير  (3)
 .36الضعفاء كالمترككيف  (4)
 .8/21ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .186تقريب التيذيب  (6)
 .355أحكاؿ الرجاؿ  (7)
 .3/494ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .9/382ينظر: تاريخ بغداد  (9)
 .9/384 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .3/310ينظر: التاريخ الكبير  (11)
 .2/57ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .445ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (13)
 .4/49ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
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    : "ضعيؼ"، كقاؿ (5)، كابف شاىيف(4)، كالفسكم(3)، كأبك زرعة(2)، كأبك حاتـ(1)معيفكقاؿ ابف 
، (7)، كذكره العقيمي في الضعفاء(6)ابف المديني: "ضعيؼ، ما كتبت مف حديثو إال حديثان كاحدان"

 .(11)، كقاؿ الذىبي: "ضعفكه"(10)، كابف الجكزم(9)، كأبك نعيـ األصبياني(8)كالدارقطني
بف عدم: "كلركح حديث صالح، كعامة ما ينكر عميو فيك ما ذكرتو إذا حدث عنو ثقة، كقاؿ ا

فأما إذا حدث عنو ضعيؼ، يككف الببلء منو ال مف ركح، كىك في جممة الضعفاء الذيف ييكتب 
 .(12)حديثيـ"

كح ب -يعني: ابف المبارؾ-قاؿ عمي الشقيقي: "مف ترؾ عبد اهلل ك  ف حديثو فإني أدع حديثو، إال رى
 .(13)مسافر، قاؿ: ككاف ترؾ ابف المبارؾ حديثو"

: "ال يكتب حديثو"، كقاؿ ابف عمي بف المديني: كسألتو، يعني: (15)، كأبك حاتـ(14)كقاؿ ابف معيف
، كقاؿ أحمد: "ركح        (17)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء"(16)أباه، عف ركح بف مسافر فضعَّفو جدان 

 .(18)صحابنا، كليس بشيء"ابف مسافر كاف ىينا، ككتب عنو أ

                                                 
 .4/105ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (1)
 .3/496ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .3/496 مصدر السابؽينظر: ال (3)
 .3/60المعرفة كالتاريخ  (4)
 .89تاريخ أسماء الضعفاء  (5)
 .9/383اد ينظر: تاريخ بغد (6)
 .2/57ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .2/153ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (8)
 .81ينظر: الضعفاء  (9)
 .1/289ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (10)
 .4/620تاريخ اإلسبلـ  (11)
 .4/53ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .9/383ينظر: تاريخ بغداد  (13)
 .4/49ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .3/496ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .9/383ينظر: تاريخ بغداد  (16)
 .4/49ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (17)
 .9/382ينظر: تاريخ بغداد  (18)
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: "متركؾ الحديث"، كقاؿ الجكزجاني: (4)، كالفسكم(3)، كالنسائي(2)، كمسمـ(1)كقاؿ أحمد
، (7)، كقاؿ أبك األحكص: "ما تركت لو عندم حرفان كاحدان إال رميت بو"(6)، كقاؿ: "غير مقنع"(5)"متركؾ"

 .(8)كقاؿ أبك داكد: "ترؾ حديثو"
يركم المكضكعات عف األثبات، ال تحؿ الركاية عنو، كال كتابة حديثو كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف 

 .(9)لبلختبار"
 متركؾ الحديث. خالصة القول:

مىمة الًكندم، البصرم(10)عثماف بف ًمٍقسـ البيرّْمُّ  -38 ، أرخ الذىبي كفاتو في حدكد السبعيف (11)، أبك سى
 .(12)كمائة

           ، وقال (13)ترك حديث عثمان البري قال وىب بن زمعة، عن عبد اهلل بن المبارك أنو
، وقال يحيى بن آدم لبن المبارك: "أييما أحب (14)ابن المبارك: "كان قدريًا، وأكثر ما جاء بو ل ُيعرف"

 .(15)إليك، نصر بن طريف أو عثمان البري؟ قال: ل ذا ول ذا"
 أقوال النقاد:

، كقاؿ (16)البرل ثقة ثقة، فجادلتو فيو فأبى"قاؿ نعيـ بف حماد: سمعت ابف ميدم يقكؿ: "عثماف 
 .(17)أحب إلي مف العمرم الصغير" مابف ميدم: "عثماف البر 

                                                 
 .3/496ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .1/142الكنى كاألسماء  (2)
 .40الضعفاء كالمترككيف  (3)
 .3/60المعرفة كالتاريخ  (4)
 .84أحكاؿ الرجاؿ  (5)
 .174 مصدر السابؽال (6)
 .2/57ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .9/384ينظر: تاريخ بغداد  (8)
 .1/299المجركحيف  (9)
البرم: بضـ الباء المنقكطة مف تحت بنقطة ككسر الراء الميممة المشددة، ىذه النسبة إلى البر كىك الحنطة، كىذه  (10)

 .2/194النسبة إلى بيعو. األنساب 
 .4/456اإلسبلـ تاريخ  (11)
 .4/456ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (12)
 .6/264ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (13)
 .3/219ينظر: الضعفاء الكبير  (14)
 .6/168ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .6/168 مصدر السابؽينظر: ال (16)
 .6/168 مصدر السابؽينظر: ال (17)
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، كقاؿ معاذ   (1)كقاؿ عمرك بف عمي: "صدكؽ، كلكف أكثر الغمط كالكىـ، ككاف صاحب بدعة"
 .(2)ابف معاذ: "لـ يكف فيو خير"

: "ضعيؼ"، كقاؿ (7)، كابف شاىيف(6)لدارقطني، كا(5)، كالفسكم(4)، كابف المديني(3)كقاؿ ابف معيف
،              (10)، كالعقيمي(9)، كذكره البخارم في الضعفاء(8)الذىبي: "أحد األعبلـ عمى ضعؼ فيو"

 .(11)كابف الجكزم
كقاؿ ابف عدم: "عامة حديثو مما ال يتابع عميو إسنادان أك متنان، كىك ممف يغمط الكثير، كنىسىبو 

كضعفكه لمغمط الكثير الذم كاف يغمط، إال أنو في الجممة ضعيؼ، كمع ضعفو يكتب قكـ إلى الصدؽ، 
 .(13)، كقاؿ أحمد: "حديثو منكر، ككاف رأيو رأم سكء"(12)حديثو"

 .(16): "ليس بشيء"، كقاؿ يزيد بف زريع: "ال شيء"(15)، كابف المديني(14)كقاؿ ابف معيف
      : "متركؾ"، كقاؿ (20)، كالذىبي(19)كم، كالفس(18)، كقاؿ الدارقطني(17)كتركو يحيى القطاف

: "متركؾ الحديث"، كقاؿ أبك داكد الطيالسي: "في صدرم عشرة آالؼ حديث (22)، كالنسائي(21)أبك حاتـ

                                                 
 .6/168ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .6/168 السابؽمصدر ينظر: ال (2)
 .4/122ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف (3)
 .73ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (4)
 .2/123المعرفة كالتاريخ  (5)
 .1/238 العمؿينظر:  (6)
 .124تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  (7)
 .4/456تاريخ اإلسبلـ  (8)
 .98ينظر: الضعفاء الصغير  (9)
 .3/217الكبير ينظر: الضعفاء  (10)
 .2/172ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (11)
 .6/269ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .6/168ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .1/60ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (14)
 .73ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (15)
 .6/168ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .6/252ينظر: التاريخ الكبير  (17)
 .4/213 العمؿ (18)
 .2/123المعرفة كالتاريخ  (19)
 .1/609المغني في الضعفاء  (20)
 .6/169ينظر: الجرح كالتعديؿ  (21)
 .75الضعفاء كالمترككيف  (22)
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، كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يركم المقمكبات عف األثبات، (1)ما حدثت منيا بشيء" -يعني: عف البرم–
 .(2)تركو أحمد بف حنبؿ كيحيى بف معيف"

كعف يزيد بف زريع قاؿ: خالفني معتمر في البرم فجعمت أنا أضع البرم، كجعؿ معتمر يرفعو، 
فقمت: اجعؿ بيني كبينؾ مف شئت، قاؿ: ترضى بأبي عكانة؟ قاؿ: قمت: نعـ، قاؿ: فأتينا أبا عكانة أنا 

سؿ في جمد كمعتمر فقمت: إف ىذا يخالفني في البرم، فما تقكؿ؟ قاؿ: ما عسى أف أقكؿ فيو، أقكؿ ع
 .(3)خنزير

كقاؿ عفاف: سمعت عثماف البرم، كذيكر الميزاف عنده، فقاؿ: لو كفتاف؟ ينكر الميزاف، كقاؿ 
أيضان: "كاف عثماف البرم يرل رأم القدر، ككاف يغمط في الحديث، ككاف يجد في كتابو الصكاب فبل 

، ثـ يقكؿ: ىذا صحاب النبي يرجع إلى كتابو، ككاف يحدث عشريف حديثان عف عمي كعبد اهلل كعمر كأ
كمو باطؿ، ثـ يحمد ابف أبي حماد، فيقكؿ: ىذا ىك الحؽ، ككاف يقكؿ: اكتب زبيد بف الصمت في الناس، 

 .(4)مف يقكؿ: زبيد، كيضحؾ
 .(5)كقاؿ محمد بف المثنى: "كاف يحيى، كعبد الرحمف، ال يحدثاف عف عثماف بف مقسـ البرم"

زرعة كذكر عثماف البرم، فأكمى إلى لسانو كقبض عميو، فقمت: كقاؿ ابف أبي حاتـ: "سمعت أبا 
، كقاؿ ابف معيف: "مف المعركفيف (7)، كقاؿ سفياف: "كىذىب"(6)يقكؿ أبي: كذاب، قاؿ: ىك مثؿ: أبي جزم"

، كقاؿ الذىبي: "كذبو (9)، كقاؿ الجكزجاني: "كذاب، كذبو الثكرم عمى سيكلتو"(8)بالكذب ككضع الحديث"
 .(10)نو مناكير"غير كاحد، ع

 مي بالقدر.متركؾ، ري  خالصة القول:
 

                                                 
 .6/168ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .2/101المجركحيف  (2)
 .3/219ينظر: الضعفاء الكبير  (3)
 .3/219 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .3/220 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .6/169ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .6/168 مصدر السابؽينظر: ال (7)
 .6/264ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .166أحكاؿ الرجاؿ  (9)
 .1/608المغني في الضعفاء  (10)
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 .(2)، أرخ الذىبي كفاتو في حدكد ستيف كمائة(1)نىٍصر بف طىريؼ البىاىمي، أبك جيزمٍّ القىصَّاب -39
، وقال      (3)قال وىب بن زمعة، عن عبد اهلل بن المبارك أنو ترك حديث نصر بن طريف أبي جزي

، وقيل لعبد اهلل بن المبارك: "أييما أحب إليك، نصر        (4)ولم يكن يثبت"ابن المبارك: "كان قدريًا، 
 .(5)ذا" ذا ول ابن طريف أو عثمان البرى؟ قال: ل

 أقوال النقاد:
قاؿ ابف حباف: "يركم عف الثقات ما ليس مف أحاديثيـ؛ كأنو كاف المتعمد لذلؾ، ال يجكز 

 .(6)االحتجاج بو"
: "ضعيؼ"، كقاؿ ابف حجر: "كلـ يتخمؼ أحد (9)، كيزيد بف ىاركف(8)يقي، كالبي(7)كقاؿ ابف معيف

، كقاؿ (12)، كابف الجكزم(11)، كذكره العقيمي في الضعفاء(10)عف ذكره في الضعفاء كال أعمـ فيو تكثيقان"
ابف عدم: "كألبي جزم غير ما ذكرت مف الحديث مف المناكير كغيره، كربما يحدث بأحاديث يشارؾ فييا 

، إال أف الغالب عمى ركاياتو أنو يركم ما ليس محفكظان، كينفرد عف الثقات بمناكير، كىك بىيّْف الثقات
 .(13)الضعؼ، كقد أجمعكا عمى ضعَّفو"

عاىا كقاؿ يزيد بف ىاركف: "كاف أبك جزم مرض مرضة ظف أنيا المكت، فتاب مف أحاديث ادَّ 
          ، كأحمد (15)، كقاؿ ابف المديني(14)منو"لعمرك بف دينار، فمما استقؿ مف مرضو عاكدىا فمـ يقبؿ 

 : "ال يكتب حديث أبي جزم".(16)بف حنبؿا
                                                 

الباء المنقكطة بكاحدة، ىذه النسبة ، كالقصاب: بفتح القاؼ كتشديد الصاد الميممة كفي آخرىا 4/240تاريخ اإلسبلـ  (1)
لى الذم يذبح الشياه كيبيع لحميا. األنساب   .10/430إلى بيع المحـ، كا 

 .4/240ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (2)
 .8/274ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (3)
 .4/296ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .8/467ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .3/52المجركحيف  (6)
 .4/144ركاية الدكرم  -ظر: تاريخ ابف معيف ين (7)
 .8/597ينظر: السنف الكبرل  (8)
 .8/274ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .6/155لساف الميزاف  (10)
 .4/296ينظر: الضعفاء الكبير  (11)
 .3/159ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (12)
 .8/282ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (13)
 .8/467ؿ ينظر: الجرح كالتعدي (14)
 .60ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (15)
 .8/467ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
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كقاؿ عمرك بف عمي: "اجتمع أىؿ العمـ مف أىؿ الحديث أنو ال ييركل عف جماعة سماىـ، أحدىـ: 
 : "ضعيؼ، ضعيؼ".(3)، كيعقكب الفسكم(2)، كقاؿ ابف المديني(1)أبك جزم"

يّْر"كقاؿ أبك جعفر الصائغ:   .(5)، ككاف شعبة يسمي أبا جزم: أبا خزم(4)"غير خى
 : "ليس بشيء".(9)، كابف شاىيف(8)، كأبك حاتـ(7)، كابف معيف(6)كقاؿ ابف سعد
: "متركؾ الحديث"، (14)، كالفسكم(13)، كالدارقطني(12)، كابف أبي داكد(11)، كالنسائي(10)كقاؿ أبك حاتـ

      الدارقطني عف عدم بف الفضؿ؟ قاؿ: "يترؾ"، ثـ قاؿ: ، كسئؿ (15)كقاؿ ابف سعد: "كقد ترؾ حديثو"
، (18)، كقاؿ مرة: "متركؾ"(17)، كقاؿ الذىبي: "اتفقكا عمى تركو"(16)"كأبك جزم نصر بف طريؼ أسكأ حاالن منو"

، كقاؿ يزيد (19)كقاؿ محمد بف المثنى: "كاف يحيى كعبد الرحمف ال يحدثاف عف أبي جزم نصر بف طريؼ"
، كقاؿ مسمـ: "ذاىب (21)، كقاؿ البخارم: "سكتكا عنو، ذاىب"(20)ىب حديث أبي جزم"بف ىاركف: "ذ

 .(24). كقاؿ ابف معيف: "مف المعركفيف بالكذب كبكضع الحديث"(23)، كقاؿ الجكزجاني: "ذاىب"(22)الحديث"
 متركؾ الحديث، متيـ بالكذب. خالصة القول:

                                                 
 .8/467ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .60ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (2)
 .2/123المعرفة كالتاريخ  (3)
 .4/297ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .4/297 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .7/209الطبقات الكبرل  (6)
 .1/62ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (7)
 .8/468ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .186تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  (9)
 .8/468ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .101الضعفاء كالمترككيف  (11)
 .8/276ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .1/493المؤتمؼ كالمختمؼ  (13)
 .2/123كالتاريخ المعرفة  (14)
 .7/209الطبقات الكبرل  (15)
 .68ينظر: سؤاالت البرقاني  (16)
 .2/350المغني في الضعفاء  (17)
 .4/240تاريخ اإلسبلـ  (18)
 .4/297ينظر: الضعفاء الكبير  (19)
 .8/467ينظر: الجرح كالتعديؿ  (20)
 .8/105التاريخ الكبير  (21)
 .1/189الكنى كاألسماء  (22)
 .164اؿ أحكاؿ الرج (23)
 .8/275ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (24)
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كىـ بف عبد اهلل بف سىٍعد بف عبد اهلل األى  -40 ، أرخ الذىبي كفاتو في حدكد (1)يمي، مكلى بني أميةالحى
 .(2)أربعيف كمائة

، وكان ابن المبارك (3)قال وىب بن زمعة، عن عبد اهلل بن المبارك أنو ترك حديث الحكم
، وقال ابن حبان: "كان ابن المبارك شديد (5)، وقال أبو حاتم: "كان ابن المبارك تركو ووىنو"(4)يوىنو

 .(6)الحمل عميو"
 أقوال النقاد:

 .(7)قاؿ ابف معيف: "ليس بثقة، كال مأمكف"
: "ضعيؼ"، كقاؿ       (11)، كأبك عبد اهلل الحاكـ(10)، كالبييقي(9)، كابف المديني(8)كقاؿ ابف معيف

، كقاؿ ابف عدم: "أحاديثو (12)أبك زرعة: "ضعيؼ، ال يحدث عنو"، كلـ يقرأ حديثو كقاؿ: اضربكا عميو
 .(14)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء(13)الثقات عميو، كضعَّفو بيف عمى حديثو"كميا مما ال يتابعو 
        ، (18): "منكر الحديث"، كقاؿ ابف معيف(17)، كأبك سعيد بف يكنس(16)، كابف ماككال(15)كقاؿ مسمـ

 : "ال يكتب حديثو".(19)كأبك حاتـ

                                                 
 .3/634تاريخ اإلسبلـ  (1)
 .3/634 مصدر السابؽينظر: ال (2)
 .2/478ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (3)
 .2/345التاريخ الكبير  (4)
 .3/121ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .1/248ينظر: المجركحيف  (6)
 .2/478ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (7)
 .1/256ينظر: الضعفاء الكبير  (8)
 .134ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (9)
 .1/600السنف الكبرل  (10)
 .162ينظر: سؤاالت السجزم  (11)
 .3/121ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .2/483الكامؿ في الضعفاء  (13)
 .1/227ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .1/489الكنى كاألسماء  (15)
 .1/127رفع اإلرتياب اإلكماؿ في  (16)
 .15/18ينظر: تاريخ دمشؽ  (17)
 .1/256ينظر: الضعفاء الكبير  (18)
 .3/121ينظر: الجرح كالتعديؿ  (19)
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سحاؽ (1)كنيى أحمد عف حديثو ،  (2)بف أبي فركة في الدجمة"، كقاؿ: "ألؽ حديث الحكـ األيمي، كا 
: "ليس بشيء"، كقاؿ الخطيب البغدادم: "كاف ضعيفان (5)، كأبك نعيـ(4)، كابف المديني(3)كقاؿ ابف معيف

 .(7)، كقاؿ العقيمي: "الغالب عمى حديث الحكـ الكىـ"(6)جدان"
بف عبد اهلل ، كقاؿ أحمد بف صالح: "ما سقط مف أىؿ أيمة إال الحكـ (8)كقاؿ ابف معيف: "ساقط"

: "متركؾ (13)، كالحسيف بف عمي بف يزيد(12)، كالدارقطني(11)، كالنسائي(10)، كقاؿ أبك حاتـ(9)األيمي"
الحديث"، كقاؿ أبك زرعة: "كالحكـ بف عبد اهلل ىذا ىك الذم يحدث عنو يحيى بف حمزة تمؾ األحاديث 

، (16)كقاؿ الذىبي: "متركؾ متيـ" ،(15)، كقاؿ البخارم: "ترككه"(14)المنكرات، كىك رجؿ متركؾ الحديث"
كقاؿ محمد بف يحيى بف حساف التنيسي، قاؿ أبي: "ال تكتب حديث الحكـ بف عبد اهلل بف سعد األيمي؛ 

 .(17)فإنو متركؾ الحديث"
، كقاؿ (19)، كقاؿ أبك حاتـ: "ذاىب، كاف يكذب"(18)كقاؿ أحمد: "أحاديث الحكـ كميا مكضكعة"

، كقاؿ ابف عمار المكصمي: قاؿ جماعة مف أصحاب (20)ديث عندم"مرة: "ذاىب الحديث، يفتعؿ الح
الحديث، ابف أبي الحكارم كغيره: "ليس ييعرؼ بدمشؽ كذاب إال رجميف، فإذا تركت ىذيف الرجميف لـ يبؽ 

                                                 
 .2/345التاريخ الكبير  (1)
 .260ينظر: أحكاؿ الرجاؿ  (2)
 .1/62ركاية ابف محرز  -، كتاريخ ابف معيف 382ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (3)
 .134بف أبي شيبة ينظر: سؤاالت ا (4)
 .74الضعفاء  (5)
 .2/773المتفؽ كالمفترؽ  (6)
 .1/256الضعفاء الكبير  (7)
 .2/334ينظر: لساف الميزاف  (8)
 .121ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (9)
 .3/121ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .29الضعفاء كالمترككيف  (11)
 24ينظر: سؤاالت البرقاني  (12)
 .15/22شؽ ينظر: تاريخ دم (13)
 .15/20 مصدر السابؽينظر: ال (14)
 .2/345التاريخ الكبير  (15)
 .1/271المغني في الضعفاء  (16)
 .3/121ينظر: الجرح كالتعديؿ  (17)
 .1/248ينظر: المجركحيف  (18)
 .3/121ينظر: الجرح كالتعديؿ  (19)
 .15/22ينظر: تاريخ دمشؽ  (20)
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، كقاؿ ابف حباف: "ممف (1)مف الكذابيف بدمشؽ أحد، الحكـ بف عبد اهلل األيمي، كيزيد بف ربيعة بف يزيد"
، كقاؿ الجكزجاني: "جاىؿ كذاب، كأمر الحكـ أكضح مف ذاؾ عند (2)ضكعات عف األثبات"يركم المك 

 .(3)أىؿ الحديث"
 متركؾ الحديث، يكذب. خالصة القول:

بىيّْب بف حيجر، أىبك يحيى القىيًسيٌ  -41 ، أرخ الذىبي كفاتو في حدكد (5)، البصرم، ميصغَّري االسـ(4)حي
 .(6)سبعيف كمائة

 .(7)عن عبد اهلل بن المبارك أنو ترك حديث حبيب بن حجر قال وىب بن زمعة،
 أقوال النقاد:

 .(9)، كذكره ابف شاىيف في الثقات(8)ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "شيخ"
 .(11)، كقاؿ الذىبي: "ما عممت بو بأسان"(10)كقاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس"

 صدكؽ، ال بأس بو. خالصة القول:
بىيّْب بف أبي  -42 ، أرخ الذىبي كفاتو في حدكد ثمانيف (13)، كيكفي(12)حبيب، أخك حمزة الزَّيَّاتحي

 . (14)كمائة
 .(15)قال وىب بن زمعة عن عبد اهلل بن المبارك أنو ترك حديث حبيب بن أبي حبيب

 أقوال النقاد:

                                                 
 .15/19ينظر: تاريخ دمشؽ  (1)
 .1/248 المجركحيف (2)
 .259أحكاؿ الرجاؿ  (3)
 .10/538القيسي: بفتح القاؼ كسككف الياء ككسر السيف، ىذه النسبة إلى جماعة اسميـ قيس. األنساب  (4)
 .4/325ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (5)
 .4/325 مصدر السابؽينظر: ال (6)
 .1/363ينظر: شرح عمؿ الترمذم  (7)
 .6/179الثقات  (8)
 .65ثقات تاريخ أسماء ال (9)
 .65 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .4/325تاريخ اإلسبلـ  (11)
الزيات: بفتح الزام كتشديد الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفي آخرىا التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا، ىذه النسبة  (12)

 .6/355بمد إلى بمد. األنساب إلى بيع الزيت، كىك نكع مف األدىاف يككف أكثرىا بالشاـ، ككذلؾ إلى جمبو كنقمو مف 
 .3/330الكامؿ في الضعفاء  (13)
ًبيب الككفي.4/599ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (14) بىيّْب بف حى  ، كقاؿ: حي
 .3/330ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (15)
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 .(1)قاؿ عثماف بف أبي شيبة: "ثقة"
 .(4)"، كقاؿ ابف معيف: "ال أعرفو"(3)ضي، كقاؿ األزدم: "ليس بالمر (2)كقاؿ الرازم: "ليس بالقكم"

 فكقاؿ ابف عدم: "كلحبيب أحاديث غيرىا يركييا عنو عثماف كغيره، كىذاف الحديثاف الذي
 .(5)ذكرتيما ال يركييما عف أبي إسحاؽ غيره، كىما أنكر ما رأيت لو مف الركاية"

 .(8)، ككذا الذىبي(7)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء(6)كقاؿ أبك زرعة: "كاىي الحديث"
 ضعيؼ. خالصة القول:

)ؽ( السًَّرمُّ بف إسماعيؿ اليىٍمدىاني، الككفي، ابف عـ الشٍَّعًبي -43
(9). 

، وقال الحسن بن عيسى: سألت ابن المبارك، قمت: (10)قال ابن المبارك: "ُتِرك الحديث عنو"
            بن إسماعيل، ومحمد  إني أريد أن أكتب عمم جرير كمو، قال: "ل تكتب حديث عبيدة، والسري

 .(11)بن سالم"ا
 أقوال النقاد:

، كقاؿ ابف سعد: "كاف (12)قاؿ أحمد: "الٌسرم أمثؿ: مف عيسى الحناط، الٌسرم أحب ًإلينا منو"
 .(15)، كقاؿ النسائي: "ليس بثقة"(14)، كقاؿ أحمد: "ليس بالقكم"(13)قميؿ الحديث"

 

                                                 
 .1/122ينظر: تاريخ ابف أبي خيثمة  (1)
 .1/190 البف الجكزم ينظر: الضعفاء كالمترككيف (2)
 .1/190 ر السابؽمصدينظر: ال (3)
 .93ركاية الدارمي  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (4)
 .3/331الكامؿ في الضعفاء  (5)
 .3/309ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .1/190ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (7)
 .1/72ينظر: ديكاف الضعفاء  (8)
 .10/227تيذيب الكماؿ  (9)
 .2/176ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .10/229يذيب الكماؿ ينظر: ت (11)
 .1/233ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (12)
 .6/348الطبقات الكبرل  (13)
 .4/283ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .10/230ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
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عَّؼ حديثو"، كقاؿ الجك (1)ككاف ابف معيف ييضعَّفو ، كقاؿ أبك داكد: "ضعيؼ، (2)زجاني: "ييضى
في الضعفاء، كقاؿ       (5)، كابف الجكزم(4)، كذكره العقيمي(3)متركؾ الحديث، يجيئ عف الشعبي بأكائؿ"

، كقاؿ أبك إسحاؽ (6)ابف عدم: "أحاديثو التي يركييا ال يتابعو أحد عمييا، كىك إلى الضعؼ أقرب"
  .(9)، كقاؿ الساجي: "ضعيؼ جدان"(8)، كقاؿ ابف الجاركد: "في حديثو ضعؼ"(7)الحربي: "فيو ضعؼ"

: "ليس بشيء"، كقاؿ ابف معيف: "حديثو باطؿ، شبو ال (11)، كابف الجاركد(10)كقاؿ ابف معيف
، كقاؿ أحمد: "ترؾ (13)، كقاؿ أبك حاتـ: "ىك ذاىب، دكف زكريا بف أبي زائدة، كدكف مجالد"(12)شيء"

: "متركؾ الحديث"، كقاؿ الذىبي: (17)، كابف حجر(16)، كأبك داكد(15)، كقاؿ النسائي(14)الناس حديثو"
، كقاؿ عثماف بف أبي شيبة: "ال يساكم شيئان، كانكا (19)، ككاف ابف معيف شديد الحمؿ عميو(18)"ترككه"

، كأخرل: "كاف ال يحدث (21)، كقاؿ يحيى القطاف: "استباف لي كىًذبو في مجمس"(20)يرمكنو بالكذب"
 .(23)، كقاؿ ابف حباف: "يقمب األسانيد، كيرفع المراسيؿ"(22)عنو"

 متركؾ الحديث. خالصة القول:

                                                 
 .4/537ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .145أحكاؿ الرجاؿ  (2)
 .10/230ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .2/176عفاء الكبير الض (4)
 .1/310الضعفاء كالمترككيف  (5)
 .4/539الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .5/220ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (7)
 .5/220 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .5/220 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .3/522ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (10)
 .5/220ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (11)
 .5/220 مصدر السابؽينظر: ال (12)
 .4/283ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .180، كسؤاالت اآلجرم 244ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (14)
 .51الضعفاء كالمترككيف  (15)
 .180ينظر: سؤاالت اآلجرم  (16)
 .230تقريب التيذيب  (17)
 .1/427الكاشؼ  (18)
 .1/355ينظر: المجركحيف  (19)
 .106ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء  (20)
 .4/176ينظر: التاريخ الكبير  (21)
 .2/176ينظر: الضعفاء الكبير  (22)
 .1/355المجركحيف  (23)
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كمي، أبك عبد الرحمف المدني، مكلى        -44 مىيماف بف سىٍمعاف المىٍخزي )مد ؽ( عبد اهلل بف زياد بف سي
 .(1)أـ سممة

قمت عميو كذا وكذا، وحممت قال ابن المبارك: "ابن سمعان ىو عبد اهلل بن زياد بن سمعان، أ
عنو، فحدَّث يومًا عن مجاىد، عن ابن عباس فقمت: إنك كنت ذكرَت ىذا عن مجاىد، فقال: أوليس 

 . (2)مجاىد يحدث عن ابن عباس؟ فكرىت حديثو وتركتو"
 أقوال النقاد:

 .(4)، كقاؿ عبد اهلل بف كىب: "ثقة"(3)قاؿ ابف معيف: "ثقة ثقة"
، (6)، كقاؿ أحمد: "كاف ييعرؼ بالصبلة، كلـ يكف ييعرؼ بالحديث"(5)قة"كقاؿ ابف معيف: "ليس بث

 .(7)كقاؿ البخارم: "سكتكا عنو"
: "ضعيؼ الحديث"، كقاؿ أبك حاتـ: "ضعيؼ الحديث، سبيمو (9)، كابف معيف(8)كقاؿ ابف المديني

، كقاؿ (11)يّْف"، كقاؿ ابف عدم: "لو أحاديث صالحة، كالضعؼ عمى حديثو كركاياتو بى (10)سبيؿ الترؾ"
، كما (14)، ككذلؾ ابف الجكزم(13)، كذكره العقيمي في الضعفاء(12)الذىبي: "مجمع عمى ضعَّفو كتركو"

 .(15)كذكره ابف حجر في المرتبة الخامسة مف المدلسيف، كقاؿ: "ضعَّفو الجميكر"
           ب ، كذكره يعقك (16)كقاؿ أبك بكر بف أبي أكيس: "كنا نرل أنو أخذ كتبان، عف غير سماع"

 .(17)بف سفياف تحت باب مف يرغب عف الركاية عنيـا

                                                 
 .5/219تيذيب التيذيب  (1)
 .2/257ينظر: الضعفاء الكبير  (2)
 .7/360ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (3)
 .7/360 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .11/126تاريخ بغداد  ينظر: (5)
 .1/352ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (6)
 .5/96التاريخ الكبير  (7)
 .11/127ينظر: تاريخ بغداد  (8)
 .3/225ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (9)
 .5/61ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .5/205الكامؿ في الضعفاء  (11)
 .216ديكاف الضعفاء  (12)
 .2/257الضعفاء الكبير  (13)
 .2/123الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .54طبقات المدلسيف  (15)
 .5/61ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .3/37المعرفة كالتاريخ  (17)
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، كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يركم عمف لـ يره، كيحدث بما لـ (1)كقاؿ النسائي: "ال يكتب حديثو"
، كقاؿ مرة: "ركل أحاديث مناكير، كضعَّفو (3)، كقاؿ ابف المديني: "عندنا ضعيؼ، ضعيؼ"(2)يسمع"
 : "ضعيؼ الحديث جدان".(6)، كالساجي(5)بف عمي الفبلس، كقاؿ عمرك (4)جدان"

 .(8)"يء، كامتنع أبك زرعة مف أف يقرأ حديثو، كقاؿ: "ىك ال ش(7)كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء"
: "متركؾ (13)، كابف حجر(12)، كعمي بف الجنيد(11)، كالدارقطني(10)، كالنسائي(9)كقاؿ أحمد

، كذكره العبلئي في المراسيؿ، كقاؿ: "أحد (14)الحديث" الحديث"، كقاؿ الذىبي: "أحد المترككيف في
 .(16)، كقاؿ الجكزجاني: "ذاىب"(15)المترككيف"

كاجتمع محمد بف إسحاؽ كابف سمعاف عند أبي عبيد اهلل أك غيره، فجعؿ ابف سمعاف يقكؿ: حدثنا 
مجاىد كال  مجاىد، فجعؿ ابف إسحاؽ يقكؿ: تاهلل ما رأيت كاليكـ قط، أنا أكبر منؾ، ما سمعت مف

 .(18)، كقاؿ أبك مصعب الزىرم: "كاف ميٍرمىدان"(17)رأيتو
، ككاف (21): "كذاب"، كقاؿ أبك داكد: "كاف مف الكذابيف"(20)، كابف معيف(19)كقاؿ مالؾ بف أنس

، كقاؿ ىشاـ بف عركة: "إنو حدَّث عنو (22)إبراىيـ بف سعد يحمؼ باهلل لقد كاف ابف سمعاف يكذب

                                                 
 .14/531ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .2/7المجركحيف  (2)
 .132ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (3)
 .11/127ينظر: تاريخ بغداد  (4)
 .11/128 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .7/360ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (6)
 .5/61ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .5/62 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .5/61 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .63الضعفاء كالمترككيف  (10)
 .2/159 مصدر السابؽال (11)
 .7/361ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
 .303لتيذيب تقريب ا (13)
 .1/553الكاشؼ  (14)
 .211جامع التحصيؿ  (15)
 .244أحكاؿ الرجاؿ  (16)
 .1/352ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (17)
دان: ىالكان.11/128ينظر: تاريخ بغداد  (18)  ، كميٍرمى
 .2/411ينظر: أبك زرعة كجيكده  (19)
 .2/257ينظر: الضعفاء الكبير  (20)
 .11/128بغداد  ينظر: تاريخ (21)
 .1/352ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (22)
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، كقاؿ سعد بف عبد العزيز: "أتى العراؽ فأمكنيـ مف (1)تو بيا، كلقد كذب عمي"بأحاديث، كاهلل ما حدث
، كقاؿ أحمد بف صالح: "أظنو يضع لمناس، يعني: (2)كتبو، فزادكا فييا، فقرأىا عمييـ، فقالكا: كذاب"

 .(4)، كقاؿ مرة: "كاف يغيّْر أسماء اهلل، كىذا كذب"(3)الحديث"
 ب.: متركؾ الحديث، يكذخالصة القول

ًرم -45 زى ر العىاًمًرم، الجى رَّ )ؽ( عبد اهلل بف ميحى
رَّاني(5) ، مات (8)، قاضي الجزيرة(7)، كيقاؿ: الرٌَّقيٌ (6)، الحى

 .(9)في خبلفة أبي جعفر
 .(10)قال أبو حاتم: "ترك حديثو ابن المبارك"

 أقوال النقاد:
،      (15)، كذكره العقيمي(14)، كيعقكب بف سفياف(13)، كأبك حاتـ(12)، كابف معيف(11)ضعَّفو ابف سعد

، في الضعفاء، كذكره أبك نعيـ في الضعفاء، كقاؿ: "يركم عف قتادة (17)، كالذىبي(16)كابف الجكزم
                                                 

 .5/201ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .244ينظر: أحكاؿ الرجاؿ  (2)
 .5/61ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .11/128ينظر: تاريخ بغداد  (4)
كىي إلى عدة ببلد مف ديار بكر، كاسـ خاص لبمدة الجزرم: بفتح الجيـ كالزام ككسر الراء، ىذه النسبة إلى الجزيرة  (5)

كاحدة يقاؿ ليا: جزيرة ابف عمر، كعدة ببلد منيا: المكصؿ كسنجار كحراف كالرقة كرأس العيف كآمد كميافارقيف، كىي ببلد 
نما قيؿ ليا الجزيرة ليذا. األنساب   .3/269بيف الدجمة كالفرات، كا 

بيا كمنيا جماعة مف الفضبلء كالعمماء في كؿ فف كىي مف ديار ربيعة، كحراف  الحراني: حراف بمدة مف الجزيرة كاف (6)
 .4/107بطف مف ىمداف. األنساب 

الرقي: بفتح الراء كفي آخرىا القاؼ المشددة، ىذه النسبة إلى الرقة، كىي بمدة عمى طرؼ الفرات مشيكرة مف الجزيرة.  (7)
 .6/156األنساب 

زيرة ىي: عدة ببلد مف ديار بكر، كاسـ خاص لبمدة كاحدة، يقاؿ ليا: جزيرة ابف عمر، ، كالج5/389تيذيب التيذيب  (8)
نما قيؿ ليا  كعدة ببلد منيا المكصؿ كسنجار كحراف كالرقة كرأس العيف كآمد كميافارقيف، كىي ببلد بيف الدجمة كالفرات، كا 

 .3/269الجزيرة ليذا. األنساب 
 .320تقريب التيذيب  (9)
 .5/176رح كالتعديؿ ينظر: الج (10)
 .7/335الطبقات الكبرل  (11)
 .2/309ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .5/176ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .3/141المعرفة كالتاريخ  (14)
 .2/309الضعفاء الكبير  (15)
 .2/137الضعفاء كالمترككيف  (16)
 .2/500ميزاف االعتداؿ  (17)
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: "ليس بثقة"، كقاؿ أبك زرعة: "ضعيؼ الحديث، كامتنع مف (3)، كالنسائي(2)، كقاؿ ابف معيف(1)بالمناكير"
 .(6)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء"(5)سعد: "ليس بذاؾ"، كقاؿ ابف (4)قراءة حديثو، كأمر بالضرب عميو"

كقاؿ ابف عدم: "أحاديث ابف محرر عامتيا غير محفكظات، كلو أحاديث يركييا عنو الثقات، 
: "منكر الحديث"، كقاؿ الجكزجاني: (9)، كأبك حاتـ(8)، كقاؿ البخارم(7)كركاياتو عمف يركييا غير محفكظة"

 .(11)، كقاؿ النسائي: "ال يكتب حديثو"(10)""ىالؾ، عمى ما كاف فيو إقداـ
، (16)، كالفسكم(15)، كالفبلس(14)، كالنسائي(13)، كقاؿ أبك حاتـ(12)كقاؿ أحمد: "ترؾ الناس حديثو"

 : "متركؾ الحديث".(18)، كابف حجر(17)كالبييقي
 .(19)كقاؿ ابف حباف: "كاف مف خيار عباد اهلل، ممف يكذب كال يعمـ، كيقمب األخبار كال يفيـ"

 : متركؾ الحديث.خالصة القول
بّْي، أبك عبد الكريـ الككفي -46  .(20))خت د ت ؽ( عبيدة بف ميعىتّْب الضَّ

 .(21)ذكره ابن المبارك فيمن يترك حديثو
 أقوال النقاد:

                                                 
 .101الضعفاء  (1)
 .2/309كبير ينظر: الضعفاء ال (2)
 .16/31ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .5/176ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .7/335الطبقات الكبرل  (5)
 .5/176ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .5/220الكامؿ في الضعفاء  (7)
 .5/212التاريخ الكبير  (8)
 .5/176ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .307أحكاؿ الرجاؿ  (10)
 .16/31الكماؿ  ينظر: تيذيب (11)
 .2/309ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .5/176ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .62الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .5/176ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .3/141المعرفة كالتاريخ  (16)
 .1/19السنف الكبرل  (17)
 .320تقريب التيذيب  (18)
 .2/23المجركحيف  (19)
 .7/86تيذيب التيذيب  (20)
 .3/129ينظر: الضعفاء الكبير  (21)
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 .(1)ذكره ابف شاىيف في الثقات
 ، كقاؿ(3)، كقاؿ عثماف بف أبي شيبة: "ال بأس بو"(2)كقاؿ الساجي: "صدكؽ، سيء الحفظ"

 .(4)البرقي: "ليس بو بأس"
، كقاؿ النسائي: "ضعيؼ، (9)، كالذىبي(8)، كأبك حاتـ(7)، كأحمد(6)، كابف معيف(5)كضعَّفو ابف سعد

، ككاف الثكرم إذا حدَّث عنو كنَّاه، (12)، كابف الجكزم في الضعفاء(11)، كذكره العقيمي(10)ككاف قد تغيَّر"
عَّؼ عندىـ"، كقاؿ الساجي: (13)كال ييكني إال عف ضعيؼ" ، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ، كاختمط (14)"ييضى

 . (15)بأخرة"
، كقاؿ النسائي: (17)، كقاؿ أبك زرعة: "ليس بقكم"(16)كقاؿ ابف عدم: "مع ضعَّفو يكتب حديثو"

 .(19)، كقاؿ عمرك بف عمي: "سيئ الحفظ"(18)"ليس بثقة"
مقمكبة عف أقكاـ أئمة، كلـ كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف اختمط بأخرة، حتى جعؿ يحدث باألشياء ال

، كقاؿ ابف خزيمة: "ليس ممف يجكز (20)يتميز حديثو القديـ مف حديثو الجديد؛ فبطؿ االحتجاج بو"
 .(21)االحتجاج بخبره"

                                                 
 .167تاريخ أسماء الثقات  (1)
 .9/116ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (2)
 .167ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (3)
 .9/116ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (4)
 .6/339الطبقات الكبرل  (5)
 .441ينظر: سؤاالت ابف الجنيد  (6)
 .3/129ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .6/94ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .1/376المقتنى في سرد الكنى  (9)
 .73الضعفاء كالمترككيف  (10)
 .3/129الضعفاء الكبير  (11)
 .2/165الضعفاء كالمترككيف  (12)
 .3/146ينظر: المعرفة كالتاريخ  (13)
 .9/116ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (14)
 .379تقريب التيذيب  (15)
 .7/60ضعفاء الكامؿ في ال (16)
 .6/94ينظر: الجرح كالتعديؿ  (17)
 .19/276ينظر: تيذيب الكماؿ  (18)
 .6/94ينظر: الجرح كالتعديؿ  (19)
 .2/173المجركحيف  (20)
 .2/222صحيح ابف خزيمة  (21)



 لفصل الثالثا

 

 
272 

 

: "ليس بشيء"، كقاؿ يعقكب بف سفياف الفسكم: "حديثو ال (2)، كابف شاىيف(1)كقاؿ ابف معيف
 .(3)يسكل شيئان"

    ، كقاؿ زىير (5)، كقاؿ عمرك بف عمي: "متركؾ الحديث"(4)ديث عبيدة"كقاؿ أحمد: "ترؾ الناس ح
 .(6)ف معاكية: "ما اتيمت إال عطاء بف عجبلف، كعبيدة"با

 : ضعيؼ، اختمط بأخرة.خالصة القول
     )د فؽ( عمرك بف ثابت بف ىيٍرميز البىٍكرم، أبك محمد، كيقاؿ: أبك ثابت الككفي، كىك عمرك      -47

دَّادابف أبي   .(9)، مات سنة اثنتيف كسبعيف كمائة(8)، مكلى بكر بف كائؿ(7)الًمقداـ الحى
     ، وقال أحمد: "كان يشتم عثمان، ترك     (10)قال الحسن بن عيسى: "ترك ابن المبارك حديثو"

 .(11)ابن المبارك حديثو"

 أقوال النقاد:
 .(12)قاؿ أبك حاتـ: "يكتب حديثو، كاف ردمء الرأم، شديد التشيع"

: "ضعيؼ الحديث"، كقاؿ ابف عدم: "الضعؼ (15)، كأبك زرعة(14)، كأبك حاتـ(13)كقاؿ ابف معيف
 .(17)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ، ريمي بالرفض"(16)عمى ركاياتو بىيّْف"

                                                 
 .60ينظر: مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ  (1)
 .138تاريخ أسماء الضعفاء  (2)
 .3/145المعرفة كالتاريخ  (3)
 .2/549ظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل ين (4)
 .6/94ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .3/129ينظر: الضعفاء الكبير  (6)
الحداد: بفتح الحاء الميممة كاأللؼ بيف الداليف الميممتيف أكالىما مشددة، ىذه النسبة إلى بيع الحديد كشرائو كعممو،  (7)

 .4/77السـ؛ النشغاليـ بو. األنساب فاشتير جماعة مف أىؿ العمـ بيذا ا
 .8/9تيذيب التيذيب  (8)
 .419تقريب التيذيب  (9)
 .6/223ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .8/10ينظر: تيذيب التيذيب  (11)
 .6/223ينظر: الجرح كالتعديؿ ( 12)
 .3/336ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (13)
 .6/223ينظر: الجرح كالتعديؿ ( 14)
 .6/223 مصدر السابؽينظر: ال (15)
 .6/215الكامؿ في الضعفاء ( 16)
 .419تقريب التيذيب  (17)
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 في الضعفاء.  (5)، كالذىبي(4)، كابف الجكزم(3)، كالدارقطني(2)، كابف شاىيف(1)كذكره العقيمي
: "ليس بثقة، كال مأمكف"، كزاد ابف الجاركد: "ليس (8)، كابف الجاركد(7)النسائي، ك (6)كقاؿ ابف معيف

: "ليس بالقىكم"، كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: "حديثو (10)، كأبك أحمد الحاكـ(9)بالقكم عندىـ"، كقاؿ البخارم
 .(13)، كقاؿ ابف معيف: "ال يكتب حديثو"(12)، كقاؿ العجمي: "كاىي الحديث"(11)ليس بالمستقيـ"

، كقػػػػاؿ (14)كقػػػػػاؿ ابػف سعد: "ليس في الحديث بشيء، كمنيـ مف ال يكتب حديثو؛ لضعَّفو كرأيػػػو"
 : "ليس بشيء".(16)، كابف الجاركد(15)ابف معيف

، كقاؿ عمرك بف عمي: "سألت عبد الرحمف بف ميدم، عف (17)كقاؿ النسائي: "متركؾ الحديث"
 .(18)حديث عمرك بف ثابت، فأبى أف يحدث عنو"

، كقاؿ مرة: "رجؿ (20)، كقاؿ أبك داكد: "رافضي خبيث"(19)كقاؿ العجمي: "شديد التشيع، غاؿ فيو"
، كقاؿ       (23)، كقاؿ مرة: "ليس في حديثو نكارة"(22)كقاؿ مرة: "مف شرار الناس"، (21)سكء، كجعؿ يذمُّو"

                                                 
 .3/261الضعفاء الكبير ( 1)
 .141تاريخ أسماء الضعفاء  (2)
 .2/166الضعفاء كالمترككيف  (3)
 .2/223 مصدر السابؽال (4)
 .3/250ميزاف االعتداؿ  (5)
 .3/522 ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ينظر:  (6)
 .21/558ينظر: تيذيب الكماؿ  (7)
 .10/137ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ( 8)
 .6/319التاريخ الكبير  (9)
 .10/137ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ( 10)
 .10/137 مصدر السابؽالينظر: ( 11)
 .2/172معرفة الثقات  (12)
 .6/213ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (13)
 .10/137ؿ ينظر: إكماؿ تيذيب الكما( 14)
 .150ركاية الدارمي  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (15)
 .10/137ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ( 16)
 .80الضعفاء كالمتركيف  (17)
 .6/223ينظر: الجرح كالتعديؿ  (18)
 .2/172معرفة الثقات  (19)
 .21/557ينظر: تيذيب الكماؿ ( 20)
 .211ينظر: سؤاالت اآلجرم ( 21)
 .21/558ؿ ينظر: تيذيب الكما( 22)
 .21/558 المصدر السابؽ( 23)
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، ليس يشبو حديثو أحاديث الشيعة، أحاديثو مستقيم ، كقاؿ الساجي: "مذمكـ، (1)ة"أبك داكد: "ىك المشئـك
ًميَّان عمى الشيخيف، كيناؿ مف عثماف   ."(2)كاف يقدـ عى
، كقاؿ        (4)، كقاؿ ابف معيف: "ال يكذب في حديثو"(3)كقاؿ البزار: "كاف يتشيع، كلـ ييترؾ"

 .(5)ابف حباف: "كاف ممف يركم المكضكعات، ال يحؿ ذكره إال عمى سبيؿ االعتبار"
 ضعيؼ، متركؾ الحديث، اتُّيـ بالتَّشيع.  ل:خالصة القو

 .(6))ت( محمد بف سالـ اليىٍمداني، أبك سىٍيؿ الككفي -48
 .(7)قال ابن المبارك: "محمد بن سالم والسري ابن إسماعيل وعبيدة، ُتِرَك الحديث عنيم"

 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف معيف: (9)يث"كقاؿ ابف سعد: "ضعيفان، كثير الحد ، (8)قاؿ البخارم: "يتكممكف فيو"

بى كأضعىؼ"(10)"ضعيؼ" ، ككاف حفص بف (11)، كقاؿ أبك حاتـ: "ضعيؼ الحديث، مثؿ: عبيدة الضَّ
، كقاؿ مرة: "ال تٍسكىل أحاديث محمد بف سالـ (12)غياث يضعَّفو، كيقكؿ: "إنما ىذه كتب أخيو كيضعَّفو"

الفبلس: "ضعيؼ الحديث"، قيؿ لو: ، كقاؿ عمرك بف عمي (14)، كقاؿ الدارقطني: "ضعيؼ"(13)النقؿ"
، كقاؿ يعقكب الفسكم: "ضعيؼ، ال ييفرح (15)فكتاب الفرائض عف محمد بف سالـ؟ قاؿ: ليس يسكل شيئان 

، كقاؿ مرة: "غير محتج (18)، كقاؿ البييقي: "ضعيؼ"(17)، كقاؿ مرة: "ال يسكل حديثو شيئان"(16)بحديثو"
 .(19)بو"

                                                 
 .213ينظر: سؤاالت اآلجرم ( 1)
 .10/137ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ ( 2)
 .8/10ينظر: تيذيب التيذيب  (3)
 .3/263ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .2/76المجركحيف  (5)
 .9/176تيذيب التيذيب  (6)
 .4/75ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .1/105ير التاريخ الكب (8)
 .6/342الطبقات الكبرل  (9)
 .4/75ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .7/272ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .4/75ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .7/272ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .4/71 العمؿ (14)
 .7/272ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .9/177ينظر: تيذيب التيذيب  (16)
 .3/141تاريخ المعرفة كال (17)
 .2/16السنف الكبرل  (18)
 .3/115معرفة السنف كاآلثار  (19)
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، (3)، كذكره العقيمي(2)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ"(1)ف"كقاؿ ابف عدم: "الضعؼ عمى ركايتو بيّْ 
، كقاؿ أيضان: (6)، كقاؿ النسائي: "ليس بثقة"(5)في الضعفاء، كقاؿ الجكزجاني: "غير ثقة" (4)كابف الجكزم

 .(7)"ال يكتب حديثو"
: "ىك شبو المتركؾ"، كقاؿ (10)، كأبك حاتـ(9)، كقاؿ أحمد(8)كقاؿ أبك حاتـ: "منكر الحديث"

: "متركؾ (15)، كالذىبي(14)، كعمي بف الجنيد(13)، كالدارقطني(12)، كعمرك بف عمي الفبلس(11)نسائيال
 .(17)، كقاؿ ابف المديني: "أنا ال أحدّْث عف محمد بف سالـ"(16)الحديث"، كترؾ حفص بف غياث حديثو

 .(18)كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يقمب األسانيد، كيركم عف الثقات ما ليس مف أحاديثيـ"
 .(20)، كقاؿ الذىبي: "ضعىفكه جدان"(19)كقاؿ القطاف: "ليس بشيء"

 : ضعيؼ الحديث.خالصة القول
 
 

                                                 
 .7/343الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .479تقريب التيذيب  (2)
 .4/75الضعفاء الكبير  (3)
 .3/62الضعفاء كالمترككيف  (4)
 .81أحكاؿ الرجاؿ  (5)
 .25/241ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .25/241 مصدر السابؽينظر: ال (7)
 .7/272ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .7/272 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .4/75ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .90الضعفاء كالمترككيف  (11)
 .7/272ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .4/75 العمؿ (13)
 .3/62ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .352ديكاف الضعفاء  (15)
 .7/272ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .4/75ينظر: الضعفاء الكبير  (17)
 .2/263المجركحيف  (18)
 .7/341ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (19)
 .3/556ميزاف االعتداؿ  (20)
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 مصطمح: "تركو ابن المبارك": .2
، كقيؿ: (1))ؽ( إبراىيـ بف محمد بف أبي يحيى، كاسمو: سىٍمعىاف األىٍسمىمي مكالىـ، أبك إسحاؽ المدني *

 .(3)ع كثمانيف كمائة، كقيؿ: إحدل كتسعيف كمائة، مات سنة أرب(2)إبراًىيـ بف محمد بف أىبي عطاء
 .(4)قال البخاري: "تركو ابن المبارك، والناس"

)ت ؽ( إسماعيؿ بف مسمـ المكي، أبك إسحاؽ، البصرم، سكف مكة، كلكثرة مجاكرتو بمكة قيؿ لو  -49
 .(5)المكي، ككاف فقييان، مفتيان 

 .(6)ميدي" قال البخاري: "تركو ابن المبارك، وتركو يحيى، وابن
 أقوال النقاد:

، كقاؿ ابف سعد: "كاف لو رأم كفتكل، كبصر، كحفظ لمحديث، (7)قاؿ الًمٌزم: "كاف فقييان مفتيان"
، كقاؿ        (9)، كقاؿ الفبلس: "كاف صدكقان يكثر الغمط، يحدث عنو مف ال ينظر في الرجاؿ"(8)كغيره"

ثو غير محفكظة عف أىؿ الحجاز كالبصرة كالككفة ، كقاؿ ابف عدم: "أحادي(10)أبك حاتـ: "يكتب حديثو"
 .(11)إال أنو ممف يكتب حديثو"

، كقاؿ ابف عيينة: "كاف يخطىء في (13)، كقاؿ البىزَّار: "ليس بالقكم"(12)كقاؿ النسائي: "ليس بثقة"
، كقاؿ أبك حاتـ: (15)، كقاؿ الحربي: "كاف يفتي كفي حديثو شيء"(14)الحديث، جعؿ ييحدّْث فيخطىء"

 .(17)، كقاؿ مرة: "ليس بمتركؾ"(16)مط""مخ

                                                 
 .1/158ينظر: تيذيب التيذيب ( 1)
 .234ينظر: ترجمتو ص( 2)
 .93تقريب التيذيب ( 3)
 .1/323التاريخ الكبير ( 4)
 .1/331تيذيب التيذيب  (5)
 .1/372الكبير التاريخ  (6)
 .3/198تيذيب الكماؿ  (7)
 .7/203الطبقات الكبرل  (8)
 .1/456ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .2/199ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .1/462ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (11)
 .1/332ينظر: تيذيب التيذيب  (12)
 .2/205ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
 .1/454عفاء ينظر: الكامؿ في الض (14)
 .1/332ينظر: تيذيب النيذيب  (15)
 .2/199ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .2/199 مصدر السابؽالينظر:  (17)



 لفصل الثالثا

 

 
277 

 

، (6)، كالدارقطني(5)، كابف شاىيف(4)، كابف حباف(3)، كأبك زرعة(2)، كأبك حاتـ(1)كقاؿ ابف المديني
 : "ضعيؼ". (7)كابف حجر

اًعيؿ ديكفى أشعث، كأشعث  سماعيؿ بف ميٍسمـ أييما أعمىى؟ قاؿ: ًإسمى كقيؿ ألبي داكد: "أشعث كا 
، كقاؿ ابف خمفكف: "أجمعكا عمى أنو (9)بلس: "كاف ضعيفان في الحديث، ييـ فيو"، كقاؿ الف(8)ضعيؼ"
ٌعفكه"(10)ضعيؼ"  .(12)، كقد ضعَّفو اإلماـ أحمد(11)، كقاؿ الذىبي: "ضى

. (14)، كقاؿ مرة: "منكر الحديث جدان"(13)كقاؿ أحمد: "يسند عف الحسف عف سمرة أحاديث مناكير"
 .(16)كقاؿ ابف خمفكف: "كعند بعضيـ متركؾ الحديث"، (15)كقاؿ النسائي: "متركؾ الحديث"

 .(18)، كقاؿ مرة: "ال يكتب حديثو"(17)كقاؿ ابف المديني: "ال أكتب حديثو"
، كقاؿ أحمد: "ليس (20)، كقاؿ النسائي: "ساقط الحديث"(19)كقاؿ الجكزجاني: "كاىي الحديث جدان"

 . (22)ؿ ابف معيف: "ليس بشيء"، كقا(21)أراه بشيء، ككاف ضعَّفو أىؿ البصرة، ترككا حديثو"
                                                 

 .1/456ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (1)
 .2/199ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .2/199 مصدر السابؽالينظر:  (3)
 .1/120المجركحيف  (4)
 .51يف تاريخ أسماء الضعفاء كالكذاب (5)
 .52تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف  (6)
 .110تقريب التيذيب  (7)
 .120سؤاالت اآلجرم ألبي داكد  (8)
 .1/456ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .2/206ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (10)
 .1/250الكاشؼ  (11)
 .2/352العمؿ كمعرفة الرجاؿ  (12)
 .2/352 لمصدر السابؽا (13)
 .171ت أبي داكد لئلماـ أحمد سؤاال (14)
 .16الضعفاء كالمترككيف  (15)
 .2/206ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .2/199ينظر: الجرح كالتعديؿ  (17)
 .1/456ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (18)
 .255أحكاؿ الرجاؿ  (19)
 .142ينظر: المغني في الضعفاء  (20)
 .171سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد  (21)
 .66ركاية الدارمي  -نظر: تاريخ ابف معيف ي (22)
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 .(1)قاؿ القطاف: "لـ يزؿ مختمطان، كاف يحدثنا بالحديث الكاحد عمى ثبلثة ضركب"
 : ضعيؼ، متركؾ الحديث.خالصة القول

بىطي -50  .(2))د ؽ( أيكب بف خيكط، أبك أمية، البصرم، الحى
 : "تركو ابن المبارك".(4)، وأبو حاتم(3)قال البخاري

 أقوال النقاد:
، كقاؿ الساجي: "ليس (6)كقاؿ الحاكـ أبك أحمد: "ليس بالقكم عندىـ"، (5)"ليس بثقة"اؿ النسائي:ق

 .(9)، كقاؿ مرة: "كاىي"(8)"قاؿ أبك حاتـ: "ضعيؼ الحديثك ، (7)ىك بحجة، ال في األحكاـ كال في غيرىا"
ٍندىه: "حٌدث عف: قتادة، كغيره المناكير" كقاؿ ابف مى

نكر الحديث جدان، ، كقاؿ ابف حباف: "م(10)
 .(11)يركم المناكير عف المشاىير، كأنو مما عممت يداه"

: "ال (16)أبك نعيـ األصبيانيك ، (15)، كابف شاىيف(14)، كأبك حاتـ(13)، كالنسائي(12)قاؿ ابف معيفك 
 : "ليس بشيء".(18)قاؿ أبك داكد، ك (17)كتب حديثو"، كقاؿ ابف معيفيي 

                                                 
 .2/198ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
بىطي: بفتح الحاء الميممة كالباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا الطاء الميممة، ىذه النسبة 1/402تيذيب التيذيب  (2) ، كالحى

 .4/50إلى الحبطات كىك بطف مف تميـ. األنساب 
 .1/414التاريخ الكبير  (3)
 .2/246ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .1/403ينظر: تيذيب التيذيب  (5)
 .1/403 مصدر السابؽينظر: ال (6)
 .1/403 مصدر السابؽينظر: ال (7)
 .2/246ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .2/246 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .74فتح الباب في الكنى كاأللقاب  (10)
 .1/166 المجركحيف (11)
 .4/144ركاية الدكرم  -ريخ ابف معيف ينظر: تا (12)
 .1/403ينظر: تيذيب التيذيب  (13)
 .2/246ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .51تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  (15)
 .62الضعفاء  (16)
 .2/7ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (17)
 .234ينظر: سؤاالت اآلجرم ألبي داكد  (18)
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: "متركؾ (6)، كابف حجر(5)كالدارقطني، (4)، كالنسائي(3)، كمسمـ(2)، كالجكزجاني(1)كقاؿ أبك حاتـ
 الحديث". 

، كقاؿ (8)كقاؿ الذىبي: "ترككه"، (7)كقاؿ الفبلس: "كاف أيكب أمٌيان ال يكتب، كىك متركؾ الحديث"
كقاؿ ، (9)الساجي: "أجمع أىؿ العمـ عمى ترؾ حديثو، كاف يحدث بأحاديث بكاطيؿ، ككاف ييرمى بالقدر"

 .(10)قكؿ بالقدر، متركؾ الحديث"يالفبلس: "
ٍيع: حدثنا أيكب، فقاؿ لو رجؿ مف أيكب؟ فقاؿ: تيراني أقكؿ أيكب بف خكط؟ إنما  رى كقاؿ يزيد بف زي

 .(11)استٍغمر أيكب بف خكط قكمان فحدَّثيـ"
قاؿ ابف عدم: "إنو ، ك (12)لـ يكف مف أىؿ الكذب، كاف كثير الغمط، كثير الكىـ"كقاؿ الفبلس: "

 .(14)، بينما قاؿ األىٍزًدم: "كذاب، ال تحؿ الركاية عنو"(13)ط كالكىـ، كليس مف أىؿ الكذب"كثير الغم
 متركؾ الحديث.خالصة القول: 

عي، أبك أرطاة الككفي، القاضي4)بخ ـ  -51 اج بف أىٍرطىاة بف ثىكر بف ىيبىٍيرىة بف شىرىاًحيؿ النَّخى جَّ ( حى
(15) ،

 .(16)مات سنة خمس كأربعيف كمائة
 .(17)حبان: "تركو ابن المبارك" قال ابن

 أقوال النقاد:

                                                 
 .2/246ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .163أحكاؿ الرجاؿ  (2)
 .1/84الكنى كاألسماء  (3)
 .15الضعفاء كالمترككيف  (4)
 .1/258 مصدر السابؽال (5)
 .118تقريب التيذيب  (6)
 .2/246ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .42ديكاف الضعفاء  (8)
 .1/403ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .2/7ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (10)
 .2/246كالتعديؿ ينظر: الجرح  (11)
 .2/246 مصدر السابؽينظر: ال (12)
 .2/10ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (13)
 .1/130ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .2/196تيذيب التيذيب  (15)
 .152تقريب التيذيب  (16)
 .2/198ينظر: تيذيب التيذيب  (17)
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ـى ليس ىك عند الناس بذلؾ؟ قاؿ: "ألف في حديثو  قاؿ أحمد: "كاف الحجاج مف الحفاظ، قيؿ: فًم
كقاؿ ابف أبي نجيح: "ما رأيت مف ككفييكـ ، (1)زيادة عمى حديث الناس، ليس يكاد لو حديث إال فيو زيادة"

م: "أحد العمماء بالحديث، كالحفاظ لو، ككاف مدلسان، يركم عمف لـ ، كقاؿ الخطيب البغداد(2)مثمو"
، كقاؿ حماد بف زيد: "كاف الحجاج (4)، كقاؿ شعبة: "عميؾ بالحجاج بف أرطاة كمحمد بف إسحاؽ"(3)يمقو"

، كقاؿ عطاء عف أبي رباح: "سيد شباب أىؿ العراؽ حجاج بف (5)أسرد لمحديث مف سفياف الثكرم"
 .(6)أرطاة"

           ، كقاؿ (8)، كقاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ، يدلس عف الضعفاء"(7)ابف معيف: "صدكؽ" كقاؿ
قىاؿ يعقكب بف شىٍيبىة: "كىك صدكؽ، ككىافى أحد الفقياء"(9)أبك زرعة: "صدكؽ مدلس" ، كى

، كقاؿ (10)
، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ، كثير الخطأ (11)الساجي: "كاف مدلسان، ككاف صدكقان سيء الحفظ"

 .(12)دليس"كالت
يكتب ، كقاؿ أبك حاتـ: "(13)كسئؿ ابف معيف عف حجاج بف أرطاة في قتادة؟ فقاؿ: "صالح"

ذا قاؿ: حدثنا، فيك صالح ال يرتاب في صدقو كحفظو؛ إذا بيَّف السماع كقاؿ ابف عدم: ، (14)"حديثو، كا 
ت، فأما أف يتعمد "إنما عاب الناس عميو تدليسو، عف الزىرم كعف غيره، كربما أخطأ في بعض الركايا

، كقاؿ العجمي: "جائز الحديث، ككاف فقيينا، ككاف أحد مفتي (15)الكذب فبل، كىك ممف يكتب حديثو"
 .(16)الككفة، ككاف فيو تيو، ككاف يقكؿ: قتمني حب الشرؼ، ككلي قضاء البصرة، إال أنو صاحب إرساؿ"

                                                 
 .3/156ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .3/155 مصدر السابؽينظر: ال (2)
 .9/133تاريخ بغداد  (3)
 .3/155ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .3/155 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .3/234ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (6)
 .3/156ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .3/156 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .3/156 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .5/427ؿ ينظر: تيذيب الكما (10)
 .3/387ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (11)
 .152تقريب التيذيب  (12)
 .2/518ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (13)
 .3/156ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .2/527ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (15)
 .1/284معرفة الثقات  (16)
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فيو، كلتدليسو، كلنقصو  (2)فيو ًلبىٍأكو  ، كقاؿ مرة: "تيكمـ(1)كقاؿ الذىبي: "أحد األعبلـ عمى ليف فيو"
قميؿو في حفظو، كلـ ييٍترىؾ"

(3). 
، (4)كقاؿ ابف معيف: "ليس بالقكم، ييدلّْس عف محمد بف عبيد اهلل العرزمي، عف عمرك بف شعيب"

، كقاؿ الساجي: "سيء الحفظ، ميتكمـ فيو، ليس بحجة في األحكاـ (5)كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم"
 . (7)، كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: "ليس بالقكم عندىـ"(6)كالفركج"

، كذكره ابف الجكزم في (9)كقاؿ النسائي: "ضعيؼ، ال يحتج بو"، (8)كقاؿ ابف معيف: "ضعيؼ"
كقاؿ أحمد: "حصيف بف عبد الرحمف الحارثي ليس ييعرؼ، ما ركل عنو غير حجاج بف ، (10)الضعفاء

، كقاؿ مرة: "حجاج بف أرطأة لـ يكف (11)عنو حجاج منكر" أرطاة، أحاديثو أحاديث مناكير كؿ شيء ركل
، كسئؿ مرة عف حديث (12)يحيى بف سعيد يرل أف يركم عنو بشيء، كقاؿ: ىك مضطرب الحديث"

، (13)الحجاج عف الزىرم؟ قاؿ: "يقكلكف: لـ يمؽ الزىرم، ككاف يركم عف رجاؿ لـ يمقيـ، ككأنو ضعَّفو"
كقاؿ أبك حاتـ: "كال يحتج بحديثو، لـ يسمع مف الزىرم كال ، (14)يثو"كقاؿ ابف معيف: "حجاج ال يحتج بحد
قىاؿ يعقكب بف شىٍيبىة: "كاىي الحديث، في حديثو اضطراب (15)مف ىشاـ بف عركة كال مف عكرمة" ، كى

 .(17)، كقاؿ زائدة: "اطرحكا حديث أربعة، حجاج بف أرطأة، كجابر، كحميد، كالكمبي"(16)كثير"

                                                 
 .1/311الكاشؼ  (1)
 .7/69الكبر كالفخر. سير أعبلـ النببلء  (2)
 .7/69سير أعبلـ النببلء  (3)
 .3/156ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .2/518ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (5)
 .3/387ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (6)
 .3/387 مصدر السابؽينظر: ال (7)
 .2/518ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .6/356 السنف الكبرل (9)
 .1/192الضعفاء كالمترككيف  (10)
 .1/235ر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل ينظ (11)
 .3/155ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .3/156 مصدر السابؽينظر: ال (13)
 .3/156 مصدر السابؽينظر: ال (14)
 .3/156 مصدر السابؽينظر: ال (15)
 .5/427ينظر: تيذيب الكماؿ  (16)
 .78ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  (17)
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كقاؿ ابف معيف: "أف حجاجان ، (1)الحجاج متعمدان، كلـ أكتب عنو حديثان قط"كقاؿ القطاف: "تركت 
لـ ير الزىرم، ككاف سيء الرأم فيو جدان، ما رأيتو أسكأ رأيا في أحد منو في حجاج، كمحمد بف إسحاؽ، 

كقاؿ أحمد بف يكنس: "كاف زائدة ال يركم عف ، (2)كليث، كىماـ، ال يستطيع أحد أف يراجعو فييـ"
، كقاؿ ابف عيينة: "كنا عند منصكر بف المعتمر فذكركا حديثان، فقاؿ: مىٍف (3)اج، كاف قد ترؾ حديثو"الحج

 .(4)حدثكـ؟ قالكا: حجاج بف أرطاة، قاؿ: كالحجاج يكتب عنو؟ قالكا: نعـ، قاؿ: لك سكتـ لكاف خيران لكـ"
الزىرم حرفان كاحدان،  كقاؿ ابف معيف: "لـ يسمع حجاج بف أرطاة مف عكرمة شيئان، كلـ يسمع مف

، كقاؿ أحمد: "كاف يدلس، كاف إذا قيؿ لو مف حدثؾ مف أخبرؾ؟ قاؿ: ال تقكلكا مف أخبرؾ، (5)كال رآه قط"
كقاؿ الجكزجاني: "كاف يركم عف قكـ لـ يمقيـ، الزىرم، كغيره، فييتىثىبَّت في ، (6)مف حدثؾ، قكلكا مف ذكره"

، كقاؿ مرة: "أحد (8)كقاؿ: "مشيكر بو عف الضعفاء، كغيرىـ" ، كذكره العبلئي في المراسيؿ،(7)حديثو"
، كقاؿ أبك بكر ابف خزيمة: "ال أحتج بو إال فيما قاؿ أنبأنا أك (9)المكثريف مف التدليس، كيرسؿ أيضان"

اس: "يدلس عمف لقيو، كعمف لـ يمقو، فبل تقكـ بحديثو حجة إال أف يقكؿ: حدثنا أك (10)سمعت" ، كقاؿ النَّحَّ
 .(12)، كقاؿ مرة: "ليس بذاؾ عند أىؿ الحديث"(11)نا أك سمعت"أخبر 

كقاؿ أبك داكد: "كاف الحجاج بف أرطاة يطعف في نسبو، قاؿ لو داكد الطائي: أنا معركؼ في 
      ، كقاؿ األصمعي: "أكؿ مف ارتشى بالبصرة مف القضاة، الحجاج (13)نسبي، كال يطعف في نسبي"

: "كنا نأتي الحجاج بف أرطأة، فنجمس حتى تطمع الشمس، فبل يخرج إلى ، كقاؿ ابف إدريس(14)بف أرطاة"ا
 .(15)صبلة جماعة، فتركو"
 : صدكؽ يخطئ كيدلس.خالصة القول

                                                 
 .3/155جرح كالتعديؿ ينظر: ال (1)
 .3/216ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (2)
 .3/155ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .3/390ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (4)
 .1/132ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (5)
 .2/521ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .121أحكاؿ الرجاؿ  (7)
 .103لتحصيؿ جامع ا (8)
 .160 المصدر السابؽ (9)
 .3/387ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (10)
 .132الناسخ كالمنسكخ  (11)
 .387 مصدر السابؽال (12)
 .198ينظر: سؤاالت اآلجرم ألبي داكد  (13)
 .2/519ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .3/841ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (15)
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 .(1)الحسف بف دينار، أبك سعيد البىٍصرم، كىك الحسف بف كىاصؿ، التًَّمٍيًمي، كدينار زكج أمو *
 .(2)، ووكيعقال البخاري: تركو يحيى، وعبد الرحمن، وابن المبارك

رىاساني، السَّرخًسيُّ  اج، الخي بىعيُّ بف الحجَّ ، مات سنة ثماف (3)* )ت ؽ( خارجة بف ميصعب بف خارجة الضُّ
 .(4)كستيف كمائة

 .(5)قال البخاري: "تركو ابن المبارك"
ات ، م6)))ت ؽ( محمد بف عبيد اهلل بف أبي سميماف العىٍرزىمي، الفىزىارم، أبك عبد الرحمف الككفي -52

 .7))سنة بضع كخمسيف كمائة
 . 8))قال البخاري: "تركو ابن المبارك"

 أقوال النقاد:
، 13))، كقاؿ أبك حاتـ12))، كالدارقطني11))، كأبك زرعة10))، كالعجمي9))ضعَّفو ابف معيف

، كذكره 15)): "ضعيؼ جدان"، كقاؿ الذىبي: "ىك مف شيكخ شعبة المجمع عمى ضعَّفيـ"14))كالدارقطني
 في الضعفاء. 18))، كابف الجكزم17))، كابف شاىيف16))العقيمي

 

                                                 
 .190يظر: ترجمتو ص (1)
 .2/292خ الكبير التاري (2)
 .253ينظر: ترجمتو ص (3)
 .186تقريب التيذيب  (4)
 .3/77ينظر: تيذيب التيذيب  (5)
 .9/322 المصدر السابؽ (6)
 .494تقريب التيذيب  (7)
 .1/171ينظر: التاريخ الكبير  (8)
 .7/246ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .2/247معرفة الثقات  (10)
 .10/264ماؿ ينظر: إكماؿ تيذيب الك (11)
 .13/384 العمؿ (12)
 .8/2ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .15/117 العمؿ (14)
 .3/635ميزاف االعتداؿ  (15)
 .4/105ينظر: الضعفاء الكبير  (16)
 .164تاريخ أسماء الضعفاء  (17)
 .3/83الضعفاء كالمترككيف  (18)
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كقاؿ ابف نمير: "رجؿ صدكؽ، كلكف ذىبت كتبو، ككاف ردمء الحفظ، كمف ثىَـّ أنكرتي 
، كقاؿ ابف حباف: "كاف صدكقان، إال أف كتبو ذىبت، ككاف ردمء الحفظ، فجعؿ ييحدث مف 1))أحاديثو"

، كقاؿ 3))، كقاؿ النسائي: "ليس بثقة"2))ابف المبارؾ كغيره"حفظو، كيىًيـ، فكثير المناكير في ركايتو، تركو 
، كقاؿ ابف سعد: "سمع 4))ككيع: "كاف رجبلن صالحان قد ذىبت كتبو، فكاف ييحدث حفظان، فمف ذاؾ أيتي

عَّؼ الناس حديثو ليذا  دَّث، كقد ذىىبت كتبو فضى سماعان كثيران ككىتىب كدىفىف كيتبو، فممَّا كاف بعد ذلؾ حى
كقاؿ القطاف: "سألت العرزمي األصغر، فجعؿ ال يحفظ، فأتيتو بكتاب فجعؿ ال ييحسف ، 5))ى"المعن
 .7))،  كقاؿ الذىبي: "كاف مف عباد اهلل الصالحيف، لكنو كاه"6))يقرأ"

: 12))كأبك داكد ،11)): "ال يكتب حديثو"، كقاؿ ابف معيف10))، كالنسائي9))، كأبك زرعة8))كقاؿ ابف معيف
 .14))، كقاؿ ابف عدم: "عامة ركاياتو غير محفكظة"13))قاؿ الجكزجاني: "ساقط""ليس بشيء"، ك 

، كقاؿ 16))، كقاؿ ابف حباف: "تركو ابف المبارؾ كغيره"15))كقاؿ أحمد: "ترؾ الناس حديثو"
       : "متركؾ الحديث"، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "تىرىؾ 19))، كابف حجر18))، كعمرك بف عمي الفبلس17))النسائي
، كقاؿ الحاكـ: "متركؾ الحديث، ببل خبلؼ أعرفو بيف أئمة النقؿ 20))عة قراءة حديثو عمينا"أبك زر 

 .21))فيو"
 : متركؾ الحديث.خالصة القول

                                                 
 .2/247ينظر: المجركحيف  (1)
 .2/246 صدر السابؽالم (2)
 .26/44تيذيب الكماؿ ينظر:  (3)
 .4/105ينظر: الضعفاء الكبير  (4)
 .6/347الطبقات الكبرل  (5)
 .8/2ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .4/207تاريخ اإلسبلـ  (7)
 .8/2الجرح كالتعديؿ  ينظر: (8)
 .8/2 مصدر السابؽينظر: ال (9)
 .10/264ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (10)
 .67في الرجاؿ ينظر: مف كبلـ ابف معيف  (11)
 .10/265ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
 .77أحكاؿ الرجاؿ  (13)
 .7/254الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .1/313ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (15)
 .2/246المجركحيف  (16)
 .91الضعفاء كالمترككيف  (17)
 .8/2ينظر: الجرح كالتعديؿ  (18)
 .494تقريب التيذيب  (19)
 .8/2الجرح كالتعديؿ  (20)
 .97المدخؿ إلى الصحيح  (21)
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ٍمـ بف سالـ البىٍمخي، أبك محمد الزاىد العابد، مات سنة أربع كتسعيف كمائة -53  .(1)سى
، (2)، فقال: "ىذا من عقارب سمم"ُذكر عند ابن المبارك يومًا حديٌث عن سمم بن سالم البمخي

 .(4)، وقال أبو نعيم: "تركو ابن المبارك"(3)وقال ابن المبارك: "اتق حيات سمم بن سالم ل تمسعك"
 أقوال النقاد:

، كقاؿ أبك مقاتؿ (5)قاؿ العجمي فيما نقمو أبك العرب عنو: "ال بأس بو كاف يرل اإلرجاء"
اهلل في األرض، كسمـ بف سالـ في زماننا كعمر بف الخطاب السمرقندم: "سمـ بف سالـ عيف مف عيكف 

 .(6)في زمانو"
، كقاؿ: "كاف عبدان صالحان كلـ أكتب عنو (7)كقاؿ أحمد: "ليس بذاؾ في الحديث كأنو ضعَّفو"

، كقاؿ الجكزجاني: "غير (9)، كقاؿ البييقي: "غير قكم"(8)شيئان، كاف ال يحفظ الحديث، ككاف يخطئ"
 .(10)ثقة"

ابف سعد: "كاف مرجئان ضعيفان في الحديث، كلكنو كاف صارمان يأمر بالمعركؼ كينيى عف  كقاؿ
، (13)، كقاؿ ابف معيف(12)، كقاؿ ابف المديني: "كاف مرجئان، ككاف ضعيؼ الحديث"(11)المنكر"
كذكره ، (15): "ضعيؼ"، كقاؿ أبك حاتـ: "ضعيؼ الحديث كترؾ حديثو، كلـ يقرأه عمى طبلبو"(14)كالنسائي

، كقاؿ أبك يعمى الخميمي: "أجمعكا (19)، كالذىبي(18)كابف الجكزم ،(17)، كالدارقطني(16)لعقيمي في الضعفاءا

                                                 
 .4/1032ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (1)
 .2/165ينظر: الضعفاء الكبير  (2)
 .2/533ينظر: أبك زرعة كجيكده في السنة النبكية  (3)
 .88ينظر: الضعفاء  (4)
 .3/63ينظر: لساف الميزاف  (5)
 .10/204ينظر: تاريخ بغداد  (6)
 .3/322مؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل ينظر: الع (7)
 .10/205ينظر: تاريخ بغداد  (8)
 .7/131شعب اإليماف  (9)
 .352أحكاؿ الرجاؿ  (10)
 .7/264الطبقات الكبرل  (11)
 .10/207ينظر: تاريخ بغداد  (12)
 .4/348ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (13)
 .46الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .4/267 ينظر: الجرح كالتعديؿ (15)
 .2/165ينظر: الضعفاء الكبير  (16)
 .2/156ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (17)
 .2/9 البف الجكزم ينظر: الضعفاء كالمترككيف (18)
 .1/393ينظر: المغني في الضعفاء  (19)
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، كقاؿ ابف الجكزم: "كاف مذككران بالزىد كالعبادة، ككاف داعيان في اإلرجاء، كقد اتفؽ (1)فو"عمى ضعٍ 
 .(2)المحدثكف عمى تضعيؼ ركاياتو"

كقاؿ ابف حباف: "منكر الحديث، يقمب األخبار قمبان، ككاف  ،(3)كقاؿ الدارقطني: "منكر الحديث"
، كقاؿ ابف عدم: "لو أحاديث إفرادات كغرائب، كأنكر ما رأيت لو ما (4)مرجئان شديد اإلرجاء داعية إلييا"

 .(5)ذكرتو مف ىذه األحاديث، كبعضيا لعؿ الببلء فيو مف غيره، كأرجك أف يحتمؿ حديثو"
: "ليس بشيء"، كقاؿ أبك داكد: "ليس بشيء، كاف مرجئان، أحمد (7)خراش، كابف (6)كقاؿ ابف معيف

، كقاؿ أبك نعيـ: "ركل بالمناكير عف ابف جريج، كعبيد اهلل بف عمر، كالثكرم، ال (8)لـ يكتب عنو"
 .(9)شيء"

 .(10)كقاؿ عباس بف صالح: "ذكرت ألسكد بف سالـ، سمـ بف سالـ البمخي، فقاؿ: ال تذكره لي"
صؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم، مف حديث الحسف بف عرفة، حديثيف لمحسف ككاف في أ

 .(11)عف سمـ بف سالـ، قاؿ عبد الرحمف: "اضربكا عمييما، فإني ال أركم حديث سمـ بف سالـ"
كقاؿ الخطيب البغدادم: "كاف سمـ مذككران بالعبادة كالزىد، خشف الطريقة، ككاف يذىب إلى 

مد بف سيار: "كاف زاىدان، ككاف رأسان في اإلرجاء داعية، ككاف يركم أحاديث ليست ، كقاؿ أح(12)اإلرجاء"
 .(13)ليا خطـ كال أزمة، شبيية بالمكضكع"

كقاؿ أبك زرعة: "ما أعمـ أني حدثت عف سمـ بف سالـ إال أظنو مرة، ال يكتب حديثو، كاف 
 .(14)يعني: ال يصدؽ"  -كأكمى بيده إلى فيو-مرجئان، ككاف ال 
 ضعيؼ، يرل اإلرجاء كيدعك إليو. ة القول:خالص

                                                 
 .3/931اإلرشاد  (1)
 .10/8المنتظـ  (2)
 .2/9ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (3)
 .1/344المجركحيف  (4)
 .4/349امؿ في الضعفاء الك (5)
 .2/165ينظر: الضعفاء الكبير  (6)
 .10/208ينظر: تاريخ بغداد  (7)
 .10/207 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .88الضعفاء  (9)
 .2/165ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .3/931ينظر: اإلرشاد  (11)
 .10/203تاريخ بغداد  (12)
 .10/204 مصدر السابؽينظر: ال (13)
 .4/267لجرح كالتعديؿ ينظر: ا (14)
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* )ؽ( محمد بف عمر بف كىاقد الكىاقدم، األىٍسمىمي مكالىـ، أبك عبد اهلل المىدىني، القاضي، أحد األعبلـ
(1) ،

 .(2)مات سنة سبع كمائتيف
سماعيل بن زكريا"  .(3)قال البخاري: "تركو أحمد، وابن المبارك، وابن نمير، وا 

رىاساني، أبك الحسف البىٍمًخي، صاحب التفسير * )ؿ( ميقىاًتؿ بف سيميماف بف بىًشير، األىٍزدم، الخي
، مات (4)

 .(5)سنة خمسيف كمائة
 .(6)روى وىب بن زمعة عن عبد اهلل بن المبارك أنو ترك حديثو

ًنيفة الككفي، مكلى بني تىٍيـ اهلل بف ثىٍعمىبة، كقي ؿ: إنو مف أبناء * )ت س( النٍُّعماف بف ثابت التٍَّيمي، أبك حى
 .(8)، مات سنة خمسيف كمائة عمى الصحيح(7)فارس، رأل أنسان 

 .(9)قال أبو حاتم: "تركو ابن المبارك بأخرة"
 مصطمح: "ألن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن فالن": .3
 .(11)، مات نحك ستيف كمائة(10)ركف بف عبد اهلل بف سعد، أبك عبد اهلل، الدمشقي، الشامي -54

ابن المبارك: "ألن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن عبد القدوس الشامي،         قال 
 .(13)، وقال الذىبي: "وىاه ابن المبارك"(12)وعبد القدوس خير من مئة مثل: ركن"

 أقوال النقاد:
 : "ليس بثقة".(15)، كابف الجاركد(14)قاؿ ابف معيف

                                                 
 .198ينظر: ترجمتو ص (1)
 .498تقريب التيذيب  (2)
 .9/364ينظر: تيذيب التيذيب  (3)
 .202ينظر: ترجمتو ص (4)
 .545تقريب التيذيب  (5)
 .8/189ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .69ينظر: ترجمتو ص (7)
 .563تقريب التيذيب  (8)
 .8/449ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .9/435ينظر: تاريخ بغداد  (10)
 .2/54ينظر: ميزاف االعتداؿ  (11)
 .9/437ينظر: تاريخ بغداد  (12)
 .2/54ينظر: ميزاف االعتداؿ  (13)
 .4/421ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (14)
 .2/463ينظر: لساف الميزاف  (15)
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يث ما لكثير شيء منيا أصؿ، ال يجكز كقاؿ ابف حباف: "ركل عف مكحكؿ شبييان بمائة حد
 .(1)االحتجاج بو بحاؿ"

 .(4)، كالدارقطني، كقاؿ: "مقؿ"(3)، كابف الجكزم(2)كذكره ابف شاىيف في الضعفاء
، كقاؿ ابف عدم: "كركف ىذا لو عف مكحكؿ أحاديث غير ما (5)كقاؿ البخارم: "منكر الحديث"

، (7)ـ األصبياني: "يركم عف مكحكؿ بمناكير، ال شيء"، كقاؿ أبك نعي(6)ذكرتو كمقدار ما لو مناكير"
 .(8)كقاؿ ابف معيف: "ليس بشيء"

، كقاؿ الدارقطني: (10)، كقاؿ الذىبي: "ترككا حديثو"(9)كقاؿ النسائي: "متركؾ الحديث"
 .(12)، كقاؿ الفسكم: "ال ينبغي ألىؿ العمـ أف يشغمكا أنفسيـ بحديثو"(11)"متركؾ"

 : متركؾ.خالصة القول
، اٍلًحٍمًصيُّ  -55 اًظيُّ عي، الكيحى ًبٍيب، أبك سعيد، الكىبلى ، بقي إلى ما بعد السبعيف (13)عبد القيدُّكس بف حى

 .(14)كمائة، كعىمَّر دىران 
 .(15)قال ابن المبارك: "ألن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن عبد القدوس الشامي"

 أقوال النقاد:
 .(16)قاؿ النسائي: "ليس بثقة، كال مأمكف"

                                                 
 .1/301المجركحيف  (1)
 .90ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء  (2)
 .1/285ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (3)
 .2/153 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .3/343التاريخ الكبير  (5)
 .4/92ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (6)
 .82الضعفاء  (7)
 .4/464ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (8)
 صحيؼ كما قاؿ المحقؽ.، كقد ذكره النسائي باسـ "ركيف"؛ كلعمو ت41ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (9)
 .138ديكاف الضعفاء  (10)
 .2/54ينظر: ميزاف االعتداؿ  (11)
 .2/449المعرفة كالتاريخ  (12)
 .4/443تاريخ اإلسبلـ  (13)
 . 8/136سير أعبلـ النببلء  (14)
 .3/96ينظر: الضعفاء الكبير  (15)
 .8/136ينظر: سير أعبلـ النببلء  (16)
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، كقاؿ الذىبي: (3): "ضعيؼ"، كقاؿ أبك زرعة: "ضعيؼ الحديث"(2)، كأبك حاتـ(1)كقاؿ ابف معيف
 .(7)، كابف الجكزم(6)، كالدارقطني(5)، كذكره العقيمي في الضعفاء(4)فو""اتفقكا عمى ضعٍ 

، كقاؿ مرة: "كيركم عبد القدكس، عف نافع، كمجاىد، (8)كقاؿ البخارم: "في حديثو مناكير"
، كقاؿ ابف عدم: "لو أحاديث غير محفكظة، كىك منكر (9)الشعبي، كمكحكؿ، كعطاء، أحاديث مقمكبة"ك 

 .(10)الحديث إسنادان كمتنان"
، كقاؿ        (12)، كقاؿ ابف معيف: "مطركح الحديث"(11)كقاؿ الجكزجاني: "ال يقنع الناس بحديثو"

 .(13)أبك داكد: "ليس بشيء"
، كقاؿ عمرك (15)، كقاؿ النسائي: "متركؾ"(14)ث، كاف ال يصدؽ"كقاؿ أبك حاتـ: "متركؾ الحدي

، (17)، كقاؿ أبك بشر الدكالبي: "متركؾ الحديث"(16)ابف عمي الفبلس: "أجمع أىؿ العمـ عمى ترؾ حديثو"
 .(18)كقاؿ الذىبي: "ترككه"
 : "ذاىب الحديث".(20)، كابف عمار(19)كقاؿ مسمـ

                                                 
 .3/96ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .6/48ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .6/56 مصدر السابؽينظر: ال (3)
 .8/136سير أعبلـ النببلء  (4)
 .3/96الضعفاء الكبير  (5)
 .2/163ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (6)
 .2/113ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (7)
 .95الضعفاء الصغير  (8)
 .6/119التاريخ الكبير  (9)
 .7/46 الكامؿ في الضعفاء (10)
 .279أحكاؿ الرجاؿ  (11)
 .12/435ينظر: تاريخ بغداد  (12)
 .192ينظر: سؤاالت اآلجرم  (13)
 .6/56ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .69الضعفاء كالمترككيف  (15)
 .6/56ينظر: الجرح كالتعديؿ  (16)
 .2/580الكنى كاألسماء  (17)
 .1/580المغني في الضعفاء  (18)
 .1/367الكنى كاألسماء  (19)
 .12/436ينظر: تاريخ بغداد  (20)
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، كقاؿ (1)ات، ال يحؿ كتابة حديثو كال الركاية عنو"كقاؿ ابف حباف: "كاف يضع الحديث عمى الثق
 .(2)إسماعيؿ بف عياش: "ال أشيد عمى أحد بالكذب إال عمى عبد القدكس بف حبيب"

 متركؾ. خالصة القول:
 مصطمح: "َأَبى أن يحدث بحديث فالن": .4

، األيمىكم، أبك إسماعيؿ، المكي، مكلى عمر بف عب ، مات (3)د العزيز* )ت ؽ( إبراىيـ بف يزيد الخيكزمّْ
 .(4)سنة إحدل كخمسيف كمائة

قال سفيان بن عبد الممك: "سألت ابن المبارك عن حديث إلبراىيم بن يزيد الخوزي؟ فَأَبى أن 
 .(5)يحدثني بو"

 :(6)مصطمح: "ل أستحمي حديثو" .5
 .(8)ف كثمانيف كمائة، مات سنة اثني(7)( إسماعيؿ بف عياش بف سميـ العىٍنًسٌي، أبك عيٍتبىةى الًحٍمًصيٌ 4* )م 

 .(9)قال ابن المبارك: "ل أستحمي حديثو"
 كني األسامي":سمي الكنى ويُ مصطمح: "أعياني بقية، كان يُ  .6

، أبك ييٍحًمد الًحمصي( 4)خت ـ * ، الًمٍيتىًميُّ عيُّ ًريز الكىبلى ، (10)بىًقيَّة بف الكليد بف صاًئد بف كعب بف حى
 .(11)سبع كتسعيف كمائةمات سنة 

 الرجل مرة: "ِنْعمَ  ، وقال(12)ويكني األسامي" ،الكنى ُيسمي بقية، كان "أعيانيالمبارك:  قال ابن
      ىو فإذا الُوحاظي، فنظرنا سعيد أبي عن يحدثنا دىراً  الكنى، كان األسامي، وُيسمي أنو يكني بقية لول

 .(13)القدوس" عبد

                                                 
 .2/131المجركحيف  (1)
 .137ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (2)
 .245ينظر: ترجمتو ص (3)
 .95تقريب التيذيب  (4)
 .1/70ينظر: الضعفاء الكبير  (5)
 .368تدؿ عمى أف قائميا يضعؼ ىذا الراكم. شفاء العميؿ  (6)
 .228ينظر: ترجمتو ص (7)
 .142ذيب تقريب التي (8)
 .1/325ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .116ينظر: ترجمتو ص (10)
 .126تقريب التيذيب  (11)
 .7/623ينظر: تاريخ بغداد  (12)
 .10/342ينظر: تاريخ دمشؽ  (13)
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يحدث فالن، وفالن  مصطمح: "كان فالن يدلس، فكان يحدثنا بالحديث عن فالن، بما .7
 متروك، ل نقربو":

عي، أبك أرطاة الككفي، القاضي4)بخ ـ  * اج بف أىٍرطىاة بف ثىكر بف ىيبىٍيرىة بف شىرىاًحيؿ النَّخى جَّ ( حى
، مات (1)

 .(2)سنة خمس كأربعيف كمائة
قال ابن المبارك: "كان الحجاج يدلس، فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب، بما يحدث 

 .(3)الَعْرَزمي، والَعْرَزمي متروك، ل نقربو" محمد
 يحدث عن فالن، جعمت أصبعي في أذني": اً مصطمح: "كنت إذا سمعت فالن .8

ًميُّ مكالىـ، الكيكفي، أبك محمد، كاف عمى قضاء بغداد في  رّْب البىجى * )ت ؽ( الحسف بف عيمارة بف الميضى
 .(5)، مات سنة ثبلث كخمسيف كمائة(4)خبلفة المنصكر

قال ابن المبارك عن ابن عيينة: "كنت إذا سمعت الحسن بن عمارة يحدث عن الزىري، جعمت 
 .(6)أصبعي في أذني"

 مصطمح: "رأيت منو سيولة في أشياء، فمم آَمن أن يكون أخذه لمحديث عمى ذلك": .9
رىاساني، السَّرخًسيُّ  اج، الخي بىعيُّ بف الحجَّ ، مات سنة ثماف (7)* )ت ؽ( خارجة بف ميصعب بف خارجة الضُّ

 .(8)كستيف كمائة
قال يعقوب بن شيبة: ترك ابن المبارك حديثو، وقال: "رأيت منو سيولة في أشياء، فمم آَمن أن 

 .(9)يكون َأْخُذه لمحديث عمى ذلك"
 مصطمح: "ىذا فالن فاحذروه": .11

بَّاد بف كىثير الثَّقىفي، البىٍصرم -56  .(11)، مات بعد األربعيف كمائة(10))دؽ( عى

                                                 
 .279ينظر: ترجمتو ص (1)
 .152تقريب التيذيب  (2)
 .2/378ينظر: التاريخ الكبير  (3)
 .251ينظر: ترجمتو ص (4)
 .162لتيذيب تقريب ا (5)
 .2/307ينظر: تيذيب التيذيب  (6)
 .253ينظر: ترجمتو ص (7)
 .186تقريب التيذيب  (8)
 .3/78ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
 .5/100 مصدر السابؽال (10)
 .290تقريب التيذيب  (11)
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، وقال أيضًا: "لقد (1)ل ابن المبارك: "انتييت إلى شعبة، فقال: ىذا عباد بن كثير فاحذروه"قا
 .(2)انتييت إلى سفيان الثوري وىو يقول: ىذا عباد بن كثير فاحذروا حديثو"

 أقوال النقاد:
زرعة:  : "زاىدان"، كقاؿ أبك(5): "كاف رجبلن صالحان"، كزاد ابف خمفكف(4)، كالعجمي(3)قاؿ ابف معيف

، كقاؿ يعقكب بف سفياف: "ييذكر بزىد كتقشؼ (7)، كقاؿ جرير: "كاف شيخان صالحان"(6)"فاضؿ متعبد"
 .(9)، كقاؿ الساجي: "صدكؽ، مف أىؿ الزىد"(8)كعبادة"

، (12)، كقاؿ مرة: "في حديثو ضعؼ"(11)، كقاؿ ابف معيف: "ضعيؼ"(10)كقاؿ البرقي: "ليس بثقة"
ابف خمفكف:  : "ضعيؼ الحديث"، كقاؿ(16)، كابف عمار(15)، كالدارقطني(14)، كأبك حاتـ(13)كقاؿ العجمي

، كأبك نعيـ (20)كابف الجكزم ،(19)، كالعقيمي(18)، كذكره ابف حباف في المجركحيف(17)"ىك ضعيؼ عندىـ"
 .(23)في الحديث" في الضعفاء، كقاؿ أبك زرعة: "كاهو (22) ، كالذىبي(21)األصبياني

                                                 
 .5/100ينظر: تيذيب التيذيب  (1)
 .2/167ينظر: المجركحيف  (2)
 .2/167ينظر: المجركحيف  (3)
 .7/179ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (4)
 .7/180 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .2/385ينظر: أبك زرعة الرازم كجيكده  (6)
 .3/140ينظر: الضعفاء الكبير  (7)
 .3/140المعرفة كالتاريخ  (8)
 .7/179ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (9)
 .7/179 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .4/123ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (11)
 .4/268 مصدر السابؽينظر: ال (12)
 .7/179ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (13)
 .6/85ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .1/283سنف الدارقطني  (15)
 .7/179ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .7/180 مصدر السابؽينظر: ال (17)
 .2/166ينظر: المجركحيف  (18)
 .3/140 الضعفاء الكبير (19)
 .2/75الضعفاء كالمترككيف  (20)
 .122الضعفاء  (21)
 .207ديكاف الضعفاء  (22)
 .2/385ينظر: أبك زرعة الرازم كجيكده  (23)
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: كاف فيو شيء مف القدر؟ قاؿ: ال، إال أف حديثو ليس كقاؿ أحمد: "ليس ىك بذاؾ، قيؿ
، كقاؿ مرة: "عباد أسكأ حاالن مف الحسف بف عمارة، كأبي شيبة إبراىيـ بف عثماف، ركل أحاديث (1)بذاؾ"

 .(2)كاذبة لـ يسمعيا، ككاف صالحان، قيؿ: فكيؼ كاف يركم ما لـ يسمع؟ قاؿ الببلء الغفمة"
فياف حديثان عف عباد بف كثير، قاؿ: فضرب سفياف يده عمى كقاؿ أبك معمر: "حدَّث رجؿ س

 .(3)فخذه، كجعؿ يقكؿ لو: اسكت، عف عباد، اسكت عف عباد"
، كقاؿ الساجي: "كثير الكىـ، منكر الحديث، ال (4)كقاؿ أبك حاتـ: "كفى حديثو عف الثقات إنكار"

ف شيخان صالحان، ككاف ال يضبط ئؿ أبك زرعة، ييكتب حديثو؟ قاؿ: "ال"، ثـ قاؿ: "كاكسي ، (5)يحفظ"
قاؿ ابف أبي حاتـ: ككاف في كتاب أبي زرعة حديث عف عباد بف كثير، فقاؿ: اضربكا عميو، ك الحديث"، 

 .(7)، كقاؿ ابف معيف: "ال يكتب حديثو"(6)كلـ يحدّْث بو"
     ، كقاؿ يعقكب(9)، كقاؿ ابف المديني: "لـ يكف بشيء"(8)كقاؿ ابف معيف: "ليس حديثو بشيء"

، (13)، كأبك داكد(12)، كقاؿ العجمي(11)قاؿ البخارم: "ترككه"، ك (10)ابف سفياف: "حديثو ليس بشيء"
 : "متركؾ الحديث".(15)، كابف حجر(14)كالنسائي

، كقاؿ ابف عدم: "عامة أحاديثو مما ال (16)كقاؿ الجكزجاني: "ال ينبغي لحميـ أف يذكره في العمـ"
 .(17)يتابع عميو"

 .(18)ي باب ذكر الركاة المحككـ عمى ركايتيـ باإلرساؿ عف ذلؾ الشيخ المعيفكذكره العبلئي ف
 متركؾ الحديث. خالصة القول:

                                                 
 .107ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (1)
 .6/84ينظر: الجرح كالتعديؿ  (2)
 .2/207ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (3)
 .6/85ر: الجرح كالتعديؿ ينظ (4)
 .7/179ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .6/85ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .5/538ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (7)
 .3/140، كقاؿ مرة: "ليس بشيء"، الضعفاء الكبير 1/53ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (8)
 .125ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (9)
 .3/140المعرفة كالتاريخ  (10)
 .6/43التاريخ الكبير  (11)
 .7/179ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (12)
 .250ينظر: سؤاالت االجرم  (13)
 .74الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .290تقريب التيذيب  (15)
 .177أحكاؿ الرجاؿ  (16)
 .5/542الكامؿ في الضعفاء  (17)
 .206جامع التحصيؿ  (18)
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مصطمح: "ما أدري من رأيت رجاًل أفضل من فالن في ضروب من الخير، فإذا جاء الحديث  .11
 فميس منيا في شيء":

بَّاد بف كىثير الثَّقىفي، البىٍصرم  .(2)ف كمائة، مات بعد األربعي(1)* )دؽ( عى
قال ابن المبارك: "ما أدري من رأيت رجاًل أفضل من عباد بن كثير في ضروب من الخير، فإذا 

 .(3)جاء الحديث فميس منيا في شيء"
 مصطمح: "أثني عميو في دينو، وأقول: ل تأخذوا عنو": .12

بَّاد بف كىثير الثَّقىفي، البىٍصرم  .(5)، مات بعد األربعيف كمائة(4)* )دؽ( عى
ذا حدَّث جاء بأمر عظيم، فترى أن قا ل ابن المبارك: قمت لمثوري: "إن عبادًا َمْن َتْعِرف حالو، وا 

أقول لمناس ل تأخذوا عنو؟ قال: بمى، قال عبد اهلل: فكنت إذا كنت في مجمس ذكر فيو عباد، أثنيت 
 .(6)عميو في دينو، وأقول: ل تأخذوا عنو"

 ي منو":مصطمح: "لما رأيتو كانت بعرة أحب إل .13
ٌقٌي، قاضي الجزيرة رَّاني، كيقاؿ: الرَّ ًرم، الحى زى ر العىاًمًرم، الجى رَّ * )ؽ( عبد اهلل بف ميحى

، مات في خبلفة (7)
 .(8)أبي جعفر

رت أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد اهلل بن محرر، لخترت أن يّ قال ابن المبارك: "كنت لو خُ 
 .(9)بعرة أحب إلي منو"ألقاه، ثم أدخل الجنة، فمما رأيتو كانت 

 مصطمح: "قد عرفتو، وكان إذا قال قد عرفتو فقد أىمكو": .14
ٍمـ النٍَّيًدم -57 ٍرب بف سى ًئي، أبك بكر الككفي، الحافظ، أصمو (10))ع( عبد السبلـ بف حى ، الميبلى

 .(12)، مات سنة سبع كثمانيف كمائة(11)بصرم
                                                 

 .291ينظر: ترجمتو ص (1)
 .290تقريب التيذيب  (2)
 .2/167ينظر: المجركحيف  (3)
 .291ينظر: ترجمتو ص (4)
 .290تقريب التيذيب  (5)
 .14/147ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .5/389تيذيب التيذيب  (7)
 .269ينظر: ترجمتو ص (8)
 .5/389ينظر: تيذيب التيذيب  (9)
الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى بني نيد، كىك نيد بف زيد بف ليث بف النيدم: بفتح النكف كسككف الياء كفي آخرىا  (10)

سكد ابف أسمـ بف الحاؼ بف قضاعة، إليو ينتسب النيديكف، كمنيـ باليمف كالشاـ، كميـ مف كلد خزيمة بف نيد. األنساب 
13/216. 

 .6/316تيذيب التيذيب  (11)
 .355تقريب التيذيب  (12)
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قال: "قد َعَرفتو"، وكان إذا قال: قد قال الحسن بن عيسى: سألت عبد اهلل بن المبارك عنو؟ ف
 .1))عرفتو، فقد أىمكو"

 أقوال النقاد:
، (7)، كالذىبي(6)، كالدارقطني(5)، كالترمذم(4)، كيعقكب بف شيبة(3)، كأبك حاتـ(2)كثقو ابف معيف

ـ ، قاؿ العجمي: "عند الككفييف ثقة ثبت، كالبغداديكف يستنكركف بعض حديثو، كالككفيكف أعم(8)كابف حجر
 . (11)، كذكره ابف حباف في الثقات(10)، كقاؿ الدارقطني: "ثقة، حجة"(9)بو"

كزاد أبك حاتـ: "صدكؽ"، كزاد الترمذم: "حافظ"، كزاد يعقكب بف شيبة: "في حديثو ليف"، كزاد 
 .(12)الدارقطني: "حجة"، كقاؿ يعقكب بف شيبة: "كاف صاحب حديث كحفظ"

، (15)، كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس"(14): "ليس بو بأس"، كقاؿ أيضان (13)كقاؿ ابف معيف: "صدكؽ"
     ، كقاؿ (17)، كقاؿ ككيع: "كؿ حديث حسف، عبد السبلـ بف حرب يركيو"(16)كقاؿ ابف عدم: "ال بأس بو"

 .(19)، كقاؿ مرة: "حسف الركاية عف الككفييف"(18)ابف معيف: "ييكتب حديثو"

                                                 
 .3/485ؿ ركاية عبد اهلل ينظر: العمؿ كمعرفة الرجا (1)
 .1/107ركاية ابف محرز  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (2)
 .6/47ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .4/910ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (4)
 .3/10سنف الترمذم  (5)
كماؿ تيذيب الكماؿ 207ينظر: سؤاالت السممي  (6)  .8/272، كا 
 .1/652الكاشؼ  (7)
 .355تقريب التيذيب  (8)
 .2/94معرفة الثقات  (9)
 .8/272ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (10)
 .7/128الثقات  (11)
 .8/335سير أعبلـ النببلء  (12)
 .156ركاية الدارمي  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (13)
 .7/24ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
 .8/272ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (15)
 .7/24الكامؿ في الضعفاء  (16)
 .3/69: الضعفاء الكبير ينظر (17)
 .7/24ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (18)
 .7/24 مصدر السابؽينظر: ال (19)
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ئان، كاف ال يقكؿ حدثنا، إال في حديث كاحد أك كقاؿ أحمد: "كنا نذكر مف عبد السبلـ بف حرب شي
 .(1)حديثيف، سمعتو يقكؿ فيو حدثنا"

، (3)، كذكره العقيمي في الضعفاء(2)كقاؿ ابف سعد: "كاف بو ضعؼ في الحديث، ككاف عسرنا"
 .(4)كقاؿ ابف حجر: "لو مناكير"

 : ثقة، لو مناكير.خالصة القول
 :(5)مصطمح: "ما تحممني رجمي إليو" .15
ًئي، أبك بكر الككفي، الحافظ، أصمو بصرم* )ع ٍمـ النٍَّيًدم، الميبلى ٍرب بف سى ( عبد السبلـ بف حى

، مات (6)
 .(7)سنة سبع كثمانيف كمائة

 .(8)ُذكر لبن المبارك عبد السالم بن حرب، فقال: "ما تحممني رجمي إليو"
 مصطمح: "نيى عنو"، "ينيى عنو": .16

 .(9)بّْي، أبك عبد الكريـ الككفي* )خت د ت ؽ( عبيدة بف ميعىتّْب الضَّ 
 .(10)قال الساجي: "نيى عنو ابن المبارك"

 .(11))ت( محمد بف سالـ اليىٍمداني، أبك سىٍيؿ الككفي *
 .(12)قال البخاري: "كان ابن المبارك ينيى عنو"

 مصطمح: "ل يكتب عن فالن حديث فالن". .17
بّْي، أبك  -58 رير بف عبد الحميد بف قيٍرط الضَّ ، مات سنة ثماف (13)عبد اهلل الرَّازم، القاضي)ع( جى

 .(14)كثمانيف كمائة، كلو إحدل كسبعكف سنة
                                                 

 .3/485ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (1)
 .6/360الطبقات الكبرل  (2)
 .3/69الضعفاء الكبير  (3)
 .355تقريب التيذيب  (4)
 .304شفاء العميؿ  .أم أنو قد ىجره كتركو (5)
 .294ينظر: ترجمتو ص (6)
 .355تقريب التيذيب  (7)
 .2/57ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (8)
 .270ينظر: ترجمتو ص (9)
 .7/87 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .274ينظر: ترجمتو ص (11)
 .1/105ينظر: التاريخ الكبير  (12)
 .4/540ينظر: تيذيب الكماؿ  (13)
 .139تقريب التيذيب  (14)
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قال عبد اهلل: حدثني حسن بن عيسى، قال: سمعت ابن المبارك قال: "ل يكتب عن جرير     
 .(1)ابن عبد الحميد حديث السري بن إسماعيل، ومحمد بن سالم وعبيدة بن معتب"

 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف معيف: (2)سعد: "طمب الحديث كسمع فأكثر، ككاف ثقة كثير العمـ ترحؿ إليو" قاؿ ابف

 :قاؿ ،أريد أف أكتب حديث الككفة :فقاؿ ،، كقاؿ العجمي: "ثقة، ككاف رباح إذا أتاه الرجؿ(3)"صدكؽ ثقة"
كقاؿ أبك يعمى  ،(5)، كقاؿ النسائي: "ثقة"(4)فإف أخطاؾ فعميؾ بمحمد بف فضيؿ بف غزكاف" ،عميؾ بجرير

، (6)الخميمي: "ثقة، متفؽ عميو، مخرج في الصحيحيف، كاف يقاؿ: مف فاتو شعبة كالثكرم يستدرؾ بجرير"
، كقاؿ أبك القاسـ البللكائي: (8)، كقاؿ أحمد بف صالح: "ثقة"(7)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: "كىك عندىـ ثقة"

، كقاؿ مرة: "ثقة، صحيح الكتاب، قيؿ: (10)ليو"، كقاؿ ابف حجر: "كاف ثقة، يرحؿ إ(9)"مجمع عمى ثقتو"
 .(13)، كابف شاىيف(12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)كاف في آخر عمره ييـ مف حفظو"

كقاؿ عبد الرحمف الرازم: سألت أبي عف أبي األحكص كجرير في حديث حصيف؟ فقاؿ: "كاف 
ثو؟ فقاؿ: نعـ، جرير ثقة، كىك أحب جرير أكيس الرجميف، جرير أحب إلي"، قاؿ: قمت جرير ييحتج بحدي

 .(14)إلي في ىشاـ بف عركة مف يكنس بف بكير
ف لـ يكف، كنت إذا  كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف عمار المكصمي: "حجة، كانت كتبو صحاحان، كا 

 .(15)نظرت إليو في بزتو، ما كنت ترل أنو محدث، كلكنو كاف إذا حدث كاف يشبو العمماء"

                                                 
 .3/484العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (1)
 .7/267ينظر: الطبقات الكبرل  (2)
 .56ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (3)
 .1/267معرفة الثقات  (4)
 .4/550ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .2/568اإلرشاد  (6)
 .3/188ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (7)
 .3/188 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .4/550ينظر: تيذيب الكماؿ  (9)
 .2/76تيذيب التيذيب  (10)
 .139تقريب التيذيب  (11)
 .6/145ينظر: الثقات  (12)
 .56ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (13)
 .2/506ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .4/544ينظر: تيذيب الكماؿ  (15)
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، كقاؿ       (1)أحب إليؾ في منصكر أك شريؾ؟ فقاؿ: جرير أعمـ بو" كسئؿ ابف معيف: "جرير
أبك الكليد الطيالسي: "شاكرني يحيى بف الضريس في الخركج إلى البصرة، قمت: ما تصنع بالبصرة؟ قاؿ 
أكتب عف أبي عكانة عف مغيرة، قاؿ: فقمت: أقـ كاكتب عف جرير، فإنو لـ أر أحدان أركل عف مغيرة مف 

 .(2)جرير"
كقاؿ ابف المديني: "كاف جرير بف عبد الحميد الرازم، صاحب ليؿ، ككاف لو رسف، يقكلكف: إذا 

 .(3)يريد: إنو كاف يصمي"–أعيى، تعمؽ بو 
بف سعيد:  ، كقاؿ عمر(5)، كقاؿ ابف خراش: "صدكؽ"(4)كقاؿ أبك زرعة: "صدكؽ مف أىؿ العمـ"

، كقاؿ الذىبي: "عالـ أىؿ الرم، صدكؽ (7)بلـ"، كقاؿ الذىبي: "ككاف مف مشايخ اإلس(6)"ال بأس بو"
 .(8)ييحتج بو في الكتب"

كقاؿ ابف معيف: "قاؿ جرير بف عبد الحميد كذكر أحاديث عاصـ األحكؿ اختمطت عمي، فمـ 
، كقاؿ مرة: (9)أفصؿ بينيا كبيف أحاديث أشعث، حتى قدـ عمينا بىٍيز البصرم، فخمصيا؛ فحدثت بيا"

، كقاؿ أخرل: قاؿ جرير: "حديث (10)لحميد عف األعمش فييا حديثاف خطأ""أحاديث جرير بف عبد ا
ف شئتـ فبل تأخذكىا"  .(11)األعمش كنا نرفعيا، فإف شئتـ فخذكىا كا 

كسئؿ أحمد: "مف أحب إليؾ، جرير أك شريؾ؟ فقاؿ: جرير أقؿ سقطان مف شريؾ، شريؾ كاف 
 .(13)لحديث"، كقاؿ أحمد: "لـ يكف جرير الرازم بالذكي في ا(12)يخطيء"

كذيكر ألبي خيثمة يكمان إرساؿ جرير لمحديث، كأنو لـ يكف يقكؿ: حدثنا، كقيؿ لو: تراه كاف 
 .(14)يدلس؟ فقاؿ أبك خيثمة: "لـ يكف يدلس"

                                                 
 .2/506ينظر: الجرح كالتعديؿ  (1)
 .2/507 جرح كالتعديؿينظر: ال (2)
 .4/547ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .2/507ينظر: الجرح كالتعديؿ  (4)
 .4/550ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .4/549، لكنو قاؿ: عمرك بف سعد، ثـ قاؿ: عمر، كأثبتُّ االسـ مف تيذيب الكماؿ 2/677ينظر: المعرفة كالتاريخ  (6)
 .9/10سير أعبلـ النببلء  (7)
 .1/394ميزاف االعتداؿ  (8)
 .3/263ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (9)
 .3/375 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .2/506ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .4/549ينظر: تيذيب الكماؿ  (12)
 .1/200ينظر: الضعفاء الكبير  (13)
 .4/547ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
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، لكف جاء رد ىذا (1)كقاؿ قتيبة: "حدثنا جرير الحافظ المقدـ، لكني سمعتو يشتـ معاكية عبلنية"
اؿ: "كاف جرير بف عبد الحميد يقكؿ: أبك بكر، ثـ عمر، ثـ عمي أحب، القكؿ مف إسحاؽ بف إبراىيـ، إذ ق

ني إلى تصديؽ عمي  إلي مف عثماف، كألف أخر مف السماء أحب إلي مف أف أتناكؿ عثماف بسكء، كا 
 .(2)مف تكذيبو" أعجب إليَّ 

كره ، كذ(4)، كقاؿ البييقي: "نيسب في آخر عمره إلى سكء الحفظ"(3)كذكره العقيمي في الضعفاء
 .(5)العبلئي في المختمطيف
: "قاؿ أبك حاتـ، صدكؽ، تغير قبؿ مكتو كحجبو أكالده، ككذا نقؿ أبك العباس (6)كقاؿ الذىبي

، لكف ذكر  نما المعركؼ ىذا عف جرير بف حاـز البناني ىذا الكبلـ في ترجمة جرير بف عبد الحميد، كا 
 د قاؿ: قد نسب في آخر عمره إلى سكء الحفظ".البييقي في سننو في ثبلثيف حديثان لجرير بف عبد الحمي

"  .(7)كقاؿ ابف حجر: "كىذا ليس بمستقيـ؛ فإف ىذا إنما كقع لجرير بف حاـز
 : ثقة، يخطيء، رمي باالختبلط آخر عمره.خالصة القول

بّْي، أبك عبد الكريـ الككفي  .(8)* )خت د ت ؽ( عبيدة بف ميعىتّْب الضَّ
ارك قولو: "ل يكتب عن جرير حديث عبيدة بن معتب"، ثم روى ابن أبي حاتم عن ابن المب

 .(9)قال: "وترك ابن المبارك حديثو"
 مصطمح: "ل تحدثوا عن فالن؛ فإنو كان يسب السمف": .18

)د فؽ( عمرك بف ثابت بف ىيٍرميز البىٍكرم، أبك محمد، كيقاؿ: أبك ثابت الككفي، كىك عمرك          *
دَّاد، م  .(11)، مات سنة اثنتيف كسبعيف كمائة(10)كلى بكر بف كائؿابف أبي الًمقداـ الحى

 .(12)قال ابن المبارك: "ل تحدثوا عن عمرو بن ثابت؛ فإنو كان يسب السمف"

                                                 
 .2/568ينظر: اإلرشاد  (1)
 .8/190ينظر: تاريخ بغداد  (2)
 .1/200ينظر: الضعفاء الكبير  (3)
 .6/143السنف الكبرل  (4)
 .17ينظر: ص: (5)
 .1/394ميزاف االعتداؿ  (6)
 .2/77تيذيب التيذيب  (7)
 .270ينظر: ترجمتو ص (8)
 .6/94ينظر: الجرح كالتعديؿ  (9)
 .272ينظر: ىذا البحث ص (10)
 .419تقريب التيذيب  (11)
 .3/486ية عبد اهلل ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركا (12)
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 مصطمح: "لم يصل عميو ابن المبارك": .19
)د فؽ( عمرك بف ثابت بف ىيٍرميز البىٍكرم، أبك محمد، كيقاؿ: أبك ثابت الككفي، كىك عمرك          *

دَّاد، مكلى بكر بف كائؿ ابف أبي  .(2)، مات سنة اثنتيف كسبعيف كمائة(1)الًمقداـ الحى
 .(3)قال ىناد بن السري: "لم يصلِّ عميو ابن المبارك"

 مصطمح: "يدعو إلى القدر":  .21
، مات (4))قد فؽ( عمرك بف عبيد بف باب، كيقاؿ: ابف كىٍيساف التًَّميمي مكالىـ، أبك عثماف البصرم *

 .(5)ربعيف كمائة أك قبمياسنة ثبلث كأ
قال نعيم بن حماد: قمت لبن المبارك: ألي شيء تركوا عمرو بن عبيد؟ قال: "أن عمرًا كان 

 .(6)يدعو إلى القدر"
 مصطمح: "اطرح حديث فالن": .21

 .(7))ت( محمد بف سالـ اليىٍمداني، أبك سىٍيؿ الككفي *
 .(8)قال ابن المبارك: "اطرح حديث محمد بن سالم"

 : "اضربوا عميو":مصطمح .22
 .(9))ت( محمد بف سالـ اليىٍمداني، أبك سىٍيؿ الككفي *

قال نعيم بن حماد: "كان ابن المبارك متحوزًا في الحديث، فإذا مرَّ بحديث محمد بن سالم قال: 
 .(10)اضربوا عميو، اضربوا عميو"

ًنيفة الككفي، مكلى بني تى  ٍيـ اهلل بف ثىٍعمىبة، كقيؿ: إنو مف أبناء * )ت س( النٍُّعماف بف ثابت التٍَّيمي، أبك حى
 .(12)، مات سنة خمسيف كمائة عمى الصحيح(11)فارس، رأل أنسان 

 .(13)قال ابن المبارك: "اضربوا عمى حديث أبي حنيفة"

                                                 
 .272ينظر: ىذا البحث ص (1)
 .419تقريب التيذيب  (2)
 .8/9ينظر: تيذيب التيذيب  (3)
 .241ينظر: ىذا البحث ص (4)
 .424تقريب التيذيب  (5)
 .6/247ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .274ينظر: ىذا البحث ص (7)
 .7/272ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .274صينظر: ىذا البحث  (9)
 .7/341ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (10)
 .69ينظر: ىذا البحث ص (11)
 .563تقريب التيذيب  (12)
 .4/282ينظر: الضعفاء الكبير  (13)
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 مصطمح: "لم أعرفو عالي اإلسناد": .23
، أبك سعد البىقَّاؿ، الككفي، األىٍعكى  * بىاف العىٍبسيُّ ، مات بعد (1)ر، مكلى حذيفة)بخ ت ؽ( سعيد بف المىٍرزي

 .(2)األربعيف كمائة
قال ابن المبارك: "قمت لشريك أتعرف أبا سعد البقال؟ فقال: أي واهلل لم أعرفو عالي اإلسناد، 
حدَّثتو عن عبد الكريم الجزري، عن زياد ابن أبي مريم، عن عبد اهلل بن معقل، عن ابن مسعود، 

 .(3)لكريم، وترك زيادًا، وحدث بو عن عبد اهلل بن معقل"بحديث الندم توبة، فتركني، وترك عبد ا
 مصطمح: "لم يأتو": .24

 .(4))د س ؽ( عبيد اهلل بف عبد اهلل أبك الميًنيب، العىتىكي، المىٍركىزم، قيؿ رأل أنسان  -59
قال أبو قدامة السََّرخسي: "أراد بن المبارك أن يأتيو، فُأخبر أنو يروي عن عكرمة ل يجتمع 

 .(5)عشر، فمم يأتو"الخراج وال
 أقوال النقاد:

، كقاؿ (8): "ثقة"، كقاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ: "ثقة، ييجمع حديثو"(7)، كالنسائي(6)قاؿ ابف معيف
 .(9)، كىك ثقة"ان عباس بف مصعب: "رأل مف الصحابة أنس
بأس  ، كقاؿ ابف عدم: "ال(11)، كقاؿ أبك داكد: "ليس بو بأس"(10)كقاؿ أبك حاتـ: "صالح الحديث"

 . (13)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ يخطئ"(12)بو"
 

                                                 
 .194ينظر: ىذا البحث ص (1)
 .241تقريب التيذيب  (2)
 .4/79ينظر: تيذيب التيذيب  (3)
 .7/26 المصدر السابؽ (4)
 .7/27 مصدر السابؽينظر: ال (5)
 .5/322ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .9/40ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (7)
 .1/380المستدرؾ  (8)
 .5/531ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .5/322ينظر: الجرح كالتعديؿ  (10)
 .9/41ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (11)
 .5/532الكامؿ في الضعفاء  (12)
 .372تقريب التيذيب  (13)
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، كقاؿ أبك أحمد (3)، كقاؿ الذىبي: "ليف"(2)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء(1)ضعَّفو النسائيك 
، كقاؿ ابف حباف: "ينفرد عف الثقات باألشياء المقمكبات، يجب مجانبة ما (4)الحاكـ: "ليس بالقكم عندىـ"

 .(6)، كقاؿ البييقي: "ال يحتج بحديثو"(5)كافؽ الثقات، دكف االحتجاج بو"يتفرد بو، كاالعتبار بما ي
 .(8)، كقاؿ العقيمي: "ال يتابع عمى حديثو، كال يعرؼ إال بو"(7)كقاؿ البخارم: "عنده مناكير"

 : صدكؽ يخطىء.خالصة القول
 مصطمح: "كنا نحدث فالن بالغداة فإذا كان بالعشي قمبو عمينا": .25

أبي كىًثير الطَّاًئي مكالىـ، أبك نىصر اليىمىاًمي، كاسـ أبيو صالح بف المتككؿ، كقيؿ:  )ع( يحيى بف -60
 .(10)، مات سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة، كقيؿ: قبؿ ذلؾ(9)يىسىار، كقيؿ: نىشيط، كقيؿ: دينار

قال ابن المبارك عن ىمام: "كنا نحدث يحيى بن أبي كثير بالغداة، فإذا كان بالعشي قمبو 
 .(11)"عمينا

 أقوال النقاد:
، كقاؿ أيكب السختياني: "ما (12)قاؿ شعبة: "حديث يحيى بف أبي كثير أحسف مف حديث الزىرم"

كقاؿ مرة: "ما أعمـ أحدان أعمـ بعد الزىرم بحديث أىؿ  (13)بقي عمى األرض مثؿ: يحيى بف أبي كثير"
 .(14)المدينة مف يحيى بف أبي كثير"

 

                                                 
 .2/163كالمترككيف  ينظر: الضعفاء (1)
 .2/163الضعفاء كالمترككيف  (2)
 .2/100المقتنى في سرد الكنى  (3)
 .9/41ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (4)
 .2/64المجركحيف  (5)
 .9/41ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (6)
 .5/388التاريخ الكبير  (7)
 .3/121الضعفاء الكبير  (8)
 .11/268تيذيب التيذيب  (9)
 .596يب التيذيب تقر  (10)
 .11/269ينظر: تيذيب التيذيب  (11)
 .1/156ينظر: الجرح كالتعديؿ  (12)
 .6/79ينظر: الطبقات الكبرل  (13)
 .9/141ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
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ذا خالفو الزىرم كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "أثبت مف  الناس، إنما ييعىدُّ مع الزىرم كيحيى بف سعيد، كا 
، نقي الحديث جدان، كجعؿ ييطريو،  (2)، كقاؿ مرة: "ثقة مأمكف"(1)فالقكؿ قكؿ يحيى" ، بخو كقاؿ أيضان: "بخو

 .(3)كقاؿ: ال نكاد نجد في حديثو شيئان"
ؿ العجمي: "ثقة، حسف الحديث، ييعد ، كقا(4)كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "إماـ ال ييحدث إال عف ثقة"

، كقاؿ أيضان: "ىك في نفسو (6)، كقاؿ الذىبي: "كاف مف العباد العمماء األثبات"(5)مف أصحاب الحديث"
 .(8)، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "كاف يدلس ككاف مف العباد"(7)عدؿ حافظ مف نظراء الزىرم"

قات المدلسيف، كقاؿ: "مف صغار التابعيف، حافظ كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف طب
، كقاؿ مرة: "ثقة ثبت لكنو يدلس (9)مشيكر، كثير اإلرساؿ، كيقاؿ: لـ يصح لو سماع مف صحابي"

 .(10)كيرسؿ"
، كقاؿ يحيى بف معيف: "ليس (11)كقاؿ يحيى بف سعيد: "مرسبلت يحيى بف أبي كثير شبو الريح"

 .(12)ـ الدٍَّستيكائي، كاألىكزىاعي، كعمي ابف المبارؾ بعد ىؤالء"أحد في يحيى بف أبي كثير مثؿ: ىشا
كقاؿ العباس: "قاؿ بعض المحدثيف ما رأيت رجبلن مثؿ: يحيى بف أبي كثير كنا نحدثو بالغداة 

 .(14)، كقاؿ العقيمي: "يذكر بالتدليس"(13)كيحدثنا بالعشي يعني: يدلس"
 : ثقة، يدلس كيرسؿ.خالصة القول

 
 
 

                                                 
 .2/494ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (1)
 .324ينظر: سؤالت أبي داكد  (2)
 .324 مصدر السابؽينظر: ال (3)
 .9/142الجرح كالتعديؿ  (4)
 .2/357معرفة الثقات  (5)
 .2/374الكاشؼ  (6)
 .4/403ميزاف االعتداؿ  (7)
 .7/592الثقات  (8)
 .36طبقات المدلسيف  (9)
 .596تقريب التيذيب  (10)
 .4/423الضعفاء الكبير  (11)
 .4/180ركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  (12)
 .4/207 مصدر السابؽينظر: ال (13)
 .4/423الضعفاء الكبير  (14)
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 م بو"، "رمى بو"، "ارم بيؤلء":مصطمح: "ِإرْ  .26
كىاستي، أبك شىٍيبىة العىٍبًسي مكالىػـ، الككفي، قػاضي كىاًسػط -61 ، مات (1))ت ؽ( ًإٍبرىاىيػـ بف عثمػاف بف خي

 .(2)سنة تسع كستيف كمائة
 .(3)قال ابن المبارك: "ِإْرم بو"

 أقوال النقاد:
،        (8)، كأبك حاتـ(7)، كأبك زرعة الرازم(6)، كابف معيف(5)، كاإلماـ أحمد(4)ضعَّفو ابف سعد

 .(12)كذكره الدارقطني في الضعفاء، (11)، كابف عدم(10)، كصالح بف محمد(9)كأبك داكد
كقاؿ اٍبف مىًعيف: "ليس بثقة"

قاؿ ، ك (14)، كقاؿ أبك عمي الحسيف بف عمي الحافظ: "ليس بالقكم"(13)
 : "سكتكا عنو".(17)، كأبك حاتـ(16)، كابف الجاركد(15)اإلماـ البخارم

كقاؿ صالح بف محمد: "ركل عف الحكـ أحاديث مناكير، ، (18)كقاؿ اإلماـ أحمد: "منكر الحديث"
قىاؿ الميثنى بف ميعاذ العىٍنبىرم عىف أبيو: كتبت إلى شعبة كىك ببغداد أسألو عىف     (19)ال يكتب حديثو" ، كى

                                                 
 .1/144، كتيذيب التيذيب 1/59ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .1/219ينظر: الكاشؼ  (2)
 .1/59ينظر: الضعفاء الكبير  (3)
 .6/359الطبقات الكبرل  (4)
 .1/59، كالضعفاء الكبير 119ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ  (5)
 .1/59ينظر: الضعفاء الكبير  (6)
 .2/115الجرح كالتعديؿ ينظر:  (7)
 .2/115 مصدر السابؽينظر: ال (8)
 .7/25ينظر: تاريخ بغداد  (9)
 .7/24 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .1/392الكامؿ في الضعفاء  (11)
 .99الضعفاء كالمترككيف  (12)
 .242ركاية الدارمي  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (13)
 .2/149ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
 .1/310اريخ الكبير ينظر: الت (15)
 .1/252ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (16)
 .2/115ينظر: الجرح كالتعديؿ  (17)
 .2/115 مصدر السابؽينظر: ال (18)
 .7/24ينظر: تاريخ بغداد  (19)
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: "ال ت ذا قرأت كتابي أبي شىٍيبىة القاضي: أركم عنو؟ قاؿ: فكتب إليَّ رك عنو فإنو رجؿ مذمكـ، كا 
 . (1)فمزقو"

، (6)، كأبك حاتـ(5)، كأبك الفتح األىٍزًدم(4)، كأبك ًبٍشر الدُّكالبي(3)كالنَّسىائي، (2)كقاؿ عنو ابف الجاركد
اني: "ساقط": "متركؾ الحديث"، (8)، كابف حجر(7)كالذىبي كٍزجى قىاؿ الجي كى

قىاؿ التٍّْرًمًذم: "ذاىب(9)  ، كى
 .(10)الحديث"

 متركؾ الحديث، ال يحتج بو. خالصة القول:
ٍيد الرَّممي، أبك مسعكد السٍَّيبىاني * ، مات سنة ثبلث كتسعيف كمائة، كقيؿ: سنة (11))د ت ؽ( أيكب بف سيكى

 .(12)اثنتيف كمائتيف
 .(14)ذكر الترمذي أن ابن المبارك "ترك حديثو"و ، (13)قال ابن المبارك: "إرم بو"

كؼ األسػػدم، أبػػك معػػاذ، أك أبػػك الحسػػف النٍَّيسػػابكرم)مػػد( بي  -62 ٍيػػر بػػف مىعػػري كى
، كيقػػاؿ الدَّامىغىػػػػػػاًني(15)

(16) ،
 .(19)، مػػات سنة ثبلث كستيف كمائة(18)ثـ سكف دمشؽ (17)صػػاحب التفسير، كاف عمى قضػػػاء نيسػػػػػابكر

                                                 
 .2/635ينظر: الكنى كاألسماء  (1)
 .1/252ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (2)
 .12الضعفاء كالمترككيف  (3)
، كالدكالبي: بضـ الداؿ الميممة كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة، ىذه النسبة إلى 2/148الكماؿ  ينظر: تيذيب (4)

 .5/411الدكالب، كالصحيح في ىذه النسبة فتح الداؿ، كلكف الناس يضمكنيا. األنساب 
 .1/253ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (5)
 .2/115ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .1/219الكاشؼ  (7)
 .92تقريب التيذيب  (8)
 .92أحكاؿ الرجاؿ  (9)
 .392عمؿ الترمذم الكبير  (10)
 .247ينظر: ترجمتو ص (11)
 .118تقريب التيذيب  (12)
 .1/113ينظر: الضعفاء الكبير  (13)
 .2/24ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (14)
ف الميممة كبعد األلؼ باء منقكطة بكاحدة النيسابكرم: بفتح النكف كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفتح السي (15)

 .13/234كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى نيسابكر، كىي أحسف مدينة كأجمعيا لمخيرات بخراساف. األنساب 
 .5/289بمدة مف ببلد قكمس. األنساب  -الدامغاني: بالداؿ المفتكحة المشددة الميممة كالميـ المفتكحة كالغيف المنقكطة (16)
سابكر: بفتح أكلو، كالعامة يسمكنو نشاككر، كىي مدينة عظيمة ذات فضائؿ جسيمة معدف الفضبلء كمنبع العمماء، ني (17)

 .5/331معجـ البمداف 
 .4/252تيذيب الكماؿ  (18)
 .128تقريب التيذيب  (19)
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 .(2)بو"، وفي لفظ: "ارم (1)قال سفيان بن عبد الممك عن ابن المبارك: "رمى بو"
 أقوال النقاد:

، كذكػره ابػف حبػاف فػػي (4): "حػدثنا بكيػر بػف معػركؼ أبػك معػاذ، ككػاف ثقػة"(3)قػاؿ مػركاف الطَّػاطىًرم
ػػرّْم(7)، كقػػاؿ النسػػائي: "لػػيس بػػو بػػأس"(6)"ان ، كقػػاؿ أحمػػد: "مػػا أرل بػػو بأسػػ(5)الثقػػات عػػف أبػػي  (8)، كقػػاؿ اآلجي

ف: "ضػػػعَّفو بعضػػػيـ، كأرجػػػك أف يكػػػكف صػػػدكقان فػػػي ، كقػػػاؿ ابػػػف خمفػػػك (9)داكد: "خراسػػػاني، لػػػيس بػػػو بػػػأس"
 .(11)، كقاؿ ابف عدم: "ىك قميؿ الركايات، كأرجك أنو ال بأس بو، كليس حديثو بالمنكر جدان"(10)الحديث"

، كقػػػاؿ ىشػػػاـ بػػػف عمػػػار: "قػػػدـ عمينػػػا، ككػػػاف مػػػف أىػػػؿ (12)كقػػػاؿ ابػػػف حجػػػر: "صػػػدكؽ، فيػػػو لػػػيف"
، كقػػػاؿ مػػػرة: "نػػػزؿ عنػػػدنا، كرأيتػػػو، كلػػػـ أسػػػمع (13)"خراسػػػاف، كسػػػمعت منػػػو كرأيتػػػو، كلػػػـ نكتػػػب منػػػو شػػػيء

 .(14)منو"
 .(17)، كقاؿ اإلماـ أحمد: "ذاىب الحديث"(16)، ككذا الذىبي(15)كذكره العقيمي في الضعفاء

 : صدكؽ، فيو ليف.خالصة القول
، أبك سىٍيؿ البىٍصرم * ٌؾ بف ظالـ بف شيطاف األىٍزدمُّ  .(18))تـ( حساـ بف ًمصى

 .(19)رم بو"قال ابن المبارك: "إ

                                                 
 .1/495ينظر: تيذيب التيذيب  (1)
 .1/152ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (2)
الميممتيف المفتكحتيف بينيما األلؼ كفي آخرىا الراء، كيقاؿ بمصر كدمشؽ لمف يبيع الكرابيس  الطاطرم: بالطاءيف (3)

 .9/6كالثياب البيض "الطاطرم"، كىذه النسبة إلييا. األنساب 
 .2/203ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (4)
 .8/151الثقات  (5)
 .2/360ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (6)
 .4/253ر: تيذيب الكماؿ ينظ (7)
اآلجرم: بفتح األلؼ كضـ الجيـ كتشديد الراء الميممة، ىذه النسبة إلى عمؿ اآلجر كبيعو، كنسبة إلى درب اآلجر  (8)

 .1/68أيضان. األنساب 
 .3/34ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (9)
 .3/34 مصدر السابؽينظر: ال (10)
 .2/204الكامؿ في الضعفاء  (11)
 .128لتيذيب تقريب ا (12)
 .2/203ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (13)
 .2/407ينظر: الجرح كالتعديؿ  (14)
 .1/150ينظر: الضعفاء الكبير  (15)
 .54ينظر: ديكاف الضعفاء  (16)
 .4/254ينظر: تيذيب الكماؿ  (17)
 .249ينظر: ترجمتو ص (18)
 .2/244ينظر: تيذيب التيذيب  (19)
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كىـ بف أبىاف العىدىًنيُّ 4)ر  -63  .(3)، مات سنة أربع كخمسيف كمائة(2)، أبك ًعيسى(1)( الحى
 .(4)قال ابن المبارك: "الَحَكم بن أَبان، وأيُّوب بن ُسويد، وحسام بن ِمَصك، إرم بيؤلء"

 أقوال النقاد:
اء، أك يككف كميـ جيبلء، فمـ أىرى قاؿ ابف عيينة: "أتيت عدف، فقمت: إما أف يككف القكـ كميـ عمم

 .(6)، كقاؿ يكسؼ بف يعقكب: "ذاؾ سيد أىؿ اليمف"(5)مثؿ: الحكـ بف أباف"
، كزاد األخيراف: "صاحب سنة"، كذكره (10)، كالذىبي(9)، كالعجمي(8)، كالنسائي(7)كثقو ابف معيف

نما كقع المناكير في ركايتو مف ركاية ابنو إبراىيـ بف الحكـ  ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "كربما أخطأ، كا 
 .(11)عنو"

 . (13)، كقاؿ أبك زرعة: "صالح"(12)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ عابد، كلو أكىاـ"
، كذكره العقيمي في (14)قاؿ ابف خزيمة: "تكمـ أىؿ المعرفة بالحديث في االحتجاج بخبره"

 .(17)، كمرة: "فيو ليف"(16)، كقاؿ ابف عدم: "فيو ضعؼ"(15)الضعفاء
 : صدكؽ، لو أكىاـ.القولخالصة 

                                                 
يممتيف كفي آخرىا النكف، نسبة إلى بمدة مف ببلد اليمف يقاؿ ليا "عىدىف". األنساب العدني: بفتح العيف كالداؿ الم (1)
9/249. 
 .2/423تيذيب التيذيب  (2)
 .174تقريب التيذيب  (3)
 .2/423ينظر: تيذيب التيذيب  (4)
 .3/113ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .3/76ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (6)
 .3/10ؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل ينظر: العم (7)
 .7/87ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .1/311معرفة الثقات  (9)
 .1/343الكاشؼ  (10)
 .6/186الثقات  (11)
 .174تقريب التيذيب  (12)
 .3/860 أبك زرعة الرازم كجيكده (13)
 .2/26صحيح ابف خزيمة  (14)
 .1/255الضعفاء الكبير  (15)
 .3/225الكامؿ في الضعفاء  (16)
 .3/281 مصدر السابؽال (17)
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)ت ؽ( ىشاـ بف زياد بف أبي يزيد القيرىشي، أبك الًمٍقداـ بف أىبي ىشاـ البىٍصرم، مكلى آؿ عثماف  -64
 .(2)، أرخ الذىبي كفاتو في حدكد سنة سبعيف كمائة(1)ابف عفاف

 .(4)، وترك ابن المبارك حديثو(3)قال ابن المبارك: "ارم بو"
 أقوال النقاد:

، كقاؿ البخارم: "يتكممكف (7): "ليس بثقة"، كقاؿ أبك داكد: "غير ثقة"(6)، كالنسائي(5)معيفقاؿ ابف 
 .(8)فيو"

، (14)، كالترمذم(13)، كالبخارم(12)، كابف المديني(11)، كأحمد(10)، كابف معيف(9)كضعَّفو ابف سعد
حديثو". كقاؿ الذىبي: ، كزاد الفسكم: "ال يفرح ب(18)، كالنسائي(17)، كأبك زرعة(16)، كالفسكم(15)كالعجمي
ا، (20)، كقاؿ ابف عساكر: "ضعَّؼ ىشامان قكـه"(19)"ضعفكه" ، كقاؿ ابف عدم: "أحاديثو يشبو بعضيا بعضن

        ، (24)، كالدارقطني(23)، كابف شاىيف(22)، كذكره العقيمي في الضعفاء(21)كالضعؼ بيّْفه عمى ركاياتو"

                                                 
 .30/200ينظر: تيذيب الكماؿ  (1)
 .4/533ينظر: تاريخ اإلسبلـ  (2)
 .4/339ينظر: الضعفاء الكبير  (3)
 .12/141ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (4)
 .118ينظر: مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ  (5)
 .30/203ينظر: تيذيب الكماؿ  (6)
 .30/202 ابؽمصدر السينظر: ال (7)
 .2/180 صغيرالتاريخ ال (8)
 .7/205الطبقات الكبرل  (9)
 .4/144ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (10)
 .2/508ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد اهلل  (11)
 .76ينظر: سؤاالت ابف أبي شيبة  (12)
 .8/199التاريخ الكبير  (13)
 .30/202ينظر: تيذيب الكماؿ  (14)
 .12/142ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (15)
 .3/55المعرفة كالتاريخ  (16)
 .9/58ينظر: الجرح كالتعديؿ  (17)
 .30/203ينظر: تيذيب الكماؿ  (18)
 .2/336الكاشؼ  (19)
 .74/12تاريخ دمشؽ  (20)
 .8/407الكامؿ في الضعفاء  (21)
 .4/339ينظر: الضعفاء الكبير  (22)
 .193ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء  (23)
 .3/135ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (24)
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، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بالقكم، ضعيؼ الحديث، (2)يثو"، كقاؿ ابف خزيمة: "ال يحتج بحد(1)كابف الجكزم
 .(3)كعنده عف الحسف أحاديث منكرة، كىك منكر الحديث"

، (8)، كعمي بف الجنيد(7)، كالنسائي(6): "ليس بشيء"، كقاؿ العجمي(5)، كالنسائي(4)كقاؿ ابف معيف
ف جاران ألبي الكليد الطيالسي، : "متركؾ الحديث". كذكر ابف أبي حاتـ أنو كا(10)، كابف حجر(9)كاألزدم

 .(11)فمـ يرك عنو، ككاف ال يرضاه
كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يركم المكضكعات عف الثقات كالمقمكبات عف األثبات حتى يسبؽ 

 .(12)إلى قمب المستمع أنو كاف المتعمد ليا ال يجكز االحتجاج بو"
 : ضعيؼ الحديث، ال يحتج بو.خالصة القول

رىاساني، أبك الحسف البىٍمًخي، صاحب التفسير* )ؿ( ميقىاًتؿ ب ف سيميماف بف بىًشير، األىٍزدم، الخي
، مات (13)

 .(14)سنة خمسيف كمائة
 .(15)قال ابن المبارك: "إرم بو، وما أحسن تفسيره لو كان ثقة"

( يىزيد بف أبي ًزياد، القيرشي، اليىاشمي4)خت ـ  -65
نة ، مات س(17)، أبك عبد اهلل، مكالىـ الككفي(16)

 .(18)ست كثبلثيف كمائة
 .(19)قال ابن المبارك: "ارم بو"

                                                 
 .3/174ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (1)
 .12/142ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (2)
 .9/58ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .3/205ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (4)
 .30/203ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .12/142ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (6)
 .104ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (7)
 .3/174ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (8)
 .3/174ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (9)
 .572تقريب التيذيب  (10)
 .9/58ينظر: الجرح كالتعديؿ  (11)
 .3/88المجركحيف  (12)
 .202ينظر: ترجمتو ص (13)
 .545تقريب التيذيب  (14)
 .4/238ينظر: الضعفاء الكبير  (15)
الياشمي: بفتح الياء بعدىا األلؼ كفي آخرىا الشيف المعجمة بعدىا الميـ، ىذه النسبة إلى ىاشـ بف عبد مناؼ.  (16)

 .13/379األنساب 
 .11/329تيذيب التيذيب  (17)
 .601تقريب التيذيب  (18)
 .11/330ينظر: تيذيب التيذيب  (19)
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 أقوال النقاد:
، كقاؿ العجمي: (1)قاؿ ابف سعد: "كاف ثقة في نفسو إال أنو اختمط في آخر عمره فجاء بالعجائب"

 ، كقاؿ أبك داكد: "ثبت، ال أعمـ أحدان ترؾ حديثو، كغيره أحب إلي(2)"ثقة جائز الحديث، ككاف بآخره يمقَّف"
 .(4)، كقاؿ أحمد بف صالح: "ثقة، ال يعجبني قكؿ مف يتكمـ فيو"(3)منو"

كقاؿ ابف حباف: "كاف يزيد صدكقان، إال أنو لما كبر ساء حفظو كتغير، فكاف يتمقف ما ليقّْف، فكقع 
جابتو فيما ليس مف حديثو لسكء حفظو، فسماع مف سمع منو  المناكير في حديثو مف تمقيف غيره إياه كا 

كلو الككفة في أكؿ عمره سماع صحيح، كسماع مف سمع منو في آخر قدكمو الككفة بعد تغير قبؿ دخ
 .(5)حفظو كتمقنو ما يمقف سماع ليس بشيء"

، كقاؿ جرير: "أحسف مف (6)كقاؿ الذىبي: "شيعي، عالـ فىٍيـ، صدكؽ، ردمء الحفظ، لـ ييترؾ"  
 .(8)أىؿ الككفة، كمع ضعَّفو ييكتب حديثو"، كقاؿ ابف عدم: "مف شيعة (7)غيره استقامة في الحديث"
 .(11): "ليس بذاؾ"، كقاؿ أحمد أيضان: "لـ يكف بالحافظ"(10)أحمدك ، (9)كقاؿ ابف معيف

 : "ليس بالقكم".(14)، كالنسائي(13)، كأبك حاتـ(12)كقاؿ ابف معيف  
      ، كأما (16)، كقاؿ ابف معيف: "ييضعَّؼ"(15)كقاؿ أبك زرعة: "لىيّْف، يكتب حديثو كال يحتج بو"

عَّؼ أمره خرَّج ، كقاؿ الدارقطني: "ال يي (18)، كقاؿ الجكزجاني: "سمعتيـ ييضعفكف حديثو"(17)ابف المديني فىضى

                                                 
 .6/330الطبقات الكبرل  (1)
 .2/364معرفة الثقات  (2)
 .158ينظر: سؤاالت اآلجرم  (3)
 .256ينظر: تاريخ أسماء الثقات  (4)
 .3/100المجركحيف  (5)
 .2/382الكاشؼ  (6)
 .9/265ينظر: الجرح كالتعديؿ  (7)
 .9/166الكامؿ في الضعفاء  (8)
 .3/361ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (9)
 .4/379ينظر: الضعفاء الكبير  (10)
 .4/379 مصدر السابؽينظر: ال (11)
 .93ركاية الدارمي  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (12)
 .9/265ينظر: الجرح كالتعديؿ  (13)
 .111الضعفاء كالمترككيف  (14)
 .9/265ينظر: الجرح كالتعديؿ  (15)
 .4/379ينظر: الضعفاء الكبير  (16)
 .4/379 مصدر السابؽينظر: ال (17)
 .151أحكاؿ الرجاؿ  (18)
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، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ، كبر فتغير، (1)عنو في الصحيح، ضعيؼ يخطئ كثيران، كييتمقف إذا ليقف"
 .(3)، كذكره العقيمي في الضعفاء(2)كصار يتمقف، ككاف شيعيان"

، كقاؿ (5)، كقاؿ الذىبي: "محدثان مكثران، شيعيان، ليس بحجة"(4)كقاؿ ابف معيف: "ال ييحتج بحديثو"
بّْي: "مف أئمة (8): "ليس بشيء"، كقاؿ شعبة: "كاف رفَّاعان"(7)، كأحمد(6)ككيع ، كقاؿ محمد ابف فضيؿ الضَّ

 .(9)الشيعة الكبار"
 : ضعيؼ، شيعي، تغير فتمقف.خالصة القول

 

 لمطمب الخامس: مرتبة من وصف بالكذب والوضع ونحوىما:ا
 مصطمح: "كذاب"، "يكذبو": .1

ٍمـ بف سالـ البىٍمخي، أبك محمد الزاىد العابد، مات سنة أربع كتسعيف كمائة  .(10)* سى
 .(11)قال ابن حبان: "كان ابن المبارك يكذبو"

اًظيُّ  عي، الكيحى ًبٍيب، أبك سعيد، الكىبلى ، بقي إلى ما بعد السبعيف كمائة، (12)، اٍلًحٍمًصيُّ * عبد القيدُّكس بف حى
 .(13)كعىمَّر دىران 

قال عبد الرزاق: "ما رأيت ابن المبارك يفصح بقولو كذاب إل لعبد القدوس، فإني سمعتو يقول 
 .(14)لو: كذاب"

ات سنة ، م(15)* )ت ؽ( عمر بف ىاركف بف يزيد بف جابر بف سممة الثَّقىًفي، مكالىـ، أبك حفص البىٍمًخي
 .(16)أربع كتسعيف كمائة

 .(17)قال ابن المبارك: "كذَّاب"
                                                 

 .72ت البرقاني ينظر: سؤاال (1)
 .601تقريب التيذيب  (2)
 .4/379الضعفاء الكبير  (3)
 .4/59ركاية الدكرم  -ينظر: تاريخ ابف معيف  (4)
 .3/753تاريخ اإلسبلـ  (5)
 .4/379ينظر: الضعفاء الكبير  (6)
 .4/379 مصدر السابؽينظر: ال (7)
 .عميا مف حديث رسكؿ اهلل ، يعني: يرفع آثار الصحابة فيج32/138ينظر: تيذيب الكماؿ  (8)
 .9/164ينظر: الكامؿ في الضعفاء  (9)
 .288ينظر: ترجمتو ص (10)
 .1/344ينظر: المجركحيف  (11)
 .286ينظر: ترجمتو ص (12)
 . 8/136سير أعبلـ النببلء  (13)
 .1/26ينظر: صحيح مسمـ  (14)
 .223ينظر: ترجمتو ص (15)
 .417تقريب التيذيب  (16)
 .13/19د ينظر: تاريخ بغدا (17)
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 : (1)مصطمح: "كيف أحدث عن رجل حدث نكد الحديث منكر؟" .2
رىاساني، السَّرخًسيُّ  اج، الخي بىعيُّ بف الحجَّ ، مات سنة ثماف (2)* )ت ؽ( خارجة بف ميصعب بف خارجة الضُّ

 .(3)كستيف كمائة
ارك شيئًا في كتبو، قال لو ابن أبي ِرْزمة: بمى، حديث واحد"، قال أحمد: "ما روى عنو ابن المب

 .(4)وقال: قد قالوا لبن المبارك فيو، فقال: "كيف أحدث عن رجل حدَّث نكد الحديث منكر؟"
 مصطمح: "يضع كما يضع المعمى":  .3

نة، (6)، كقيؿ: مايىٌنة أك ماقىٌنة(5)* )ت فؽ( نيكح بف أبي مىٍريـ، كاسمو مابىٌنة أك مافىنَّة ٍعكى ، كقيؿ: يزيد بف جى
امع المىٍركزم، أبك ًعٍصمة القيرىشي مكالىـ، قاضي مىٍرك، كييعرؼ بنكح الجى

، مات سنة ثبلث كسبعيف (7)
 .(8)كمائة

قال ابن المبارك لوكيع: "عندنا شيخ، يقال لو: أبو ِعصَمة، كان يضع كما يضع المعمى       
 (9)ابن ىالل"

 مصطمح: "يضع الحديث": .4
اف) * ٍعفي، أبك عبد اهلل الطَّحَّ ٍضرىمي، كيقاؿ: الجي ٍيد الحى ؽ( ميعىمَّى بف ًىبلؿ بف سيكى

 .(11)، الككفي(10)
، وقال (12)قال ابن المبارك لوكيع: "حدثنا شيخ يقال لو: أبو عصمة، يضع كما يضع المعمى"

 .(13)مرة: "يضع الحديث"
 
 
 

                                                 
 .1/327الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع  .نكد الحديث: الكذب (1)
 .253ينظر: ترجمتو ص (2)
 .186تقريب التيذيب  (3)
 .85ينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم  (4)
 .30/56ينظر: تيذيب الكماؿ  (5)
 .12/95ينظر: إكماؿ تيذيب الكماؿ  (6)
 .204ينظر: ترجمتو ص (7)
 .567تقريب التيذيب  (8)
 .7/396ينظر: التاريخ الكبير  (9)
 .9/50الطَّحاف: بفتح الطاء كالحاء الميممتيف كفي آخرىا النكف، صاحب الرحا، كاٌلذم يطحف الحىب. األنساب  (10)
 .149ينظر: ترجمتو ص (11)
 .4/214ينظر: الضعفاء الكبير  (12)
 .3/132ينظر: الضعفاء كالمترككيف  (13)
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 ولتياالمبحث الثاني: مصطمحات الجرح عند ابن المبارك ومدل
 )دراسة تطبيقية لمركاة المجركحيف بذكر نماذج(

 أوًل: مصطمحات مرتبة من لم يثبت توثيقو:
"الميـ إني ال أعمـ إال  ،(2)"ال أرل أصحابنا يرضكنو" ،(1)"خذكا عنو عبادتو كحسبكـ" "صاحب عبادة"،

دّْث ،سناد""كاف قريب اإل ،"كاف ال يشيد الجمعة" ،(3)خيران، كلكف أصحابي كقفكا؛ فكقفت" مف يا شيخ  "حى
"يا لو مف عمـ لك كاف  ،(4)"ما يفيدني كال يدلني عمى الشيكخ إال فبلف" ، "ال تحدث إال مف كتابؾ"،كتبؾ"

 .(6)و إال اهلل"ل"ىك يقكؿ ال إ ،(5)لو إسناد"
ىـ  : ىذه العبارات ىي أقؿ عبارات الجرح كأسيميا، كالركاة الذيف قيمت فييـ ىذه األلفاظمدلولتيا

 أقرب ما يككنكف إلى التعديؿ، كأحاديثيـ تكتب لبلعتبار، كقد تتقكل بغيرىا مف شكاىد كمتابعات.
بىاف(7)كأطمؽ ابف المبارؾ ىذه األلفاظ عمى: الحسف بف دينار ، كسعيد بف المىٍرزي

    ، كمحمد (8)
، (11)ؿ بف سميماف األزدم، كمقات(10)، كمحمد بف عمر الكاقدم(9)بف جابر بف سيار، أبك عبد اهلل اليماميا

 .(13)، كحماد بف أبي سميماف(12)كنكح بف أبي مريـ
 ثانيًا: مصطمحات مرتبة الجرح اليسير:

"أعرض عف حديثو،  ، "أيش حديث فبلف، كما الفبلف؟"،"ينكركف حديث فبلف"، "أنكر عميو حديثان"
ظ، يعني: أف الغالب عميو الفقو، "كاف ال يحف ،"لقد مٌف اهلل عمى المسمميف بسكء حفظ فبلف" ،كلـ يذكره"

                                                 
فيذا يدؿ عمى أنو مخمط مف جية الحفظ كلك كاف مبتدعان أك كذابان لما أرشدكا إلى أخذ العبادة ؿ مصطفى إسماعيؿ: "قا (1)

 .528شفاء العميؿ  ."عنو
 .لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أف النقاد كأىؿ الحديث ال يرضكف ىذا الراكم كال حديثو لعمة ما، كاهلل أعمـ (2)
 .اه، كلعمو يعني: أف النقاد تكقفكا عف قبكؿ حديثو أك عف تكثبقو، كاهلل أعمى كأعمـلـ أعثر عمى معن (3)
 .لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أف ىذا الراكم كاف يدؿ الركاة عمى الركاة، كيفيد مف يسألو عنيـ، كاهلل أعمـ (4)
 .قبكؿ لك أنو كاف لو إسناد جيد، كاهلل أعمـحسف كم -عمـ التفسير–لـ أعثر عمى معناه، كلعمو يعني: أف ىذا العمـ  (5)
لـ أعثر ليا عمى معنى محدد، كلعميا تعني: اكتفاء الناقد بيذا القكؿ في حؽ الراكم دكف اإلشارة إلى تكثيقو أك  (6)

 تضعيفو، ككأنو لـ يرضو، أك أف ىذا الراكم مشيكر حالو، فاكتفى بقكلو ىذا فيو، كاهلل أعمى كأعمـ.
 .190البحث صىذا ينظر:  (7)
 .194ىذا البحث صينظر:  (8)
 .196ىذا البحث صينظر:  (9)
 .198ىذا البحث صينظر:  (10)
 .202ىذا البحث صينظر:  (11)
 .204ىذا البحث صينظر:  (12)
 .213ىذا البحث صينظر:  (13)
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 ،"جالستو حينان، كال أركم عنو" ،"فبلف ضعيؼ في الحديث" ،(1)"قد أراب فبلف" ،كأنو لـ يرزؽ حفظ اآلثار"
"ضعيؼ، أخذ كتبو، فرأل  ،"ليس بشيء، كال يعرؼ الحديث" ،"تكمـ فيو" "،لـ يحدث عنو ابف المبارؾ"

ؼ حديثو، عَّ "ضى  ،"مىٍف فبلف حتى أقبؿ منو؟" ،(2) ما أحسف حديثو""ال إلو إال اهلل ،منكرات، فمـ يسمع منو"
، فبلف، ك فبلف"إذا اجتمع  ،(3)لقد تحمؿ صخرة عظيمة"مىٍف فبلف ىذا؟ " ،"لـ يرك عنو" ،كأنكر كثيران منو"

"في  ،"كاف يغمز فبلف في سماعو مف فبلف" ،"ال أراه سمع مف فبلف شيئان" ،أحبُّ إلي" فبلففي شيء، ف
عَّؼ فبلف كفبلف حديث فبلف؛ ألف فبلنان عندىـ  ،لحديث الذم يركيو فبلف عف فبلف ليس لو أصؿ"ا "ضى

 .مجيكؿ"
ىي عبارة جرح مجممة، تطمؽ عمى مف كثر خطئو كغفمتو، كىك ال يحتج  ضعيف في الحديث:

 .(5)، إال أف ابف أبي حاتـ يرل أنو ال ييطرح حديثو، بؿ يعتبر بو(4)بو
بيا قد يراد بو الضعؼ اليسير، كثقة أك صدكؽ إذا قكرف بمف ىك فكقو قيؿ فيو: ثـ إف التضعيؼ 

"ضعيؼ الحديث"، كقد تطمؽ عمى الراكم كيراد بيا أنو دكف مف يحتج بحديثو، لسكء حفظو مثبلن، كلكف 
يعتبر بو، كقد تطمؽ عمى المجركح الشديد الضعؼ الذم ال يكاد يكتب حديثو، كعمى شديد الضعؼ الذم 

ف كاف غير ميتَّيـ، كمف ىذا قكليـ: )ضعيؼ جدان(، كىي دالة بمفظيا عمى معناىا.يبم  غ حديثو الترؾ، كا 
 كما تطمؽ عمى الراكم المتَّيـ بالكذب، فإذا كجدت ذلؾ فبل تقؿ: ىك جرح يسير.

 كيطمب تعييف مرتبة ذلؾ الضعؼ بالنظر في القرائف. 
ركاة: "ىك في جممة الضعفاء"، فربما قاليا كمف ىذا قكؿ ابف عدم في "كاممو"في كثير مف ال

 .(6)فيمف يعتبر بو، كربما قاليا في متركؾ
ف لـ ييتعرض فييا  ليس بشيء: عبارة جرح مجممة في تحديد قدر الجرح كسببو، كىذه العبارة كا 

ف لـ تعتمد في إثبات الجرح كالحكـ بو، فقد اعتمدت في أف تكقفنا عف قبكؿ  لبياف السبب، إال أنيا كا 
 .(7)حديث مف قالكا فيو مثؿ: ذلؾ، بناء عمى أف ذلؾ أكقع عندنا فييـ ريبة قكية يكجب مثميا التكقؼ

                                                 
 .يعني: قد ظيرت عكرتو (1)
 .141ديث بالشكاىد كالمتابعات اإلرشادات في تقكية األحا يعني: ما أنكرىا، كأبعدىا عف الصحة. (2)
لـ أعثر عمىمعناىا، كلعميا تعني: أف فبلف ىذا بركايتو لمحديث كمف تحمؿ صخرة عظيمة ال يقدر عمى حمؿ مثميا،  (3)

 .كناية عف ضعفو، كعدـ قدرتو لحمؿ الحديث
 .1/371ينظر: شرح عمؿ الترمذم  (4)
 .2/37ينظر: الجرح كالتعديؿ  (5)
 .1/608ـك الحديث ينظر: تحرير عم (6)
 .108ينظر: التقييد كاإليضاح  (7)
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يقكؿ الحافظ المنذرم: "كأما قكليـ: فبلف ليس بشيء، كيقكلكف مرة: حديثو ليس بشيء، فيذا 
يككف قكلو محمكالن ينظر فيو: فإف كاف الذم قيؿ فيو ىذا، قد كثقو غير ىذا القائؿ، كاحتج بو، فيحتمؿ أف 

 عمى أنو ليس حديثو بشيء يحتج بو، بؿ يككف حديثو عنده ييكتب لبلعتبار كلبلستشياد كغير ذلؾ.
ف كاف الذم قيؿ فيو ذلؾ مشيكران بالضعؼ، كلـ يكجد ًمف األئمة مىف يحسف أمره، فيككف  كا 

يمتحؽ ىذا بالمتركؾ، كاهلل محمكالن عمى أف حديثو ليس بشيء يحتج بو، كال يعتبر بو، كال يستشيد بو، ك 
 .(1)عز كجؿ أعمـ

أما السخاكم فيقطع في المسألة بقكلو: كالحكـ في المراتب األربع األكؿ أنو ال يحتج بكاحد مف 
 .(2)أىميا، كال يستشيد بو، كال يعتبر بو

قاؿ مالؾ: ال تأخذكا العمـ عف أربعة، كخذكا ممف سكاىـ، ال يؤخذ مف سفيو  ل يعرف الحديث:
ف كاف أركل الناس، كال مف صاحب ىكل يدعك الناس إلى ىكاه، كال مف كذاب يكذب في مع مف بالسفو، كا 

ف كنت ال تتيمو بكذب عمى رسكؿ اهلل  ، كال مف شيخ لو عبادة كفضؿ إذا كاف ال أحاديث الناس، كا 
 .(3)يعرؼ الحديث"، كىذا ىك الشاىد، فبل يؤخذ حديث مف ال يعرؼ الحديث

 أم ما أنكرىا، كأبعدىا عف الصحة. :ما أحسن حديثو
 كيدؿ عمى ذلؾ أمكر:

 األكؿ: أف نعيـ بف حماد حكى ىذه القصة، كذكر أف ابف المبارؾ أنكر أحاديثو، كضعَّفو مف أجميا.
 الثاني: أف ابف المبارؾ، قد صرح في ركاية أخرل بضعؼ محمد بف شجاع ىذا، بؿ بضعَّفو جدان.

 .(4)ضعفكه جدان  الثالث: أف غيره مف األئمة قد
: الجرح النسبيقبيؿ الجرح النسبي، ك : مفإذا اجتمع فالن، وفالن، في شيء، فبقّية أحبُّ إلي

 عمى العكس مف الجرح المطمؽ، فالتجريح ىنا بالنسبة لشيء ما كليس عمى إطبلقو.
 يصمح اقتطاع كالتحقيؽ في الجرح الكارد عمى ىذه الصفة أنو تمييف لمراكم بالمقارنة بمف ذكر معو، كال

لفظ الجرح في ذلؾ الراكم عما اقترف بو، بؿ الشأف عند إطبلؽ القكؿ في أكثر ىؤالء المضعفيف مقارنة 
 .(5)بمف ىك فكقيـ في بعض الشيكخ أنيـ ثقات عند اإلطبلؽ

كأما المقارنة بيف الضعفاء فتدؿ عمى التفاكت بينيـ في الضعؼ خفة كشدة، كقد تساعد في تقدير درجة 
 .(6)كم في حفظوالرا

                                                 
 .85ينظر: جكاب الحافظ المنذرم عف أسئمة في الجرح كالتعديؿ  (1)
 .2/129ينظر: فتح المغيث  (2)
 .60ينظر: اإللماع  (3)
 .141ينظر: اإلرشادات في تقكية األحاديث بالشكاىد كالمتابعات  (4)
 .1/468ينظر: تحرير عمـك الحديث  (5)
 .1/469 مصدر السابؽينظر: ال (6)
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    كسعيد بف ، (1)إسماعيؿ بف عياش بف سميـ العىٍنًسيٌ ابف المبارؾ ىذه األلفاظ عمى:  وأطمق
 .(5)، كمياجر بف عكرمة المخزكمي(4)، كالسُّرّْم بف إسماعيؿ اليىمدىاني(3)، كعمر بف ىاركف(2)أبي عركبة

 ثالثًا: مصطمحات مرتبة من رمي ببدعة:
"مىزَّؽى ما كتب  ،ككاف اسـ القدر يغمب عميو، ككاف صاحب تدليس" "كاف مجاىران بالقدر،

"كاف يحمؿ عميو بعض الحمؿ؛ لحاؿ التشيع،  ،"فبلف، كاف يرل رأم القدر ... ككاف ال يحفظ" ،كمضى"
"كاهلل ما رضي ببدعة كاحدة، حتى كانت فيو بدعتاف:  ،"ذر البدعة مف آثار فبلف" ،"كلـ يرك عنو شيئان 

 .ككاف شيعيان" كاف قدريان،
 كل ىذه األلفاظ تدور حول البدع وأىميا، وسنتعرف ىنا عمى حكم الرواية عن أىل البدع:

ما إف كقعت الفتنة حتى سأؿ النقاد عف اإلسناد، ليميزكا أحاديث أىؿ البدع كيطرحكىا، قاؿ 
اد الحديث، بف سيريف: "كانكا ال يسألكف عف إسناد الحديث، حتى كقعت الفتنة، فسئؿ عف إسن محمد

 .(6)لينظر مف كاف مف أىؿ السنة أخذ بحديثو، كمف كاف مف أىؿ البدعة ترؾ حديثو"
فمف ثبت أنو مف أىؿ األىكاء كالبدع فإف الركاية عنو مختمؼ فييا بيف العمماء قديمان كحديثان، عمى 

 :(7)التفصيؿ التالي
 اد منيـ ابف سيريف كمالؾ، كغيرىـ.أكالن: مف منع الركاية عنيـ مطمقان، كىذا مذىب طائفة مف النق

     ،كالشافعي ،أبك حنيفة :ثانيان: مف قبؿ حديثيـ كرخص في الركاية عنيـ إذا لـ ييتيمكا بالكذب، منيـ
 كابف المديني، كغيرىـ.

    ثالثان: فرقت طائفة أخرل بيف الداعية كغيره فمنعكا الركاية عف الداعية إلى البدعة دكف غيره، منيـ: 
ميدم، كأحمد، كغيرىـ، كقريب مف ىذا القكؿ مف فرؽ بيف مف يغمك في ىكاه كمف ال  لمبارؾ، كابفابف ا

يغمك فيو، كمف فرَّؽ بيف البدع المغمظة، كالتجيـ كالرفض كالخارجية كالقدر، كالبدع المخففة ذات الشبو 
كذب عمى غير أىؿ كاإلرجاء، كمف اشتير بالصدؽ كالعمـ مف أىؿ األىكاء كالبدع كمف يرل بجكاز ال

 مذىبو كمعتقده.
كييخرج مف ىذا: أف البدع الغميظة كالتجيـ يرد بيا الركاية مطمقان، كالمتكسطة كالقدر إنما يرد ركاية 

 الداعي إلييا، كالخفية كاإلرجاء، ىؿ تقبؿ معيا الركاية مطمقا أك ترد عف الداعية؟، عمى ركايتيف.
                                                 

 .228ىذا البحث صينظر:  (1)
 .230ىذا البحث صينظر:  (2)
 .223ىذا البحث صينظر:  (3)
 .265ينظر: ىذا البحث ص (4)
 .233ىذا البحث صينظر:  (5)
 .208ينظر: المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي  (6)
 .1/356ينظر: شرح عمؿ الترمذم  (7)
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، كثابت بف أبي (1)إبراىيـ بف محمد بف أبي يحيىمف: كأطمؽ ابف المبارؾ ىذه األلفاظ عمى كؿ 
 .(4)، كعكؼ بف أبي جميمة العبدم(3)كالحسف بف صالح، (2)صًفيَّة دينار

 رابعًا: مصطمحات مرتبة الترك:
"ألف أقطع الطريؽ  ،"تركو ابف المبارؾ" ،"تىرىؾ حديثو"، "تيًرؾ الحديث عنو"، "كرىت حديثو كتركتو"

"أعياني بقية،  ،(5)"ال أستحمي حديثو" ،"أىبىى أف يحدث بحديث فبلف" ،عف فبلف"أحب إلي مف أف أركم 
"كاف فبلف يدلس، فكاف يحدثنا بالحديث عف فبلف، بما يحدث فبلف،  ،كني األسامي"سمي الكنى كيي كاف يي 

 "رأيت منو ،يحدث عف فبلف، جعمت أصبعي في أذني" ان "كنت إذا سمعت فبلن ،ال نقربو" كفبلف متركؾ،
"ما أدرم مف رأيت  ،"ىذا فبلف فاحذركه" ،سيكلة في أشياء، فمـ آمىف أف يككف أخذه لمحديث عمى ذلؾ"

ثني عميو في "أي  ،ميس منيا في شيء"ف رجبلن أفضؿ مف فبلف في ضركب مف الخير، فإذا جاء الحديث
كاف إذا قاؿ قد عرفتو فقد "قد عرفتو، ك  ،"لما رأيتو كانت بعرة أحب إلي منو" ،دينو، كأقكؿ: ال تأخذكا عنو"

"ال تحدثكا  ،"ال يكتب عف فبلف حديث فبلف" ،"نيى عنو"، "ينيى عنو" ،(6)"ما تحممني رجمي إليو" ،أىمكو"
 ،"اطرح حديث فبلف" ،"يدعك إلى القدر" ،"لـ يصؿ عميو ابف المبارؾ" ،عف فبلف؛ فإنو كاف يسب السمؼ"

 ،"كنا نحدث فبلف بالغداة فإذا كاف بالعشي قمبو عمينا" ،لـ يأتو"" ،"لـ أعرفو عالي اإلسناد" ،"اضربكا عميو"
 ."ًإٍرـ بو"، "رمى بو"، "اـر بيؤالء"

 كقد أطمؽ ابف المبارؾ ىذه األلفاظ عمى كؿ مف:
سماعيؿ بف مسمـ المكي، (7)إبراىيـ بف يزيد الخكزم ، كعبد السبلـ بف حرب (9)، كحجاج بف أرطأة(8)كا 

بي، كعبيدة بف مي (10)النيدم           ، كعمرك بف عبيد(12)، كعمرك بف ثابت بف ىرمز البكرم(11)عىتّْب الضَّ
سماعيؿ بف خميفة العبسي، (13)بف بابا ، كأما مدلكالت األلفاظ (15)كيحيى بف أبي كثير الطائي، (14)كا 

 فيي:
                                                 

 .234ا البحث صىذينظر: ( 1)
 .239ىذا البحث صينظر:  (2)
 .192ينظر: ىذا البحث ص (3)
 .243ىذا البحث صينظر:  (4)
 .368تدؿ عمى أف قائميا يضعؼ ىذا الراكم. شفاء العميؿ  (5)
 .304شفاء العميؿ  .أم أنو قد ىجره كتركو (6)
 .245ىذا البحث صينظر:  (7)
 .276ىذا البحث صينظر:  (8)
 .279البحث ص ىذاينظر:  (9)
 .294ىذا البحث صينظر:  (10)
 .270ىذا البحث صينظر:  (11)
 .272ىذا البحث صينظر:  (12)
 .241ىذا البحث صينظر:  (13)
 .211ىذا البحث صينظر:  (14)
 .302ىذا البحث صينظر:  (15)
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بو، كىك ما ىك لفظ ظاىرة القدح، لكف لـ ييبىيَّف كجيو، كلـ ييٍشرىح سبارم بو، رمى بو، ارم بيؤلء: 
، كذكر العراقي في ألفيتو ىذه المفظة في المرتبة الثالثة مف مراتب الجرح، كقاؿ: (1)يعرؼ بالجرح المجمؿ

 .(2)"ككؿ مف قيؿ فيو ذلؾ مف ىذًه المراتب الثبلث، ال ييٍحتىجُّ بو، كال ييٍستىٍشيىدي بو، كال ييٍعتىبىري بو"
عمى مف ال ييحتج بحديثو، كقد اختمؼ النقاد  ىي لفظة مف ألفاظ الجرح، تطمؽ متروك الحديث:

ًديثو؟ فىقىاؿ:  ًإذا ركل "فيمف تطمؽ عميو ىذه المفظة، فقاؿ ابف ميدم: "سىألت أىك سيًئؿى شيٍعبىةي، عىمَّف يٍترؾ حى
ًديثو، كمف ركل  عىف المعركفيف ما ال يعرفوي المعركفكف فىأٍكثر، طيرح حًديثو، كمف أىكثر الغىمىط، تيرؾ حى

مطان مجتمعان عميًو فىبلى يدع ًركايىتو، ترؾ حديثو، كمف اتُّيـ بالكذب، كما كاف غير ىؤالء فارك حديث ان غى
 .(3)عنيـ"

 فاألكؿ: مف ركل عف المعركفيف ما ال يعرفو المعركفكف، كأكثر مف ركايتو.
ييـ كالغالب عمى كالثاني: مف أكثر الغمط، يؤيد ىذا ما ذىب إليو اإلماـ ابف أبي حاتـ، إذ يقكؿ: "كآخر 

 .(4)يعني: ال يحتج بحديثو" -حديثو الكىـ فيذا يترؾ حديثو 
 كالثالث: مف ركل حديثا غمطان مجتمعان عميو، كال يدع ركايتو.

 .(5)كالرابع: مف اتيـ بالكذب، كقد اتفقكا عمى أف مف عيًرؼى عنو الكذب كلك مرة كاحدة ترؾ حديثو
كم حتى يجتمع الجميع عمى ترؾ حديثو، كعمى ىذا فمف لـ يتفؽ كلكف بعض النقاد ال يترككف حديث الرا

، مف ىذه الطائفة أحمد بف صالح المصرم، (6)عمى ترؾ حديثو فيك عند ىذه الطائفة صالح لبلعتبار
ركل ابف الصبلح عف أحمد بف صالح قاؿ: ال ييترؾ حديث رجؿ حتى يجتمع الجميع عمى ترؾ حديثو، 

، (7)ا أف يقاؿ: "فبلف متركؾ "فبل، إال أف يجمع الجميع عمى ترؾ حديثوقد يقاؿ: "فبلف ضعيؼ "، فأم
 .(8)كمثمو النسائي، إذ يقكؿ: "ال ييترؾ الرجؿ عندم حتى يجتمع الجميع عمى تركو"

كما أف التمقيف عند طائفة أخرل مف النقاد، مكجب لترؾ حديث الراكم، قاؿ الحافظ عبد اهلل بف الزبير 
تمقيف تيرؾ حديثو الذم لٌقف فيو، كأخذ عنو ما أتقف حفظو إذا عمـ ذلؾ التمقيف حادثان الحميدم: "كمف قبؿ ال

                                                 
 .1/541ينظر: تحرير عمـك الحديث  (1)
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 .1/482ينظر: النكت عمى كتاب ابف الصبلح البف حجر  (8)
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في حفظو ال يعرؼ بو قديمان، كأما مف عرؼ بو قديمان في جميع حديثو فبل يقبؿ حديثو، كال يؤمف أف 
 . (1)يككف ما حفظو مما لقف"

الؾ بف أنس: "لقد تركت جماعة مف أىؿ مذىبو الخاص فيمف يترؾ حديثيـ، يقكؿ م ان إال أف لئلماـ مالك
نيـ لممف يؤخذ عنيـ العمـ، ككانكا أصنافان، فمنيـ مف كاف كذابان  المدينة ما أخذت عنيـ مف العمـ شيئان، كا 
في غير عممو، تركتو لكذبو، كمنيـ مف كاف جاىبلن بما عنده، فمـ يكف عندم مكضعا لؤلخذ عنو لجيمو، 

 .(2)كمنيـ مف كاف يديف برأم سكء"
ذا قالكا متركؾ الحديث، أك ذاىب الحديث،  أما حكـ مف كصؼ بيذه العبارة، فبينو أبك حاتـ، إذ يقكؿ: "كا 

، كأما السخاكم فجعؿ مف كصؼ (3)أك كذاب، فيك ساقط الحديث، ال ييكتب حديثو، كىي المنزلة الرابعة"
 .(4)بيذه العبارة ال يحتج بو، كال يستشيد بو، كال يعتبر بو

ىذه صيغة جرح، كال تبلـز بينيا كبيف صيغة )متركؾ( أك )متركؾ الحديث(؛  ن المبارك:تركو اب
فقد يراد بيا ذلؾ، كقد يراد بيا أف الناقد ترؾ ذلؾ الراكم لمجرد ضعَّفو عنده، كما ال يككف الترؾ بمعنى 

 .(5)السقكط، بؿ ربما كاف الراكم في مكضع مف يكتب حديث لبلعتبار
رح غير مفسر السبب، كربما كاف مرجع التارؾ إلى عمة ال تككف جرحان كفي الجممة: فيذا ج

 قادحان.
كما كقع مف عبد اهلل بف المبارؾ، ككاف مف أئمة النقاد، كقد اعتدَّ أىؿ العمـ بتركو فيمف ترؾ، 
كبركايتو فيمف ركل عنيـ، كاف ربما ترؾ الراكم فأعاد السَّبب إلى أنو اقتدل ببعض مف يثؽ بو في ىذا 

 ة بنى عمييا تركو، كما قاؿ عبد العزيز بف أبي رزمة )ككاف ثقة(: جمس نى يّْ لعمـ، كليس مف أجؿ عمة بى ا
ابف المبارؾ بالبصرة مع يحيى بف سعيد كعبد الرحمف بف ميدم، كذكر قكمان مف أىؿ الحديث، فقيؿ لو: 

 .(6)يا أبا عبد الرحمف، لـ تركت الحسف بف دينار؟ قاؿ: "تركو إخكاننا ىؤالء"
قاؿ الترمذم بعد أف نقؿ عف ابف المديني أسماء بعض الركاة ترؾ الركاية عنيـ يحيى القطاف: 
ف كاف يحيى بف سعيد القطاف قد ترؾ الركاية عف ىؤالء، فمـ يترؾ الركاية عنيـ أنو اتيميـ بالكذب،  "كا 

        : عبد اهلل كلكنو تركيـ لحاؿ حفظيـ، كقد حدث عف ىؤالء الذيف تركيـ يحيى بف سعيد القطاف
 .(7)بف المبارؾ، كككيع بف الجراح كعبد الرحمف بف ميدم كغيرىـ مف األئمة"ا

                                                 
 .149ينظر: الكفاية  (1)
 .1/65ينظر: التمييد  (2)
 .2/37ينظر: الجرح كالتعديؿ  (3)
 .2/129ينظر: فتح المغيث  (4)
 .1/626ينظر: تحرير عمـك الحديث  (5)
 .1/629 مصدر السابؽينظر: ال (6)
 .1/396ينظر: شرح عمؿ الترمذم  (7)
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   إال أف البف المبارؾ منيجو فيمف يكتب عنو، كفيمف يتركو، قاؿ إسحاؽ بف عيسى: سمعت 
ط ال يرجع، ككذَّ  إلى  اب، كصاحب ىكل يدعكابف المبارؾ يقكؿ: "يكتب الحديث إال عف أربعة: غىبلَّ

 .(1)يحفظ فيحدث مف حفظو"، فيؤالء األصناؼ األربعة ىـ ممف تركيـ ابف المبارؾ  بدعتو، كرجؿ ال
 كىك أنكاع: التدليس:

أحدىما: تدليس اإلسناد، كىك أف يركم عمف لقيو ما لـ يسمع منو، مكىما أنو سمعو منو، أك 
 .(2)بينيما كاحد كقد يككف أكثرعمف عاصره كلـ يمقو مكىما أنو قد لقيو كسمعو منو، ثـ قد يككف 

كاختمفكا في قبكؿ ركاية مف عرؼ بيذا التدليس فجعمو فريؽ مف أىؿ الحديث كالفقياء مجركحان بذلؾ، 
 كقالكا: ال تقبؿ ركايتو بحاؿ بىيَّف السماع أك لـ ييبىيَّف.

مو حكـ المرسؿ كالصحيح التفصيؿ، كأف ما ركاه المدلس بمفظ محتمؿ لـ يبيف فيو السماع كاالتصاؿ حك
كأنكاعو، كما ركاه بمفظ مبيف لبلتصاؿ نحك )سمعت، كحدثنا، كأخبرنا( كأشباىيا فيك مقبكؿ محتج بو، 

نما ىك ضرب مف اإليياـ بمفظ محتمؿ  .(3)كىذا ألف التدليس ليس كذبا، كا 
، كالثاني: تدليس التسكية، كىك أف يركم المدلس حديثان عف ضعيؼ بيف ثقتيف لقي أحدىما اآلخر

فييسقط الضعيؼ كيجعؿ بيف الثقتيف عبارة مكىمة، فيستكم اإلسناد كمو ثقات بحسب الظاىر لمف لـ يىخبير 
، كشر أنكاع التدليس (4)ىذا الشأف، كقد سماه القدماء "تجكيدا"ألنو ذكر مف فيو مف األجكد كحذؼ غيرىـ

ٌرح بمف حدَّثو عف الميس مَّى، لعيًرؼ ضعَّفو: فيذا غرض تدليس التسكية، قاؿ الذىبي: "فإف كاف لك صى
ًرح بو، فإفَّ الديف النصيحة"  .(5)مذمكـ، كًجناية عمى السُّنة، كمف ييعاني ذلؾ، جي

كالثالث: تدليس الشيكخ، كىك أف يركم عف شيخ حديثان سمعو منو، فيسميو، أك ييكنيو، أك ينسبو، 
ف فعم(6)أك يصفو بما ال ييعرؼ بو كي ال يعرؼ و طمبان لمعمك فقط، أك إييامان بتكثير ، قاؿ الذىبي: "كا 

ٍنعة أك بمد ال يكاد يعرؼ بو، فيذا ميٍحتىمىؿ،  الشيكخ، بأف ييسمّْي الشيخ مرة كييكىنّْيو أخرل، كينسبو إلى صى
 كالكرع تركو.

كقد يؤدّْم تدليسي األسماء إلى جيالًة الراكم الثقة، فييرىدُّ خبىريه الصحيح! فيذه مىٍفسىدىة، كبكؿ حاؿ: 
يُّف" ا فيو مف التَّزى  .(7)التدليسي مناؼو لئلخبلص، ًلمى

                                                 
 .1/399 مصدر السابؽينظر: ال (1)
 .73ينظر: التقييد كاإليضاح  (2)
 .75 مصدر السابؽينظر: ال (3)
 .382منيج النقد في عمـك الحديث  ينظر: (4)
 .47ينظر: المكقظة في عمـ مصطمح الحديث  (5)
 .385ينظر: منيج النقد في عمـك الحديث  (6)
 .48ينظر: المكقظة في عمـ مصطمح الحديث  (7)
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سيء الحفظ: ىي في المرتبة الخامسة مف مراتب الجرح عند العراقي، كىي أسيؿ سيء الحفظ: 
رَّج حديثو لبلعتبار؛  مراتب الجرح كأيسرىا كأصحابيا أقرب إلى درجة التعديؿ مف غيرىـ، كسيء الحفظ ييخى

 .(1)ة المتصؼ بيا لذلؾ، كعدـ منافاتيا لياإلشعار ىذه الصيغة بصبلحي
 :(2)كالمراد بسكء الحفظ: مف لـ يرجح جانب إصابتو عمى جانب خطئو، كىك عمى قسميف

 إف كاف الزما لمراكم في جميع حاالتو فيك الشاذ، عمى رأم بعض أىؿ الحديث. -1
حتراؽ كتبو أك عدميا، أك إف كاف سكء الحفظ طارئان عمى الراكم؛ إما لكبره، أك لذىاب بصره، أك ال -2

 بأف كاف يعتمدىا فرجع إلى حفظو فساء فيذا ىك المختمط.
 كمتى تكبع السيء الحفظ بمٍعتىبىر: كأف يككف فكقو، أك مثمو، ال دكنو.

كىي عبارة صريحة التعمُّؽ بحديث الراكم، كليست كثير الكركد في كبلـ المتقدّْميف مطمقة دكف 
نما كاف أكثر ما تر  د عنيـ مقركنة بكصؼ آخر، كيىندر أف تجدىا تستعمؿ فيمف بمغ بو كصؼ آخر، كا 

 .(3)سكء الحفظ إلى حدّْ الترؾ
كالتحقيؽ: أف الضعؼ العائد إلى سكء الحفظ قد يبمغ صاحبو حد الترؾ، كلكف ينديري ذلؾ في 

ح لو ىذا الركاة الذيف قيمت فييـ ىذه العبارة، بؿ أكثرىـ يعتبر بحديثو، كال يكادي يقبؿ حديث مف رج
ف كاف منعكتان بالصدؽ  .(4)الكصؼ لذاتو كا 

 اختبلؿ الضبط بما ال يسقط بو الراكم.: أكالن: (5)كدرجات سكء الحفظ
 ثانيان: فساد الضبط إلى حد أف يككف الراكم متركؾ الحديث.

 ىك ثبلث صكر بحسب القمب، منيا يتبيف معناه: (6)الحديث المقمكبالقمب: 
اإلسناد: كىك أف يقمب الراكم اسـ راك في اإلسناد فيقكؿ مثبلن: )معاذ الصكرة األكلى: قمب في 

بف سعد( بدؿ )سعد بف معاذ(، فإف كاف االسـ لكاحد لـ يؤثر كيككف خطأ ممف قمبو، أما إف كاف صيره ا
ح بالقمب رجبلن آخر، فبل ييٍشًكؿ عمى صحة الركاية إذا كانا ثقتيف، أك ضعَّفيا إذا كانا ضعيفيف، إنما يقد

فييا لك كاف أحدىما ثقة كاآلخر ضعيفان، كيعؿ بذلؾ اإلسناد، فيككف الكصؼ بالقمب بسبب خطأ الراكم 
 حكمان عمى الحديث بالضعؼ.

الصكرة الثانية: قمب في المتف: فإذا قاـ عميو دليؿ بأنو مقمكب، فالمقمكب خطأ، كىك الحؽ بقسـ 
 المردكد، كال يعتبر بو كال يتكمؼ لو التأكيؿ.

                                                 
 .2/129ينظر: فتح المغيث  (1)
 .129ينظر: نزىة النظر  (2)
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 رة الثالثة: التحكؿ مف حديث إلى حديث، إما لسكء الحفظ، أك تعمدان.الصك 
ىذه ىي صكر الحديث المقمكب، كما ثبت أنو كذلؾ فيك ضعيؼ خطأ، حتى ما ذكر في الصكرة األكلى 
ف كاف محفكظان في  مف كقكع القمب بالتحكؿ مف ثقة إلى ثقة في اإلسناد، فالحديث في ىذه الحالة كا 

 اإلسناد الذم كقع فيو القمب خطأ ضعيؼ، ال يعتبر بو. أصمو، إال أف ذلؾ
 خامسًا: مصطمحات مرتبة من وصف بالكذب والوضع ونحوىما:

 ،"يضع كما يضع المعمى" ،(1)"كيؼ أحدث عف رجؿ حدث نكد الحديث منكر؟" ،"كذاب"، "يكذبو"
 ."يضع الحديث"

كد الحديث الكذب، كآفتو ساؽ الخطيب البغدادم بإسناده عف مسركؽ، قاؿ: "ن نكد الحديث:
ضاعتو أف تحدث بو غير أىمو"  .(2)النسياف، كا 

قاؿ الرحيمي في تحقيؽ نزىة النظر: "ىناؾ خمط بيف إطبلؽ: منكر الحديث كبيف منكر الحديث: 
إطبلؽ: لو مناكير؛ أم: أحاديث تفرد بيا، كىما ليسا بمعنى كاحد؛ إذ: منكر الحديث تضعيؼ لمراكم، أما 

 .(3)يس تضعيفان لو مناكير فم
، كقد يطمؽ ذلؾ عمى (4)كمنكر الحديث ىك: مىٍف فحش غمطو، أك كثرت غفمتو، أك ظير فسقو

الثقة إذا ركل المناكير عف الضعفاء، قاؿ ابف دقيؽ العيد في شرح اإللماـ: قكليـ: ركل مناكير، ال 
اؿ فيو: منكر الحديث؛ ألف يقتضي بمجرده ترؾ ركايتو حتى تكثر المناكير في ركايتو، كينتيى إلى أف يق

 .(5)منكر الحديث كصؼ في الرجؿ يستحؽ بو الترؾ لحديثو
كىك - (7)، كمنكر الحديث ممف يخرج حديثو لبلعتبار(6)كىذه المفظة تجرح الراكم جرحان معتدان بو

إلشعار ىذه الصيغ بصبلحية المتصؼ بيا لذلؾ، كعدـ  -البحث عف ركايات تقكيو ليصير بيا حجة
 .(8)ا ليامنافاتي

إال أف ىناؾ مف يرل أنيا أشنع مف ذلؾ، فقد نقؿ ابف القطاف أف البخارم قاؿ: كؿ مف قمت فيو 
 .(9)منكر الحديث فبل تحؿ الركاية عنو

                                                 
 .1/327الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع  .نكد الحديث: الكذب (1)
 .1/327ينظر: الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع  (2)
 .113ينظر: نزىة النظر  (3)
 .113 مصدر السابؽينظر: ال (4)
 .2/130ينظر: فتح المغيث  (5)
 .210ينظر: الرفع كالتكميؿ  (6)
 .1/378ينظر: شرح التبصرة كالتذكرة  (7)
 .112ينظر: منيج النقد في عمـك الحديث  (8)
 .1/6ينظر: ميزاف االعتداؿ  (9)
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قاؿ الذىبي: كأردل عبارات الجرح: دجاؿ كذاب، أك كضاع يضع الحديث، ثـ  يضع الحديث:
لجرح كأسكأىا كصفان لحاؿ الراكم، كحديث الكضاع ال ، كىي مف أشنع، بؿ كأبشع عبارات ا(1)متيـ بالكذب

 .(2)يحتج بو، كال يستشيد بو، كال يعتبر بو
كالمكضكع شر الحديث الضعيؼ جممة كتفصيبلن، كقد جعمو العمماء آخر درجات الحديث 
ال فيك ليس مف  نما جعمكه مف درجاتو ألجؿ التقسيـ المعرفي، كبحسب إدعاء كاضعو، كا  الضعيؼ، كا 

 الحديث أصبلن. أنكاع
 كلمعمماء عبارات متعددة لمتعريؼ بو كاإلشارة إليو كمنيا:

 التصريح بكضعو فيقكلكف: مكضكع، باطؿ، كذب. -1
 قكليـ في الحديث: ال أصؿ لو، ال أصؿ لو بيذا المفظ، ليس لو أصؿ، أك نحك ىذه األلفاظ. -2
 .(3)شيءقكليـ في الحديث: ال يصح, ال يثبت, لـ يصح في ىذا الباب  -3

 .(4)أما قكليـ ىذا الحديث ليس لو أصؿ، أك ال أصؿ لو، قاؿ ابف تيمية: معناه: ليس لو إسناد
ٍيد (5)كأطمؽ ابف المبارؾ ىذه األلفاظ عمى: خارجة بف مصعب الضبعي ، كميعىمَّى بف ًىبلؿ بف سيكى

ٍضرىمي ، كنيكح بف أبي مىٍريـ(6)الحى
(7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1/4 ميزاف االعتداؿينظر:  (1)
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 .1/350ينظر: تدريب الراكم  (4)
 .253ىذا البحث صينظر:  (5)
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 جرح عند ابن المباركالمبحث الثالث: مراتب ال
 المطمب األول: مرتبة من لم يثبت توثيقو:

ىذه العبارات في ىذه المرتبة ىي أقؿ عبارات الجرح كأسيميا، كالركاة الذيف قيمت فييـ ىذه 
األلفاظ ىـ أقرب ما يككنكف إلى التعديؿ، كأحاديثيـ تكتب لبلعتبار، كقد تتقكل بغيرىا مف شكاىد 

 مبارؾ في ىؤالء الركاة األلفاظ التالية:كمتابعات، كأطمؽ ابف ال
"الميـ إني ال أعمـ إال خيران، كلكف أصحابي كقفكا؛ فكقفت"، "قريب اإلسناد"، "حدّْث مف كتبؾ"، "يا 

 لو مف عمـ لك كاف لو إسناد"، "يقكؿ: ال إلو إال اهلل".
 المطمب الثاني: مرتبة الجرح اليسير: 

رجات إلى التعديؿ، كىؤالء الركاة ييٍعتىبىري بيـ، كمف دكىـ في أقرب الكىـ الذيف جيرّْحكا جرحان يسيران،  
 ألفاظ ىذه المرتبة:

"ضعيؼ في الحديث"، "جالستو، كال أركم عنو"، "لـ يحدث عنو ابف المبارؾ"، "مىٍف مسحاج حتى 
لي"، "ال أراه أقبؿ منو؟"، "لقد تحمؿ صخرة عظيمة"، "إذا اجتمع إسماعيؿ، كبقٌية، في شيء، فبقٌية أحبُّ إ

 سمع مف قيس بف سعد شيئان".
كما أف الجرح الكارد في ىؤالء الركاة ىك تمييف ليـ بالمقارنة بمف ذكركا معيـ، كال يصمح اقتطاع 
لفظ الجرح في الراكم عما اقترف بو، بؿ الشأف عند إطبلؽ القكؿ في أكثر ىؤالء المضعفيف مقارنة بمف 

، كأما المقارنة بيف الضعفاء فتدؿ عمى التفاكت (1)عند اإلطبلؽ ىك فكقيـ في بعض الشيكخ أنيـ ثقات
 .(2)بينيـ في الضعؼ خفة كشدة، كقد تساعد في تقدير درجة الراكم في حفظو

 المطمب الثالث: مرتبة من رمي ببدعة:
ـ ىـ الركاة الذيف رماىـ النقاد كالعمماء بالبدع، كىـ مف أىؿ األىكاء كالمعتقدات الباطمة، كأحاديثي
 تيرد كتيقبؿ حسب البدعة التي رماىـ بيا النقاد، كالتفصيؿ بىيّْفه في مدلكالت المصطمحات، كاأللفاظ ىي:

"كاف مجاىران بالقدر، ككاف اسـ القدر يغمب عميو، ككاف صاحب تدليس"، "يرل رأم القدر"، 
احدة، حتى كانت فيو "يتشيع، كلـ يرك عنو شيئا"، "ذر البدعة مف آثار فبلف"، "كاهلل ما رضي ببدعة ك 

 بدعتاف: كاف قدريان، ككاف شيعيان".
 المطمب الرابع: مرتبة الترك:

دُّ   أىؿ ىذه المرتبة ىـ الذيف تيطرح أحاديثيـ، كال ييحتج بيا، كال ييستشيد، كال ييعتبر بيا كذلؾ؛ كمىرى
 ألفاظ ىذه المرتبة ىي:مف ذلؾ لمضعؼ الشديد ليؤالء الركاة، ك 

                                                 
 .1/468ينظر: تحرير عمـك الحديث  (1)
 .1/469 مصدر السابؽينظر: ال (2)
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و"، "اـر بيؤالء"، "ترؾ حديثو"، "أبى أف يحدثني بحديثو"، "ترؾ الحديث عف "اـر بو"، "رمى ب 
ـى  فبلف"، "ال أستحمي حديثو"، "تركو ابف المبارؾ"، "أعياني فبلف، كاف يسمي الكنى كيكنى األسامي"، "ًنٍع

"ىذا فبلف الرجؿ بقية لكال أنو يكني األسامي، كيسمي الكنى"، "متركؾ، ال نقربو"، "تيًرؾ الحديث عنو"، 
فاحذركه"، "ليس في الحديث بشيء"، "ال تأخذكا عنو"، "كرىت حديثو كتركتو"، "لما رأيتو كانت بعرة أحب 
إلي منو"، "قد عرفتو، ككاف إذا قاؿ قد عرفتو فقد أىمكو"، "ما تحممني رجمي إليو"، "نيى عنو"، "ال تحدثكا 

ف"، "اضربكا عميو، اضربكا عميو"، "يقمب عف فبلف"، "لـ يصؿ عميو ابف المبارؾ"، "اطرح حديث فبل
 األحاديث".

 المطمب الخامس: مرتبة من وصف بالكذب والوضع ونحوىما:
كىـ الذيف كصفكا بالكذب كالكضع، كىؤالء الركاة تيطرح أحاديثيـ كال تيكتب، ال استشيادان، كال 

 ألفاظ ىذه المرتبة ىي:مف اعتباران، ك 
 منكر؟"، "يضع كما يضع المعمى"، "يضع الحديث". "كيؼ أحدث عف رجؿ حدث نكد الحديث
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 المبحث الرابع: أسباب الجرح عند ابن المبارك
اختمفت أسباب الجرح عند النقاد، فكاف منيا السبب اليسير، الذم ال يقدح في صحة الراكم كال 

و ركاية الراكم، كتيدفع بو مركياتو يؤثر عمى قكة ضبطو أك حفظو، ككاف منيا السبب الشديد، الذم تيردُّ ب
مف دائرة القبكؿ إلى دائرة الرد كالطرح، كما اختمفكا في ذكرىـ ألسباب الجرح مف عدـ ذكرىـ لذلؾ، 

ىك ضركرة بياف الناقد لسبب جرحو  -كاهلل أعمـ–كاختمفكا أيضان في قبكليـ لمجرح المجمؿ، لكف الراجح 
متكقؼ في الراكم، كالنظر في حديثو، كاإلماـ ابف المبارؾ يستعمؿ لمراكم، أما الجرح المجمؿ فيك مدعاة ل

الكجييف، فتارة يفسر جرحو لمراكم، كيذكر سبب ذلؾ، كتارة أخرل يكتفي بتجريحو دكف ذكر أسباب ذلؾ، 
 كأذكر ىنا الجرح المفسر لديو، كأسباب تجريحو لمراكم:

"كاف مجاىران بالقدر، ككاف اسـ يى: إبراىيـ بف محمد بف أبي يحأىؿ البدع كاألىكاء: قاؿ في  .1
 .(1)القدر يغمب عميو، ككاف صاحب تدليس"

    إسماعيؿ بف خميفة العبسي: "لقد مٌف اهلل عمى المسمميف بسكء حفظ  سكء الحفظ: قاؿ في  .2
 .(2)أبي إسرائيؿ"

إسماعيؿ بف رافع بف عكيمر: "لـ يكف بو بأس، كلكنو عدـ تثبت الراكم في شيكخو: قاؿ في  .3
 .(3)مؿ عف ىذا كعف ىذا، كيقكؿ: بمغني، كنحك ىذا"يح

ـى بقية بف الكليد: تدليس الراكم: قاؿ في  .4 الكنى،  األسامي، كيسمي أنو يكني بقية لكال الرجؿ "ًنٍع
 .(4)القدكس" ىك عبد فإذا الكيحاظي، فنظرنا سعيد أبي عف يحدثنا دىران  كاف

ف رجؿ حدث نكد الحديث الكذب كالكضع: قاؿ في خارجة بف مصعب: "كيؼ أحدث ع .5
ٍضرىمي: "يضع الحديث"(5)منكر؟" ٍيد الحى ، كقاؿ في ميعىمَّى بف ًىبلؿ بف سيكى

(6). 
سبُّ السمؼ، كالمغاالة في التشيع: قاؿ في عمرك بف ثابت بف ىرمز البكرم: "ال تحدثكا عف  .6

 .(7)عمرك بف ثابت؛ فإنو كاف يسب السمؼ"
سحاؽ الجيالة: ففي مياجر بف عكرمة، قاؿ الخط .7 عَّؼ الثكرم كابف المبارؾ كأحمد كا  ابي: "ضى

 .(8)حديث مياجر في رفع اليديف عند ركاية البيت؛ ألف مياجران عندىـ مجيكؿ"
                                                 

 .234ىذا البحث صينظر: ( 1)
 .211ىذا البحث صينظر:  (2)
 .157: ىذا البحث صينظر (3)
 .116ىذا البحث صينظر:  (4)
 .253ىذا البحث صينظر:  (5)
 .149ىذا البحث صينظر:  (6)
 .272ىذا البحث صينظر:  (7)
 .233ىذا البحث صينظر:  (8)
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 المبحث الخامس: مرتبة ابن المبارك بين النقاد في حكمو عمى الرواة
قسميـ كقد اختمؼ النقاد بيف متشدد كمتساىؿ كآخر متكسط في تعديميـ أك تجريحيـ لمركاة، 

 :إلى ثبلثة أقساـ الذىبي الحافظ
 .التعديػػؿك في الجػرح متشدد قسـ منيـ متعنّْته  .7
 .ؿ في الجرح كالتعديؿ، في مقابؿ القسـ األكؿقسـ متساى .8
 .(1)في الجرح كالتعديؿ قسـ معتدؿ منصؼ .9

كاؿ غيره أما اإلماـ ابف المبارؾ، كبعد ىذه الدراسة لمصطمحاتو في جرح الركاة، كمقارنة أقكالو بأق
مف النقاد أصبح جمياى أنو مف المعتدليف في أقكالو، مكافقان لغيره مف النقاد المعتبريف في أقكاليـ 

 كمصطمحاتيـ، كاألمثمة عمى ىذا كثيرة، منيا:
كقاؿ في إبراىيـ بف محمد بف أبي يحيى: "كاف مجاىران بالقدر، ككاف اسـ القدر يغمب عميو،  - ح

 .(3)افؽ لقكؿ األئمة المعتدليف، كىك مك (2)ككاف صاحب تدليس"
إسماعيؿ بف رافع بف عكيمر: "لـ يكف بو بأس، كلكنو يحمؿ عف كمف اعتدالو، كعدلو، قكلو في  - خ

، ثـ ، فيك يزكيو في نفسو، كىذا عدؿ منو كاعتداؿ(4)ىذا كعف ىذا، كيقكؿ: بمغني، كنحك ىذا"
 نحك ىذا".يبيف سبب ضعَّفو بقكلو "يحمؿ عف ىذا كعف ىذا، كيقكؿ بمغني ك 

كمف اعتدالو أيضان قكلو في عباد بف كثير الثقفي: "كنت إذا كنت في مجمس ذكر فيو عباد،  - د
، فانظر إليو ىنا كيؼ يثني عمى الرجؿ، إذ ىك (5)أثنيت عميو في دينو، كأقكؿ: ال تأخذكا عنو"

كضعَّفو، في ىذا ليس بمجركح، ثـ يبيف لمناس أنو ال يؤخذ حديثو، فغمزه لمرجؿ في قكة حديثو 
 كليس في دينو أك عامة أمره.

، مكافقان بيذا (6)ككضح سبب تركو لعمرك بف عبيد بف باب، بقكلو: "أف عمران كاف يدعك إلى القدر" - ذ
 .(7)قكؿ األئمة المعتدليف

                                                 
 .171ينظر: ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ  (1)
 .1/63ينظر: الضعفاء الكبير ( 2)
 .234ينظر: ىذا البحث ( 3)
 .1/295تيذيب التيذيب  (4)
 .291ىذا البحث ص ينظر: (5)
 .6/247ينظر: الجرح كالتعديؿ  (6)
 .241ينظر: ىذا البحث ( 7)
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اع: "ال إلو إال اهلل ما أحسف  - ر كمف اعتدالو كأدبو أيضان في تجريح الركاة، قكلو في محمد بف شيجى
يعني: ما أنكر أحاديثو، كأبعدىا عف الصحة، ففي ىذا جرح لمراكم بألفاظ ال ، كىك (1)حديثو"

 تخدش األدب.
كمف مكافقاتو لؤلئمة أيضان، تركو لمراكم ركح بف مسافر، قاؿ البخارم: "تركو ابف المبارؾ،  - ز

 ، فغير ابف المبارؾ ترؾ ىذا الراكم أيضان، كىذه شيادة مف ناقد معتدؿ كالبخارم.(2)كغيره"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .225، كىذا البحث ص4/84ينظر: الضعفاء الكبير  (1)
 .255، كىذا البحث ص3/310ينظر: التاريخ الكبير  (2)



 لفصل الثالثا

 

 
329 

 

 المبحث السادس: سمات منيج ابن المبارك في التجريح
، يتبيف لنا أفَّ منيجو في الجرح -رحمو اهلل–مف خبلؿ ىذه الدراسة لمنيج اإلماـ ابف المبارؾ  

كاف منيجان عمميان، دقيقان، مكضكعيان، لو خصائص مميزة، كقكاعد كأسس كاضحة، ييمكف لمناظر في أقكالو 
 نبطيا، كمف ىذه الخصائص:أف يست

 أوًل: الموضوعية واألمانة العممية:
اتسـ منيج اإلماـ ابف المبارؾ بالمكضكعية، كاألمانة العممية في الجرح، فمـ يكف ينحاز إال  

لمحقيقة، بعيدان عف اتباع اليكل كالمحاباة، فمف أمانتو كمكضكعيتو أنو كاف ييصدر أحكامو عمى الركاة 
عمييـ، مف ذلؾ قكلو في الحسف بف دينار: "الميـ إني ال أعمـ إال خيران، كلكف أصحابي  بذكر ما ليـ كما
، كقكلو في عباد بف كثير: "ما أدرم مف رأيت رجبلن أفضؿ مف عباد بف كثير في (1)كقفكا؛ فكقفت"

، ككاف يقكؿ أيضان: "إذا كنت في مجمس (2)ضركب مف الخير، فإذا جاء الحديث فميس منيا في شيء"
 .(3)ذكر فيو عباد، أثنيت عميو في دينو، كأقكؿ: ال تأخذكا عنو"

ف سمع منيـ، مف ذلؾ: قاؿ ابف المبارؾ:   كمف عظيـ أمانتو كمكضكعيتو أنو كاف ييجرح الركاة كا 
"ابف سمعاف ىك: عبد اهلل بف زياد بف سمعاف، أقمت عميو كذا ككذا، كحممت عنو، فحدَّث يكمان عف 

قمت: إنؾ كنت ذكرتى ىذا عف مجاىد، فقاؿ: أكليس مجاىد يحدث عف      مجاىد، عف ابف عباس ف
، كقكلو في عبد اهلل بف شيبريمة: "جالستو حينان، كال أركم عنو"(4)ابف عباس؟ فكرىت حديثو كتركتو"

(5). 
 ثانيًا: الدقة العممية في تتبع الرواة ومروياتيم:

ؿ الركاة كمركياتيـ، فمف معرفتو بأحكاؿ كمف سمات منيجو أيضان الدقة العممية في تتبع أحكا
يّْرت أف أدخؿ الجنة كبيف أف  ر العىاًمًرم: "كنت لك خي رَّ الركاة، كتتبعو ألحكاليـ، قكلو في عبد اهلل بف ميحى

، كقكلو (6)ألقى عبد اهلل بف محرر، الخترت أف ألقاه، ثـ أدخؿ الجنة، فمما رأيتو كانت بعرة أحب إلي منو"
إف عمر بف ىاركف، يركم عف جعفر بف محمد، كقد قىًدمت قبؿ قيدكمو، ككاف قد ": في عمر بف ىاركف

 .(7)تكفي جعفر بف محمد"

                                                 
 .190كىذا البحث ص، 1/232ينظر: المجركحيف  (1)
 .291، كىذا البحث ص2/167: المجركحيف ينظر (2)
 .14/147ينظر: تيذيب الكماؿ  (3)
 .267ىذا البحث صينظر:  (4)
 .221ىذا البحث صينظر:  (5)
 .269ىذا البحث صينظر:  (6)
 .223ىذا البحث صينظر:  (7)
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كفي معرفتو كتتبعو لمركيات الركاة، قاؿ أبك قدامة السرخسي: "أراد ابف المبارؾ أف يأتي عبيد اهلل  
 .(1)شر، فمـ يأتو"ابف عبد اهلل العتكي، فأيخبر أنو يركم عف عكرمة ال يجتمع الخراج كالع

اع: كمف دقتو العممية أيضان  ، كمعرفتو بمركيات الركاة، قاؿ نعيـ بف حماد في محمد بف شيجى
 .(2)"ضعيؼ، أخذ ابف المبارؾ كتبو كأراد أف يسمع منو، فرأل منكرات، فمـ يسمع منو"

 ثالثًا: استعمال الجرح المطمق في بيان أحوال الرواة:
ي الجرح أحيانان، كعدـ تفسير الجرح، كعدـ تقييده بقيد، مف ذلؾ كمف سمات منيجو اإلجماؿ ف 
ًإٍبرىاىيػـ بف عثمػاف، أبك شىٍيبىة العىٍبًسي: "ًإٍرـ بو"قكلو في 

"ال أستحمي : إسماعيؿ بف عياش، كقاؿ في (3)
 .(5)سماؾ بف حرب: "سماؾ ضعيؼ في الحديث"كقاؿ في ، (4)حديثو"

 :رابعًا: التوسط والعتدال في الجرح
كقد ظير ىذا جميان في المبحث الخامس مف ىذا الفصؿ، فمرتبة ابف المبارؾ بيف عمماء النقد ىي 
مرتبة متكسطة، كىك ناقد معتدؿ، ال متشدد كال متساىؿ، مف ذلؾ قكلو في إبراىيـ بف محمد: "كاف 

يره مف النقاد ، كىك مكافؽ لقكؿ غ(6)مجاىران بالقدر، ككاف اسـ القدر يغمب عميو، ككاف صاحب تدليس"
، (8)، كما كضح سبب تركو لعمرك بف عبيد بف باب، بقكلو: "أف عمران كاف يدعك إلى القدر"(7)المعتدليف

 .(9)مكافقان بيذا قكؿ النقاد المعتدليف
 خامسًا: اعتماد مصادر عممية في الجرح:

 و لمركاة تمثمت في:جريحاعتمد مصادر عممية دقيقة في ت 
 قاد السابقيف، التي ىي خيبلصة بحثيـ كتحرييـ في الركاة.اعتماده عمى أحكاـ الن - أ
 معرفتو الشخصية بالركاة، القائمة عمى البحث كالتحرم، كاالطبلع المباشر عمى أحكاؿ الركاة. - ب

فمف أمثمة المصدر األكؿ: قاؿ ابف المبارؾ: "انتييت إلى شعبة فقاؿ: ىذا عباد بف كثير 
اـ كنا نحدث يحيى بف أبي كثير بالغداة فإذا كاف بالعشي قمبو ، كقاؿ ابف المبارؾ عف ىم(10)فاحذركه"

                                                 
 .301ص ىذا البحثينظر:  (1)
 .225ىذا البحث صينظر:  (2)
 .304ىذا البحث صينظر:  (3)
 .228ىذا البحث صر: ينظ (4)
 .219ىذا البحث صينظر:  (5)
 .1/63ينظر: الضعفاء الكبير ( 6)
 .234صينظر: ىذا البحث ( 7)
 .6/247ينظر: الجرح كالتعديؿ  (8)
 .241ينظر: ىذا البحث ص( 9)
 .291ىذا البحث صينظر:  (10)
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، كقاؿ ابف المبارؾ: سئؿ الثكرم عف األخذ عف ثكر بف يزيد، قاؿ: "خذكا عنو كاتقكا قرنيو، يعني: (1)عمينا
 .(2)أنو كاف قدريان"

اج بف أىٍرطىاة: "كاف الحجاج يعف  كمف أمثمة المصدر الثاني: قاؿ ابف المبارؾ  جَّ دلس، فكاف حى
كعف ، (3)يحدثنا بالحديث عف عمرك بف شعيب، بما يحدث محمد العرزمي، كالعرزمي متركؾ، ال نقربو"

جاءه ابف المبارؾ، فدفع إليو صحيفة، فييا حديث سكء في " :قػػػاؿ أبك داكد ،ثابت بف أبي صًفيَّة دينار
، كقاؿ عبيد اهلل بف مكسى: "بَّح صحيفتؾعثماف، فرد الصحيفة عمى الجارية، كقاؿ: قكلي لو قبَّحؾ اهلل كق

كنا عند أبي حمزة الثمالي، فحضر ابف المبارؾ، فذكر أبك حمزة حديثان في عثماف، فقاـ ابف المبارؾ "
 .(4)"فمزؽ ما كتب كمضى

 سادسًا: التفرد باستعمال مصطمحات خاصة في الجرح:
ح خاصة لـ يستعمميا غيره مف تفرَّد اإلماـ ابف المبارؾ باستعماؿ مصطمحات كعبارات تجري 

     ، "لقد مٌف اهلل عمى المسمميف بسكء حفظ     (5)"تأمرني أف أعكد في ذنب قد تبت منو"النقاد، منيا: 
، "فمما رأيتو كانت (8)، "كيؼ أحدث عف رجؿ حدث نكد الحديث منكر؟"(7)"ال أستحمي حديثو"، (6)"فبلف

 .(9)بعرة أحب إلي منو"
 رح أحيانًا:سابعًا: تفسير الج

كمف سمات منيج اإلماـ ابف المبارؾ في الجرح، أف ييفسر الجرح أحيانان، ذاكران أسباب الجرح، مف  
ٍكح بف ميسافر: لـ تركت حديثو؟ فأثنى  ذلؾ: قاؿ سفياف بف عبد الممؾ: سألت عبد اهلل بف المبارؾ عف رى

الجنازة تسميمتيف، فنظرت في كتاب لو عميو خيران، ثـ قاؿ: حدثنا عف عمقمة بف مرثد في التسميـ عمى 
دارس فكجدت فيو تسميمة، ثـ انتسخ بعد كتابان جديدان، فرأيتو بعد ذلؾ في أيدم الناس فيو حديث عمقمة 
مؿ الرجؿ عمى شيء، ككاف مشغكالن  مرفكعان إلى النبي عميو السبلـ: يسمـ تسميمتيف، فخفت أف يككف حي

                                                 
 .302ىذا البحث صينظر:  (1)
 .160ىذا البحث صينظر:  (2)
 .279،291ص ثىذا البحينظر:  (3)
 .239ىذا البحث صينظر:  (4)
 .245ىذا البحث صينظر:  (5)
 .211ىذا البحث صينظر:  (6)
 .290ىذا البحث صينظر:  (7)
 .312ىذا البحث صينظر:  (8)
 .294ىذا البحث صينظر:  (9)
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    ، كقاؿ    (2)األسامي" كييكني الكنى ييسمي بقية، كاف د: "أعياني، كقاؿ عف بقية بف الكلي(1)بالتجارة
ابف المبارؾ: "ابف سمعاف ىك عبد اهلل بف زياد بف سمعاف، أقمت عميو كذا ككذا، كحممت عنو، فحدَّث 
يكمان عف مجاىد، عف ابف عباس فقمت: إنؾ كنت ذكرتى ىذا عف مجاىد، فقاؿ: أكليس مجاىد يحدث 

 .(3)كرىت حديثو كتركتو"عف ابف عباس؟ ف
 ثامنًا: كسو ألفاظ الجرح الشديد وتحسينيا:

اتَّسـ منيجو بتحسيف ألفاظ الجرح الشديد، ككسكىا بألفاظ تجعميا مقبكلة ال تخدش الحياء كال 
تتجاكز حدكد األدب، مف ذلؾ ما قالو لمفضؿ بف مكسى، في محمد بف شجاع: "اخرج إلى ىذا الشيخ 

يمة، فأتيتو بحديثو، فنظر ابف المبارؾ في حديثو فقاؿ: ال إلو إال فأتني بحديثو، قاؿ:  فذىبت أنا كأبك تيمى
(5)، يعني: ما أنكرىا، كأبعدىا عف الصحة(4)اهلل ما أحسف حديثو"

                                                 
 .255ىذا البحث صينظر:  (1)
 .154، 116ىذا البحث صينظر:  (2)
 .267ىذا البحث صينظر:  (3)
 .226ىذا البحث صنظر: ي (4)
 .141ينظر: اإلرشادات في تقكية األحاديث بالشكاىد كالمتابعات  (5)



 

  

 اخلامتة
 .النتائج 
 .التوصيات 
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 الخاتمة
بعد حمد اهلل تعالى كتكفيقو، كبعد االنتياء مف تناكؿ مباحث ىذه الرسالة، كاف البد مف تمخيص أىـ 

 لتي تكصمت إلييا، كتقديـ التكصيات المناسبة.النتائج ا
 :النتائج 

ىػ(، كىي الفترة الزمنية التي 181ىػ _ 118: عاش اإلماـ ابف المبارؾ في الفترة الزمنية ما بيف )أولً 
انتيت فييا الدكلة األيمكية، كظيرت الدكلة العباسية، مع ما صاحب كتىًبعى ىذا االنتقاؿ السياسي مف فتف 

 قبؿ أف يستقر األمر لمعباسييف. كاضطرابات،
: كانت الحياة العممية التي عاشيا اإلماـ ابف المبارؾ حياة مزدىرة، عمى الرغـ مف االضطراب ثانياً 

السياسي، فعصره ىك العصر األكؿ لمتصنيؼ، كقد عايش ابف المبارؾ الدكلة العباسية كىي في أكج 
 ير ذلؾ في اىتماـ الخمفاء العباسييف بالعمـ كأىمو.قكتيا؛ مما انعكس إيجابان عمى الجانب العممي، ظ

: كانت عقيدة اإلماـ ابف المبارؾ عقيدة أىؿ السنة كالجماعة، مبنية عمى التكحيد الخالص، بعيدنا عف ثالثاً 
 البدع كاالنحراؼ، متبعنا آلثار الصحابة كالتابعيف.

 األمة اإلسبلمية، كاألعمش، كالثكرم،  : تتممذ اإلماـ ابف المبارؾ عمى يد صفكة مف كبار عمماءرابعاً 
 كأبي حنيفة النعماف بف ثابت، كمالؾ بف أنس، كغيرىـ.

: لـ يكتؼ اإلماـ ابف المبارؾ باألخذ عف شيكخ بمده، بؿ رحؿ كثيران في طمب العمـ، فجالس األئمة خامساً 
في زمانو مف ىك  الكبار، كسمع الحديث مف الرجاؿ، كأنفؽ الماؿ عمى طمب العمـ كطبلبو، كلـ يكف

 أطمب لمعمـ منو.
برع في العمكـ األخرل، كالفقو،  -إلى جانب عمـ الحديث الشريؼ-: برع اإلماـ ابف المبارؾ سادساً 

 كالشعر، كغيرىا.
: يعتبر اإلماـ ابف المبارؾ مف أبرز عمماء زمانو، حيث انفرد بكثرة تصانيفو، في الفقو كالحديث، سابعاً 

 كالتاريخ، كغيرىا.
اعتمد اإلماـ ابف المبارؾ عمى مصادر أصيمة، كميا تكحي بسعة عممو كاطبلعو، كقكة فيمو،  نًا:ثام

 منيا: معرفتو الذاتية بالركاة، كسؤالو شيكخو عف أحكاؿ الركاة كمركياتيـ.
، كىذا : اتبع اإلماـ ابف المبارؾ منيجان عمميان دقيقان في نقد الرجاؿ، كتىتىبُّع أحكاليـ جرحان كتعديبلن تاسعاً 

 المنيج لو خصائصو المميزة، كقكاعده كأسسو الكاضحة، كالنزاىة العممية، كالدقة، كاألمانة، كاالعتداؿ.
: اتبع اإلماـ ابف المبارؾ أصكالن عممية لتحديد شخص الراكم بكؿ دقة؛ مما ساعد عمى إصدار عاشراً 

 قة في صكابيا.أحكاـ مناسبة عمى الركاة كمركياتيـ، دقيقة في كقكعيا كما ىي دقي
: ييعدُّ اإلماـ ابف المبارؾ مف طبقة النقاد المعتدليف المتكسطيف في حكمو عمى الرجاؿ، فقد الحادي عشر

( ركايان، 81فقد كثَّؽ )، تجريحيـ، كخالفيـ في بعض منيـ كأة كافؽ األئمة النقاد في تكثيؽ أكثر الركا
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(، أم: ما نسبتو 44( راكيان، كافؽ النقاد في )65)%(، كجرَّح 85(، أم: ما نسبتو )66كافؽ النقادى في )
 فيك إماـ معتدؿ متكسط غير أنو يحتاط في الركاة المتكمـ فييـ، فيميؿ إلى ضعفيـ أحيانان. %(،73)

ا كتعديبلن، حيث بمغ عدد الركاة الثاني عشر : اإلماـ ابف المبارؾ مف األئمة المكثريف في نقد الركاة جرحن
 راكينا. 146الذيف تكمـ فييـ 

لتي ينفرد : اإلماـ ابف المبارؾ يتميز بمصطمحاتو النقدية الفريدة في مجاؿ الجرح كالتعديؿ، االثالث عشر
 .(4)، أحد األحديف(3)، درة بيف مركٍيف(2)، كاف دعامة(1)، مثاؿ ذلؾ: عركس الزىادبيا عف غيره مف النقاد

 سبُّ تمفة، كغيره مف النقاد، منيا: عديدة كمخ أسباب جرح الركاة عند اإلماـ ابف المبارؾالرابع عشر: 
 الصحابة، كالكذب، كالتدليس، كالنكارة، كغيرىا.

،  الخامس عشر: تتميز سيرة اإلماـ ابف المبارؾ باالتصاؼ بكؿ خمؽ كريـ مف كرع، كزىد، ككـر
 كتكاضع، إلى جانب سيرتو الجيادية العطرة.

ة مرتبة، ست اإلماـ ابف المبارؾ إلى إحدل عشر قيسمت مراتب الجرح كالتعديؿ عند  السادس عشر:
مرتبة مف كصؼ ، ك مرتبة مف كصؼ بصيغة أفعؿ التفضيؿك  ،مرتبة الصحابةىي:  مراتب منيا لمتعديؿ،

، مرتبة مف كصؼ بالحسف مع صفة مف صفات الضعؼ، ك مرتبة مف كصؼ بالحسف، ك بالتكثيؽ المفرد
مرتبة ك  ،مرتبة الضعؼ اليسير، ك مف لـ يثبت تكثيقومرتبة  ، ىي:كخمس منيا لمجرح، مرتبة االعتبارك 

 مرتبة مف كصؼ بالكذب كالكضع كنحكىما.، ك مرتبة الترؾ، ك مف رمي ببدعة
استعمؿ اإلماـ ابف المبارؾ ألفاظان لمتجريح، كلكنو تجنب األلفاظ الجارحة ما أمكف كانتقى  السابع عشر:

 عباراتو، ككسا ألفاظو باألدب في النقد.
أطمؽ اإلماـ ابف المبارؾ في تعديؿ الركاة ألفاظان عديدة كمختمفة، ككاف المراد منيا مرتبة  ر:الثامن عش

 "ثقة"، كما أطمؽ في جرح الركاة ألفاظان عديدة كمختمفة، كاف المراد منيا مرتبة "متركؾ".
و في أحد : يعدد اإلماـ ابف المبارؾ أقكالو كينكعيا في الراكم الكاحد، حتى كصمت أقكالالتاسع عشر

 الركاة إلى ثمانية أقكاؿ.
يرل اإلماـ ابف المبارؾ أف صاحب البدعة، كالفاسؽ، ييصمى خمفو، ما لـ يظير منو كفر  العشرون:

بكاح، لنا مف اهلل فيو حجة كبرىاف، عمبلن بعقيدة أىؿ السنة كالجماعة، يقكؿ الطحاكم: "كنرل الصبلة 
 .(5)ت منيـ"خمؼ كؿ بر كفاجر مف أىؿ القبمة كعمى مف ما

                                                 
 .46ينظر: ص  (1)
 .47ينظر: ص  (2)
 .61ينظر: ص  (3)
 .61ينظر: ص  (4)
 .261شرح العقيدة الطحاكية  (5)
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 :التوصيات 
أشير إلى أىـ التكصيات، التي أكصي بيا إخكاني الباحثيف كطمبة  -بفضؿ اهلل تعالى-إتمامان لمفائدة 

 العمـ، كىي:
ضركرة تكجيو طمبة الدراسات العميا إلى تناكؿ مكضكعات متعمقة بمناىج األئمة في نقد الرجاؿ،  أوًل:

ىـ في حفظ السنة النبكية كالذب عنيا، كدراسة مناىجيـ في بخاصة أئمة الحديث، كذلؾ بإبراز جيكد
 الجرح كالتعديؿ.

الضركرة الميًمحة إلفراد مصنفات خاصة ييجمع فييا أقكاؿ كؿ ناقد عمى حدة، بخاصة النقاد الذيف  ثانيًا:
 اعتيمدت أقكاليـ في الجرح كالتعديؿ كلـ تفرد أقكاليـ في مصنفات.

يؽ كتب الرجاؿ، كالتراجـ كالطبقات، المخطكطة منيا ككذا المطبكعة دكف ضركرة االىتماـ بتحق ثالثًا:
 تحقيؽ؛ لما فييا مف فكائد جمة، ما تزاؿ بعيدة المناؿ عف أيدم طمبة العمـ، كالباحثيف.

ضركرة فيرسة ألفاظ كعبارات الجرح كالتعديؿ بطريقة عممية دقيقة، كعمؿ معاجـ خاصة بيذه  رابعًا:
 األلفاظ.
فراد مصنفات خاصة ضخامسًا:  ركرة دراسة مدلكالت ألفاظ الجرح كالتعديؿ عند كؿ ناقد عمى حدة، كا 

 تيعرؼ بمدلكالت األلفاظ، ليسيؿ عمى الباحثيف الكصكؿ إلييا.
 

أسأؿ اهلل العمي العظيـ أف يرحـ اإلماـ ابف المبارؾ رحمة كاسعة، كيجزيو عنا كعف اإلسبلـ ، كفي الختاـ
 كالمسمميف خير الجزاء.

كاهللى أسأؿي أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ كيتقبمو مني، كأف يجعمو في ميزاف حسناتي،        
كحسنات كالدام، كأىؿ بيتي، كصاحب الفضؿ الكبير شيخي د. رائد شعت، إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو، 

 كىك حسبي كنعـ الككيؿ.
 آمين عمى سائر النبيين ..وصمى اهلل وسمم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو و 
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 أوًل: فيرست اآليات القرآنية
 

 الصفحة رقميا طرف اآلية

 التوبة سورة

كالسابقكف األكلكف مف المياجريف كاألنصار  100 163 

 المؤمنون سورة

كجعمنا ابف مريـ كأمو آية 50 64 ،127 

 النمل سورة

كمف شكر فإنما يشكر لنفسو 40 ث 

 اثيةالج سورة

ػكا السَّيّْئىات ًسػبى الًَّذيػفى اٍجتىرىحي ـٍ حى   21 20أى

 الفتح سورة

لقد رضي اهلل عف المؤمنيف إذ يبايعكنؾ تحت الشجرة 18 163 

 النجم سورة

 مىا يىٍنًطؽي عىًف اٍليىكىل  أ  3 ،4ًإٍف ىيكى ًإالَّ كىٍحيه ييكحىى كى

 سورة الواقعة

ئؾ المقربكف في جنات النعيـكالسابقكف السابقكف أكل 11 163 

 سورة الحشر

ٍنوي فىاٍنتىييكا كىاتَّقيكا المَّو ـٍ عى مىا نىيىاكي ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي مىا آتىاكي  أ  7 كى
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 ثانيًا: فيرست األحاديث النبوية
 

 الصفحة الحكم عمى الحديث الراوي األعمى طرف الحديث م

ٍبدى اهلًل رى "  .1 اأىرىل عى اًلحن  22 صحيح عبد اهلل بف عمر  "جيبلن صى

دَّةي ًإلىى أىًبي بىٍكرو تىٍسأىليوي   .2 اءىًت الجى  22 حسف، صحيح قىبٍيصة بف ذؤيب ""جى

 157 صحيح اإلسناد عائشة  "ككؿ نبي"ستة لعنتيـ، فمعنيـ اهلل،   .3

حاجاف تتجيء البقرة كآؿ عمراف "  .4
 "عف صاحبيما

 184 صحيح أبك أمامة الباىمي
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 ثالثًا: فيرست الرواة
 

 رقم الصفحة اسم الراوي م

رىاسىػاني  .1 ػاف بف شيعبة الخي  102، 101، 97 إبراىيـ بف طىٍيمى
كىاستي، أبك شىٍيبىة العىٍبًسي  .2  304 ًإٍبرىاىيػـ بف عثمػاف بف خي
 276، 245، 234 إبراىيـ بف محمد بف أبي يحيى، كاسمو سىٍمعىاف األىٍسمىمي  .3
، األيمىكم  .4  290، 245 إبراىيـ بف يزيد الخيكزمّْ
 187 أىٍسباط بف نىٍصر اليىٍمداني  .5
مي :كاسمو ،إسماعيؿ بف أبي خالد  .6  32 ىيٍرميز، كييقاؿ: سعد، كييقاؿ: كثير، البىجى
 36 إسماعيؿ بف إبراىيـ بف ًمٍقسىـ األىسدم  .7
 211 إسماعيؿ بف خميفػة العىٍبًسي  .8
ٍيمر األنصارمإسماعيؿ بف راف  .9 ٍيمر، أك ابف أبي عيكى  157 ع بف عيكى
 290، 228 إسماعيؿ بف عياش بف سميـ العىٍنًسيٌ   .10
 276 إسماعيؿ بف مسمـ المكي  .11
بىطي  .12  278 أيكب بف خيكط، أبك أمية، البصرم، الحى
ٍيد الرَّممي  .13  305، 247 أيكب بف سيكى
 185 أيكب بف عائذ بف ميٍدًلج الطائي  .14
عي، الًمٍيتىًميصبف الػكليد بف ة ػػػبىًقيَّ   .15 ًريز الكىبلى   154، 116 اًئد بف كعب بف حى
نىيس الككفي  .16  210 بىكر بف خي
كؼ األسدم  .17  305 بيكىٍير بف مىعري
 239 ثابت بف أبي صًفيَّة، دينار، كقيؿ: سعيد، أبك حمزة الثُّمىالي  .18
 138 ثابت بف عىٍجبلف األنصارم، السُّمىمي  .19
عي ثىٍكر بف يزيد بف  .20  160 زياد الكىبلى
بّْي  .21 رير بف عبد الحميد بف قيٍرط الضَّ  296 جى
 207 الجمد بف أيكب، البصرم  .22
 51 حبيب بف أىبي ثابت، كاسمو قيس بف دينار  .23
بىيّْب بف أبي حبيب  .24  264 حي
بىيّْب بف حيجر، أىبك يحيى القىيًسي  .25  264 حي
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ًبيب بف خالد األسىدم، الكىاىمي  .26  159 حى
اج ب  .27 جَّ  291، 279 ف أىٍرطىاة بف ثىكر بف ىيبىٍيرىة بف شىرىاًحيؿ النَّخىعيحى
ًعي  .28  89 حجاج بف دينار األىٍشجى
مىة بف ًعٍمرىاف بف قيرىاد التًُّجٍيبي  .29 ٍرمى  105 حى
ٌؾ بف ظالـ بف شيطاف األىٍزدم  .30  306، 249 حساـ بف ًمصى
 283، 240، 190 تًَّمٍيًميالحسف بف دينار، أبك سعيد البىٍصرم، كىك الحسف بف كىاصؿ، ال  .31
يٌ   .32  240، 192 الحسف بف صالح بف صالح بف حى
ًمي  .33  291، 251 الحسف بف عيمارة بف الميضىرّْب البىجى
 163، 105 الحيسيف بف كىاقد المىٍركىًزم  .34
ٍمـ الفىزىارم، أبك ميقاتؿ السَّمىٍرقىٍندم  .35  186 حفص بف سى
كىـ بف أبىاف العىدىًني  .36  307 الحى
كىـ  .37  262 بف عبد اهلل بف سىٍعد بف عبد اهلل األىيمي الحى
مىمة بف ًدينىار، البىصرم  .38  39 حمَّاد بف سى
 213 حمَّاد بف أبي سيميماف، ميٍسًمـ األىٍشعىرم  .39
ٍيكىة بف شيرىيح بف صفكاف بف مالؾ التًُّجٍيبي  .40  42 حى
بىعي  .41  312، 291، 283، 253 خارجة بف ميصعب بف خارجة الضُّ
 107 يد العىتىكيخالد بف عيبى   .42
 96 داكد بف أبي الفيرات، كاسمو عمرك بف الفيرات الًكٍندم  .43
ٍير الطَّائي  .44  102 داكد بف نيصى
ٍنعاني  .45  108 رباح بف زيد القيرىشي مكالىـ، الصَّ
 287 ركف بف عبد اهلل بف سعد، الدمشقي  .46
ٍكح بف ميسافر، أبك ًبٍشر  .47  255 رى
 141 زكريا بف إسحاؽ المكي  .48
 111 بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب، العىدىكم سالـ  .49
 265 السًَّرم بف إسماعيؿ اليىٍمدىاني  .50
كبة، كاسمو ًمٍيراف العىدىكم  .51  230 سعيد بف أبي عىري
بىاف العىٍبسي، أبك سعد البىقَّاؿ  .52  301، 194 سعيد بف المىٍرزي
 43 سفياف بف سعيد بف مىٍسركؽ الثَّكرم  .53
 66 أبي ًعٍمراف، كاسـ أبي ًعٍمراف ميمكفسيٍفياف بف عييىٍينة بف   .54
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ٍمـ بف سالـ البىٍمخي  .55  311، 285 سى
ٍضرىمي  .56 مىمة بف كييىٍيؿ بف حيصيف الحى  49 سى
 112 سميماف بف صالح المٍَّيثي  .57
 58، 35 سميماف بف طىٍرخاف التٍَّيمي  .58
 112 سميماف بف عبد الرحمف بف عيسى، كيقاؿ: سميماف بف يىسار بف عبد الرحمف  .59
 219 ًسمىاؾ بف حرب بف أكس بف خالد بف ًنزار الذٍُّىمي  .60
 113 شىًبيب بف شىٍيبىة بف عبد اهلل بف عىٍمرك بف األىٍىتـى  .61
عيُّ   .62  46 شىًريؾ بف عبد اهلل بف أبي شىًريؾ النَّخى
ٍرد العىتىكيُّ األىٍزدم  .63 اج بف الكى جَّ  82 شيٍعبة بف الحى
ٍكشىب بف يزيد   .64  90 بف الحارث، الشٍَّيبانيًشياب بف ًخراش بف حى
بَّاد بف كىثير الثَّقىفي  .65  294، 291 عى
 86 عبد الرحمف بف ميدم بف حساف العىٍنبىرم  .66
بىيّْعىة بف فىٍرقىدو السُّمىمي  .67  31 عبد اهلل بف ري
كمي  .68 مىيماف بف سىٍمعاف المىٍخزي  267 عبد اهلل بف زياد بف سي
بّْ   .69  221 يعبد اهلل بف شيٍبريمىةى بف الطفيؿ الضَّ
 58 عبد اهلل بف عىكف بف أىٍرطىبىاف الميزىني  .70
 222 عبد اهلل بف كىٍيسىاف المىٍركىزم  .71
ٍضرىمي  .72  216 عبد اهلل بف لىًييعىة بف عيقبة، الحى
رَّاني  .73 ًرم، الحى زى ر العىاًمًرم، الجى رَّ  294، 269 عبد اهلل بف ميحى
ٍمـ النٍَّيًدم  .74 ٍرب بف سى  296، 294 عبد السبلـ بف حى
كَّاد، كاسمو ميمكف  .75  114 عبد العزيز بف أبي رى
 208 عبد العزيز بف عبيد اهلل بف حمزة بف صييب بف ًسنىاف الشَّامي  .76
اًظي  .77 عي، الكيحى ًبٍيب، أبك سعيد، الكىبلى  311، 288 عبد القيدُّكس بف حى
 60 عبد الممؾ بف أبي سميماف، كاسمو ميسرة  .78
 139 تًَّميميعبد الكارث بف سعيد بف ذىٍككاف، ال  .79
 123 عبيد اهلل بف إياد بف لىًقيط السَّديكًسي  .80
 301 عبيد اهلل بف عبد اهلل أبك الميًنيب، العىتىكي  .81
بّْي  .82  299، 296، 270 عبيدة بف ميعىتّْب الضَّ
مىمة الًكندم  .83  257 عثماف بف ًمٍقسـ البيرّْم، أبك سى
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يؿ بف ًعيىاض بف مسعكد بف بشر، التًَّمي  .84  62 ميعمي بف فيضى
بّْي  .85  109 عىمَّار بف سىٍيؼ، الضَّ
 311، 233، 223 عمر بف ىاركف بف يزيد بف جابر بف سممة الثَّقىًفي  .86
مىًحي  .87  92 عمرك بف أبي سفياف بف عبد الرحمف القيرىشي، الجي
 300، 299، 272 عمرك بف ثابت بف ىيٍرميز البىٍكرم  .88
 300، 241 ًميميعمرك بف عبيد بف باب، كيقاؿ: ابف كىٍيساف التَّ   .89
 124 عمرك بف عتبة بف فىٍرقىد السُّمىًمي  .90
ٍنبىسة بف سعيد بف الضُّرىٍيس األىسىدم  .91  96، 92 عى
ميمة العىٍبدم  .92  243 عىٍكؼ بف أبي جى
 85 عيسى بف يكنيس بف أبي إسحاؽ السًَّبيعي  .93
 64 تٍَّيًميالفىٍضؿ بف ديكىٍيف، كىك لقب، كاسمو عمرك بف حماد بف زيىير بف ًدٍرىىـ ال  .94
 93 الفضؿ بف مكسى السٍّْينىاني  .95
 65، 63 فضيؿ بف ًعياض بف مسعكد بف ًبٍشر التًَّميمي  .96
 163 محاًضر بف الميكىرّْع، اليىٍمداني  .97
يىار، كيقاؿ: ابف كيكثىاف المدني  .98  142 محمد بف إسحاؽ بف يىسار بف خى
ٍيمي  .99  196 محمد بف جابر بف سىيَّار بف طىٍمؽ السُّحى

 125 مد بف جعفر الييذىًليمح  .100
كلي  .101  155 محمد بف راشد المىٍكحي
 139 محمد بف زياد، اليماني  .102
 300، 296، 274 محمد بف سالـ اليىٍمداني  .103
اع بف نىٍبيىاف النٍَّبياني  .104  226، 225 محمد بف شيجى
 94 محمد بف شيعىيب بف شىابيكر األيمىكم  .105
 283 الفىزىارم ،ميمحمد بف عبيد اهلل بف أبي سميماف العىٍرزى   .106
 56 محمد بف عىٍجبلف القيرىًشي، أبك عبد اهلل المىدىني  .107
 151 محمد بف عًطيَّة بف عيركة السٍَّعدم  .108
 287، 198 محمد بف عمر بف كىاقد الكىاقدم  .109
قَّاص المٍَّيًثي  .110 ٍمقىمة بف كى  147 محمد بف عىمرك بف عى
بّْي  .111 ًرير الضَّ يؿ بف غىٍزكاف بف جى  188 محمد بف فيضى
 138، 127، 99 محمد بف مٍيمكف المىٍركىزم، أبك حمزة السُّكًَّرم  .112
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 51 ، الزاىدمحمد بف يكسؼ بف مىٍعداف  .113
بّْي، أبك مكسى الككفي  .114 اج بف مكسى الضَّ  226 ًمٍسحى
لي  .115  127 ًمٍسعىر بف ًكدىاـ بف ظييىٍير الًيبلى
 130 الميعىافىى بف ًعٍمراف األىٍزدم  .116
ٍضرىميميعىمَّى بف ًىبلؿ   .117 ٍيد الحى  312، 149 بف سيكى
 124، 77 مىٍعمىر بف راًشد األىٍزدم  .118
ٍعفي  .119  131 الميفىضَّؿ بف يكنيس الجي
 309، 287، 202 ميقىاًتؿ بف سيميماف بف بىًشير، األىٍزدم  .120
 233 ميياجر بف ًعٍكرمة بف عبد الرحمف القيرشي، المىٍخزكمي  .121
يَّاش القيرىشي  .122  165 مكسى بف عيقبة بف أبي عى
 260 نىٍصر بف طىريؼ البىاىمي  .123
ٍيؿ المىاًزني  .124  68 النٍَّضر بف شيمى
 104 النٍَّضر بف محمد القيرشي، العىاًمرم  .125
ًنيفة الككفي  .126  300، 287، 132، 69 النٍُّعماف بف ثابت التٍَّيمي، أبك حى
زىاعي  .127  132 نيعىيـ بف حماد بف معاكية بف الحارث الخي
 134 كمنيعيـ بف مىٍيسرة النَّحٍ   .128
بّْي  .129 مّْع الضَّ  135 نىٍيشىؿ بف ميجى
 312، 233، 227، 204 نيكح بف أبي مىٍريـ، كاسمو مابىٌنة أك مافىنَّة، كقيؿ: مايىٌنة أك ماقىٌنة  .130
 308 ىشاـ بف زياد بف أبي يزيد القيرىشي  .131
 152 ىيشىيـ بف بىشير بف القىاسـ بف ًدينار، السُّمىمي  .132
 120 ، األىٍزدمىمَّاـ بف يحيى بف دينار  .133
اح بف عبد اهلل اليىٍشكيرم، أبك عىكىانة  .134  53 الكىضَّ
ؤاًسي  .135 ًميح الرُّ رَّاح بف مى ًكيع بف الجى  73 كى
ٍرد القيرشي  .136 ٍرد بف أبي الكى  76 كيىىيب بف الكى
 302 يحيى بف أبي كىًثير الطَّاًئي  .137
ًريرم  .138 مي، الجى رعة البىجى  48 يحيى بف أيكب بف أبي زي
راسانييحيى بف بً   .139  103 شر الخي
سَّاف البىٍكرم، الفمسطيني  .140  164 يىٍحيى بف حى
رىيع العىٍيشي  .141  136 يزيد بف زي
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 309 يىزيد بف أبي ًزياد، القيرشي، اليىاشمي  .142
رىاساني، أبك غانـ المىٍركىزم  .143  137 يكنس بف نافع، الخي
اد، األىٍيمي  .144 اد، كيقاؿ ابف النّْجى  124، 100 ييكنس بف يزيد بف أبي النّْجى
 157، 110، 80 أبك بكر بف عىيَّاش بف سالـ، األىسىدم  .145
 227 أبك الحسف، مكلى بني نىٍكفؿ  .146
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 رابعًا: فيرست األماكن والبمدان
 

 الصفحة األماكن والبمدان م

 4 مرك  .1

 4 خراساف  .2

 6 طىرىسكس  .3

 6 ًىٍيت  .4

 11 أىًبٍيكىرد  .5

 11 سىمىرقند  .6

 88 الرم  .7

 92 ىىرىاة  .8

 92 نيسابكر  .9
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 مرتبة بحسب حروف المعجم وسنوات الوفيات خامسًا: قائمة المصادر والمراجع

 المرجع م
 _ أ _

، تحقيؽ: عبد العميـ ىػ(259براىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجاني )ت: إل أحكاؿ الرجاؿ .1
 باكستاف. –البستكم، حديث أكادمي 

، كأجكبتو عمى أسئمة البرذعي ،مع تحقيؽ كتابو الضعفاء ،كجيكده في السنة النبكيةأبك زرعة الرازم  .2
، تحقيؽ: سعدم الياشمي، الطبعة الثانية، ىػ(264)ت:  ألبي زرعة عبيد اهلل بف عبد الكريـ الرازم

 المدينة المنكرة. –المنصكرة، كمكتبة ابف القيـ  –ـ، دار الكفاء 1989 -ق 1409
، ىػ(279)ت:  أحمد بف زىير بف حرب بف أبي خيثمةال الكبير، تاريخال كتاب أخبار المكييف مف .3

 الرياض. –ـ، دار الكطف 1997 -ق 1418تحقيؽ: إسماعيؿ حسيف، الطبعة األكلى، 
    يعمى الخميمي، خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ  يبأل ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث .4

 –ق 1409، تحقيؽ: محمد سعيد إدريس، الطبعة األكلى، ىػ(446بف الخميؿ القزكيني )ت: ا
 الرياض. –ـ، مكتبة الرشد 1989

عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ  يب، ألستيعاب في معرفة األصحاباإل .5
ـ، دار 1992 –ق 1412، تحقيؽ: عمي الجباكم، الطبعة األكلى، ىػ(463النمرم القرطبي )ت: 

 كت.بير  –الجيؿ 
أبك نصر عمي بف ىبة اهلل بف جعفر  ، البف ماككال اإلكماؿ في رفع اإلرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ .6

 بيركت. –ـ، دار الكتب العممية 1990 –ق 1411، الطبعة األكلى، ىػ(475)ت: 
لمقاضي عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف  ،اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع .7

ق 1389، تحقيؽ: السيد أحمد صقر، الطبعة األكلى، ىػ(544سبتي، أبك الفضؿ )ت: اليحصبي ال
 تكنس. –القاىرة، كالمكتبة العتيقة  –ـ، دار التراث 1970 –

، ىػ(562عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم، أبك سعد )ت: ل ،األنساب .8
 دائرة ـ، مجمس1962 - ىػ1382 األكلى، لطبعةاليماني، ا المعممي يحيى بف الرحمف تحقيؽ: عبد

 آباد. حيدر -العثمانية  المعارؼ
بف قميج بف عبد اهلل البكجرم المصرم الحكرم الحنفي )ت:  طاممى غٍ لمي  ،إكماؿ تيذيب الكماؿ .9

ـ، 2001 –ق 1422، تحقيؽ: عادؿ بف محمد، كأسامة بف إبراىيـ، الطبعة األكلى، ىػ(762
 القاىرة. –الفاركؽ الحديثة لمنشر 

، ىػ(852أبك الفضؿ أحمد بف عمي )ت:  ، البف حجر العسقبلني،اإلصابة في تمييز الصحابة .10
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ـ، دار 1995 -ىػ 1415 األكلى، معكض، الطبعة محمد كعمي المكجكد، عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ
 بيركت. –الكتب العممية 

رؽ بف محمد، الطبعة األكلى، ، ألبي معاذ طااإلرشادات في تقكية األحاديث بالشكاىد كالمتابعات .11
 القاىرة. –ـ، مكتبة ابف تيمية 1998 –ق 1417

الشقارم، مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة  ناصر بف اهلل ، لعبداآلثار السيئة لمكضع في الحديث .12
 المنكرة. المدينة -اإلسبلمية  ـ، الجامعة2003 -ىػ 1423 ،35 السنة ،120المنكرة، العدد

ـ، 2012 –ق 1433، رسالة دكتكراة، حمد عكدةأل في نقد الرجاؿ، كمنيجو اإلماـ ابف نمير .13
 طرابمس، لبناف. –الدراسات العميا، قسـ الدراسات اإلسبلمية 

 _ ب _
، ىػ(628)ت:  ، لعمي بف محمد، ابف القطاف الفاسيفي كتاب األحكاـ الكاقعيف بياف الكىـ كاإليياـ .14

 الرياض. –ـ، دار طيبة لمنشر 1997 –ق 1418ى، تحقيؽ: الحسيف آيت سعيد، الطبعة األكل
، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد ىػ(774)ت:  ، إلسماعيؿ بف عمر بف كثير، أبك الفداءالبداية كالنياية .15

 مصر. –ـ، ىجر لمطباعة 1997 –ق 1417المحسف التركي، الطبعة األكلى، 
 بيركت. –عة، بساط ، ألكـر ضياء العمرم، الطبعة الراببحكث في تاريخ السنة المشرفة .16

 _ ت _
 سيؼ، نكر أحمد: تحقيؽ ىػ(،233 )ت: معيف ليحيى بف الدارمي، ركاية – معيف ابف تاريخ .17

 .دمشؽ -لمتراث  المأمكف ق، دار1400طبعة 
سيؼ،  نكر أحمد: تحقيؽ ىػ(،233 )ت: معيف ليحيى بف الدكرم، ركاية – معيف ابف تاريخ .18

حياء العممي البحث ـ، مركز1979 -ق 1399الطبعة األكلى،   مكة -اإلسبلمي  التراث كا 
 المكرمة.

 كامؿ محمد: تحقيؽ ىػ(،233 )ت: معيف ليحيى بف محرز، ابف ركاية – معيف ابف تاريخ .19
 .دمشؽ - العربية المغة مجمع ـ،1985 -ق 1405 القصار،

 .بيركت –، دار الكتب العممية ىػ(256)ت:  ، لمحمد بف إسماعيؿ البخارمالتاريخ الكبير .20
، تحقيؽ: محمكد زايد، الطبعة ىػ(256)ت:  الصغير، لمحمد بف إسماعيؿ البخارمالتاريخ  .21

 بيركت. –ـ، دار المعرفة 1986 -ق 1406األكلى، 
  أحمد بف زىير بف حرب بف أبي خيثمة"، التاريخ ابف أبي خيثمةالتاريخ الكبير المعركؼ بػ " .22

ـ، الفاركؽ 2004 -ق 1424كلى، صبلح بف فتحي ىمؿ، الطبعة األ ، تحقيؽ:ىػ(279)ت: 
 القاىرة. –الحديثة لمطباعة كالنشر 

، تحقيؽ: عبد الفتاح ىػ(347عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الصدفي )ت: ، لتاريخ ابف يكنس .23
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 بيركت. -ـ، دار الكتب العممية 2000 -ق 1421فتحي عبد الفتاح، الطبعة األكلى، 
، تحقيؽ: ىػ(385)ت:  البغدادم عمر بف أحمد، يفتاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاى .24

 ـ.1989 –ق 1409عبد الرحيـ القشقرم، الطبعة األكلى، 
، تحقيؽ: صبحي ىػ( 385)ت:  البغدادم عمر بف أحمد، تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف .25

 الككيت. –ـ، الدار السمفية 1984 –ق 1404السامرائي، الطبعة األكلى، 
)ت:  الدارقطني الحسف عمي بف عمر يب، ألى المجركحيف البف حبافتعميقات الدارقطني عم .26

 الحديثة ـ، الفاركؽ1994 -ق 1414العربي، الطبعة األكلى،  محمد بف ، تحقيؽ: خميؿىػ(385
 القاىرة. – اإلسبلمي الكتاب كدار كالنشر، لمطباعة

، ىػ(403)ت:  األزدم ، البف الفرضي، عبد اهلل بف محمداألندلسب كالركاة لمعمـ عمماءالتاريخ  .27
 القاىرة. –ـ، مطبعة المدني 1988 –ق 1408تحقيؽ: عزت الحسيني، الطبعة الثانية، 

أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل )ت: ، بف عبد البرال، مف المعاني كاألسانيد التمييد لما في المكطأ .28
 قاؼاألك  عمكـ ـ، كزارة1967 –ق 1387، تحقيؽ: مصطفى العمكم، كمحمد البكرم، ىػ(463

 المغرب. – اإلسبلمية كالشؤكف
 : بشارحقيؽىػ( ت463أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت )ت: ، لمخطيب البغدادم، تاريخ بغداد .29

 بيركت. –ـ، دار الغرب اإلسبلمي 2001 –ق 1422معركؼ، الطبعة األكلى، 
مؼ سميماف بف خ الكليد يبألو البخارم في الجامع الصحيح عنالتعديؿ كالتجريح، لمف خرج  .30

ـ، دار 1986 –ق 1406، تحقيؽ: أبك لبابة حسيف، الطبعة األكلى، ىػ(474الباجي األندلسي )ت: 
 الرياض. –المكاء لمنشر 

، تحقيؽ: حمدم السمفي، ىػ(507أبك الفضؿ محمد بف طاىر )ت: ، البف القيسراني، تذكرة الحفاظ .31
 الرياض. –ـ ، دار الصميعي لمنشر 1994 –ق 1415الطبعة األكلى، 

بف مكسى اليحصبي )ت:  لمقاضي عياض لمعرفة أعبلـ المذىب، رتيب المدارؾ كتقريب المسالؾت .32
( محمد 5( عبد القادر الصحراكم، ج)2،3،4( محمد بف تاكيت الطنجي، ج)1، تحقيؽ: ج)ىػ(544

 - فضالة ـ، مطبعة1983 –ق 1403( سعيد أحمد أعراب، الطبعة الثانية، 6،7،8شريفة، ج)
 ب.المغر  المحمدية،

، محب الديف أبي سعيد ىػ(571أبك القاسـ عمي بف الحسف )ت: ، البف عساكر، تاريخ دمشؽ .33
 بيركت. –ـ، دار الفكر 1995 –ق 1415عمر بف غرامة العمركم، 

   أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ شرح مقدمة ابف الصبلح، لمحافظ العراقي،  التقييد كاإليضاح .34
 –ـ، دار الحديث لمطباعة كالنشر 1984 –ق 1405الثانية،  ، الطبعةىػ(806بف الحسيف )ت: ا

 بيركت.
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كسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج )ت: في أسماء الرجاؿ، لممزم،  تيذيب الكماؿ .35
 بيركت. –ـ، مؤسسة الرسالة 1983 –ق 1403، تحقيؽ: بشار معركؼ، الطبعة الثانية، ىػ(742

، الطبعة األكلى، ىػ(748حمد بف أحمد بف عثماف )ت: أبك عبد اهلل م، لمذىبي ،تذكرة الحفاظ .36
 بيركت. –ـ، دار الكتب العممية 1998 –ق 1419

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف )ت: ، لمذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ .37
 ت.بيرك  –ـ، دار الغرب اإلسبلمي 2003، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، الطبعة األكلى، ىػ(748

 األكلى، ، الطبعةىػ(852أبك الفضؿ أحمد بف عمي )ت:  ، البف حجر العسقبلني،تيذيب التيذيب .38
 اليند. –النظامية  المعارؼ دائرة ىػ، مطبعة1326

 ، تحقيؽ: محمدىػ(852)ت:  أبك الفضؿ أحمد بف عمي ،، البف حجر العسقبلنيتقريب التيذيب .39
 سكريا. –لرشيد ـ، دار ا1986 – ق1406 األكلى، عكامة، الطبعة

، تحقيؽ: ىػ(911)ت:  السيكطي عبد الرحمف بف أبي بكر، لتدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم .40
 الرياض. –ق، مكتبة الككثر 1415أبك قتيبة نظر الفاريابي، الطبعة الثانية، 

، ىػ(1182)ت:  لمعاني تنقيح األنظار، لمحمد بف إسماعيؿ الحسني، الكحبلني تكضيح األفكار .41
 –العممية  الكتب ـ، دار1997 -ىػ 1417 األكلى، عكيضة، الطبعة بف محمد بف قيؽ: صبلحتح

 بيركت.
، تحقيؽ: عبد الفتاح  ىػ(1338)ت:  الجزائرم بف صالح، لطاىر تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر .42

 حمب. –ـ، مكتب المطبكعات اإلسبلمية 1995 –ق 1416أبك غدة، الطبعة األكلى، 
 –ـ، مؤسسة الرياف 2003 –ق 1424، لعبد اهلل الجديع، الطبعة األكلى، ثتحرير عمكـ الحدي .43

 بيركت.
 _ ث _

 -ق 1408، الطبعة األكلى، ىػ(354)ت: التميمي الثقات لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف  .44
 بيركت. –ـ، مؤسسة الكتب الثقافية 1988

 _ ج _
، ىػ(327)ت:  الرازم بف محمد بف إدريسأبك محمد عبد الرحمف ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ .45

 إحياء اليند، كدار – العثمانية المعارؼ دائرة مجمس ـ، طبعة1952 -ق 1372الطبعة األكلى، 
 بيركت. – العربي التراث

أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت )ت: ، لمخطيب البغدادم، الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع .46
 الرياض. – المعارؼ مكتبة، تحقيؽ: محمكد الطحاف، ىػ(463

    مجد الديف أبك السعادات المبارؾ ، البف األثير الجزرم ،جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ .47



 

 

 
349 

 

 - الحمكاني ـ، مكتبة1969 –ق 1389، تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط، ىػ(606بف محمد )ت: ا
 البياف. دار مكتبة - المبلح مطبعة

  عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد اهلل، ، لالجرح كالتعديؿجكاب الحافظ المنذرم عف أسئمة في  .48
، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، الطبعة األكلى، ىػ(656أبك محمد، زكي الديف المنذرم )ت: 

 حمب. –ق، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية 1411
، ىػ(761صبلح الديف أبك سعيد خميؿ )ت: ، لمعبلئي ،جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ .49

ـ، عالـ الكتب، كمكتبة النيضة العربية 1986 –ق 1407تحقيؽ: حمدم السمفي، الطبعة الثانية، 
 بيركت. –
، تحقيؽ:   ىػ(775الحنفي )ت:  بف أبي الكفاء القرشيال ،ة في طبقات الحنفيةضيَّ الجكاىر المي  .50

 مصر. –ـ، ىجر لمطباعة 1993 –ق 1413عبد الفتاح الحمك، الطبعة الثانية، 
 _ ح_ 

عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت: ، لحسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة .51
دار إحياء الكتب  ، ـ1967 -ىػ 1387الطبعة األكلى  ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، تحقيؽ: ىػ(911

 .مصر –عيسى البابي الحمبي كشركاه  -العربية 
 _ خ _

ق، دار عالـ 1421الشريؼ حاتـ العكني، الطبعة األكلى،  ،خبلصة التأصيؿ لعمـ الجرح كالتعديؿ .52
 مكة المكرمة. –الفكائد لمنشر 

 _ د _
   أبك عبد اهلل محمد ، لمذىبي ،ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف .53
 - ىػ1387 الثانية، األنصارم، الطبعة محمد بف ، تحقيؽ: حمادىػ(748)ت:  بف أحمد بف عثمافا

 مكة. - الحديثة النيضة ـ، مكتبة1967
 _ ذ _

، ىػ(385)ت:  البغدادم عمر بف أحمد، البف شاىيف ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو .54
 –ـ، مكتبة أضكاء السمؼ 1999 - ىػ1419األكلى،  األنصارم، الطبعة محمد بف تحقيؽ: حماد

 الرياض
، تحقيؽ: سيد حسف، ىػ(430)ت:  األصبياني عبد اهللأحمد بف  أصبياف ألبي نعيـ ذكر أخبار .55

 بيركت. –ـ، دار الكتب العممية 1990 –ق 1410الطبعة األكلى، 
، تحقيؽ: عبد الرحمف ىػ(507)ت:  أبك الفضؿ محمد بف طاىر، البف القيسراني ،ذخيرة الحفاظ .56

 الرياض. –ـ، دار السمؼ لمنشر 1996 –ق 1416الفريكائي، الطبعة األكلى، 
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)ت:  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف، ، لمذىبير مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿذك .57
 حمب. –، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتب المطبكعات اإلسبلمية ىػ(748

 _ ر _
، تحقيؽ: عبد اهلل ىػ(398أحمد بف محمد بف الحسيف )ت: ، اذمبلبى مكى لرجاؿ صحيح البخارم  .58

 بيركت. –ـ، دار المعرفة 1987 –ق 1407كلى، الميثي، الطبعة األ
، تحقيؽ: ماىر ىػ(676)ت:  النككم زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ يب، ألرياض الصالحيف .59

 بيركت، دمشؽ. –ـ، دار ابف كثير 2007 –ق 1428الفحؿ، الطبعة األكلى، 
 د بف أحمد بف عثمافأبك عبد اهلل محم، لمذىبي ،الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ .60

ـ، دار البشائر 1992 –ق 1412، تحقيؽ: محمد المكصمي، الطبعة األكلى، ىػ(748)ت: 
 بيركت. –اإلسبلمية 

، ىػ(1304)ت:  ، أبك الحسنات محمد بف عبد الحيممكنكمل ،الرفع كالتكميؿ في الجرح كالتعديؿ .61
 حمب. – اإلسبلمية طبكعاتالم ق، مكتب1407غدة، الطبعة الثالثة،  أبك الفتاح تحقيؽ: عبد

أبك عبد اهلل محمد بف أبي ، مكتانيل ،الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشرفة .62
 -ىػ 1421 السادسة، الزمزمي، الطبعة محمد بف المنتصر ، تحقيؽ: محمدىػ(1345الفيض )ت: 

 بيركت. –اإلسبلمية  البشائر ـ، دار2000
 _ س _

 أحمد: تحقيؽ ىػ(،233 )ت: معيف، ليحيى بف معيف بف يحيى زكريا ألبي الجنيد ابف سؤاالت .63
 .المنكرة المدينة -الدار  ـ، مكتبة1988 -ق 1408 األكلى، الطبعة سيؼ، نكر محمد

      مكفؽ: تحقيؽ ق(،234 )ت: المديني بف لعمي شيبة، أبي بف عثماف بف محمد سؤاالت .64
 .الرياض المعارؼ، كتبةم ق،1404القادر، الطبعة األكلى،  عبد اهلل عبد

 زياد: تحقيؽ ىػ(،241 كتعديميـ )ت: الركاة جرح في حنبؿ بف أحمد لئلماـ داكد أبي سؤاالت .65
 .المنكرة المدينة -كالحكـ  العمكـ ـ، مكتبة1994 -ق 1414 األكلى، الطبعة منصكر، محمد

لعمرم، ، تحقيؽ: محمد عمي اىػ(275سميماف بف األشعث )ت:  سؤاالت اآلجرم ألبي داكد .66
 المنكرة. المدينة -اإلسبلمية  بالجامعة العممي البحث ـ، عمادة1979 -ق 1399

، تحقيؽ: محمد عبد الحميد، ىػ(275سميماف بف األشعث )ت: ، ألبي داكد سنف أبي داكد .67
 بيركت. –المكتبة العصرية 

مد (، كمح2-1، تحقيؽ: أحمد شاكر )جىػ(279)ت:  ، لمحمد بف عيسى الترمذمسنف الترمذم .68
براىيـ3فؤاد عبد الباقي)ج  كمطبعة مكتبة الثانية، شركة (، الطبعة5-4عكض)ج عطكة (، كا 

 مصر. – الحمبي البابي مصطفى
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، تحقيؽ: حسف ىػ(303)ت:  ، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائيالسنف الكبرل لمنسائي .69
 بيركت. – الرسالة ـ، مؤسسة2001 -ق 1421األكلى،  شمبي، الطبعة

، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك ىػ(303)ت:  لنسائي، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائيسنف ا .70
 حمب -ـ، مكتب المطبكعات اإلسبلمية 1986 –ق 1406غدة، الطبعة الثانية، 

، تحقيؽ: مكفؽ ىػ(385)ت:  ، أبك الحسف عمي بف عمر الدارقطنيسؤاالت الحاكـ لمدارقطني .71
 الرياض. –ـ، مكتبة المعارؼ 1984 –ق 1404عبد القادر، الطبعة األكلى، 

 ، تحقيؽ: فريؽىػ(385)ت:  ، أبك الحسف عمي بف عمر الدارقطنيسؤاالت السممي لمدارقطني .72
الجريسي، الطبعة  الرحمف عبد بف خالد د: الحميد، اهلل عبد ابف سعد د: كعناية بإشراؼ الباحثيف مف

 ق.1427األكلى، 
، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، ىػ(385)ت:  عمر الدارقطني، ألبي الحسف عمي بف سنف الدارقطني .73

، الطبعة األكلى،  ـ، مؤسسة 2004 –ق 1424كحسف شمبي، كعبد المطيؼ حرز اهلل، كأحمد برىـك
 بيركت. –الرسالة 

ق(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد 275)ت:  عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني يب، ألسنف ابف ماجو .74
 ربية.الباقي، دار إحياء الكتب الع

)ت:  المعركؼ بابف البيع أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل، سؤاالت السجزم لمحاكـ .75
 -ـ، دار الغرب اإلسبلمي 1988 –ق 1408، تحقيؽ: مكفؽ عبد القادر، الطبعة األكلى، ىػ(405

 بيركت.
: )ت ، ألبي الحسف عمي بف عمر الدارقطنيسؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو .76

 - جميمي خانة ق، كتب1404، الطبعة األكلى، عاـ القشقرم عبد الرحيـ محمد :حقيؽت، ىػ(425
 .باكستاف

، تحقيؽ: محمد عبد القادر ىػ(458أحمد بف الحسيف بف عمي )ت: ، السنف الكبرل لمبييقي .77
 بيركت. –ـ، دار الكتب العممية 2003 –ق 1424عطا، الطبعة الثالثة، 

حممي  ، تحقيؽ: كـرىػ(535سماعيؿ بف محمد األصبياني )ت: سير السمؼ الصالحيف إل .78
 الرياض. –كالتكزيع  لمنشر الراية أحمد، دار

، تحقيؽ: بشار ىػ(748)ت:  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف، ، لمذىبيسير أعبلـ النببلء .79
 بيركت. –عكاد معركؼ، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة 

، الطبعة ىػ(1384)ت:  ، لمصطفى بف حسني السباعيع اإلسبلميالسنة كمكانتيا في التشري .80
 بيركت. –ـ، المكتب اإلسبلمي 1976 –ق 1396الثانية، 

 _ ش _
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كحقيقة السنف كتصحيح  ،كشرح مذاىب أىؿ اآلثار ،شركط األئمة، رسالة في فضؿ األخبار .81
ٍندىه العبدم ، تحقيؽ: عبد الرحمف ػ(ى395أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ )ت: ، الركايات، البف مى
 الرياض. –ـ، دار المسمـ لمنشر كالتكزيع 1995 –ق 1416الفريكائي، الطبعة األكلى، 

، تحقيؽ: عبد العمي حامد، ىػ(458أحمد بف الحسيف بف عمي )ت: ، شعب اإليماف لمبييقي .82
 الرياض. –ـ، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع 2003 –ق 1423الطبعة األكلى، 

، تحقيؽ: ىماـ ىػ(795لزيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب )ت:  ،مذمشرح عمؿ التر  .83
 الرياض. –ـ، مكتبة الرشد 2000 –ق 1421سعيد، الطبعة الثانية، 

، ىػ(806أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف )ت: ، لمعراقي ،شرح التبصرة كالتذكرة .84
ـ، دار الكتب العممية 2002 –ق 1423كلى، تحقيؽ: عبد المطيؼ اليميـ، كماىر فحؿ، الطبعة األ

 بيركت. –
، ىػ(1089)ت:  بف العماد عبد الحي بف أحمد بف محمدل في أخبار مف ذىب، شذرات الذىب .85

ـ، دار     1986 –ق 1406تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط، كمحمكد األرناؤكط، الطبعة األكلى، 
 دمشؽ، بيركت. –ابف كثير 

إسماعيؿ، قدـ لو: مقبؿ بف ىادم الكادعي، الطبعة األكلى،  شفاء العميؿ، لمصطفى بف .86
 القاىرة. –ـ، مكتبة ابف تيمية 1991 –ق 1411

 ـ، المكتبة2011 –ق 1432، ألبي المنذر محمكد المنياكم، الطبعة األكلى، شرح المكقظة .87
 مصر. –الشاممة 

ـ، 2008 –ق 1429 البراؾ، الطبعة الثانية، ناصر بف الرحمف لعبد ،شرح العقيدة الطحاكية .88
 التدمرية. دار

 _ ص _
ق(، تحقيؽ: محمد زىير 256، لئلماـ محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ )ت: صحيح البخارم .89

 بيركت. -ىػ، دار طكؽ النجاة 1422 عاـ األكلى، الناصر، الطبعة
 فؤاد محمد: الشيخ بإشراؼ ىػ(،261 )ت: النيسابكرم الحجاج بف مسمـ لئلماـ مسمـ، صحيح .90

 –القاىرة، كدار الكتب العممية  –الحديث  دار ـ،1991 -ق 1412 األكلى، الطبعة الباقي،عبد
 بيركت.

، تحقيؽ: محمد ىػ(311بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة )ت:  يب، ألصحيح ابف خزيمة .91
 بيركت. – اإلسبلمي ـ، المكتب1980 -ق 1400مصطفى األعظمي، 

 _ ض _
، أبي العينيفأحمد بف : حقيؽت، ىػ(256)ت:  سماعيؿ، محمد بف إالضعفاء الصغير لمبخارم .92
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 ـ، مكتبة ابف عباس.2005 -ق 1426الطبعة األكلى، 
، تحقيؽ: محمكد زايد، الطبعة ىػ(303)ت:  ، أحمد بف شعيبالضعفاء كالمترككيف لمنسائي .93

 حمب. –ـ، دار الكعي 1396األكلى، 
 أميف المعطي ، تحقيؽ: عبدىػ(322لعقيمي )ت: اجعفر محمد بف عمرك  يالضعفاء الكبير ألب .94

 بيركت. – العممية الكتب ـ، دار1984 -ق 1404 األكلى، قمعجي، الطبعة
، تحقيؽ: ىػ(385)ت:  ، أبك الحسف عمي بف عمر الدارقطنيف لمدارقطنييالضعفاء كالمتركك .95

، ىػ1403 ، عاـ60 العدد(: 2)ىػ، جزء1403 ، عاـ59 العدد(: 1)القشقرم، جزء محمد الرحيـ عبد
 .المدينة المنكرة -مجمة الجامعة اإلسبلمية  ىػ، 1404 ، عاـ64 - 63 العدد(: 3)جزء

، تحقيؽ: فاركؽ حمادة، الطبعة ىػ(430األصبياني )ت:  أحمد بف عبد اهلل الضعفاء ألبي نعيـ .96
 البيضاء. الدار - الثقافة ـ، دار1984 –ق 1405األكلى، 

، ىػ(597)ت:  الجكزم ج عبد الرحمف بف عميجماؿ الديف أبك الفر ، لالضعفاء كالمترككيف .97
 –ـ، دار الكتب العممية 1986 –ق 1406تحقيؽ: أبك الفداء عبد اهلل القاضي، الطبعة األكلى، 

 بيركت.
 _ ط _

ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، 230بف سعد )ت: بي عبد اهلل محمد الطبقات الكبرل، أل .98
 بيركت. – العممية لكتبا ، دارـ1990 -ق 1410الطبعة األكلى، 

 الفكر ـ، دار1993 -ق 1414، تحقيؽ: سييؿ زكار، ىػ(240)ت:  بف خياط طبقات خميفة .99
 كالتكزيع. كالنشر لمطباعة

 عبداهلل بف ، تحقيؽ: عاصـىػ(852)ت:  ، ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلنيطبقات المدلسيف .100
 األردف. –القريكتي، الطبعة األكلى، مكتبة المنار 

، طبعة (ق973)ت:  ، لعبد الكىاب الشعرانيح األنظار في طبقات األخيارقالكبرل، لكا اتالطبق .101
 .مصر كأخيو، الكتبي المميجي محمد ق، مكتبة1315

 _ ع _
كصي اهلل  :ىػ(، تحقيؽ241)ت:  ركاية ابنو عبد اهلل لئلماـ أحمد بف حنبؿ العمؿ كمعرفة الرجاؿ .102
 الرياض. –ـ، دار الخاني 2001 -ق 1422، الطبعة الثانية، بف عباسا
   :ىػ(، تحقيؽ241ركاية المركذم كغيره )ت:  لئلماـ أحمد بف حنبؿ العمؿ كمعرفة الرجاؿ .103

 اليند. –ـ، الدار السمفية 1988 -ق 1408، الطبعة األكلى، كصي اهلل بف عباس
   السامرائي،  ، تحقيؽ: صبحيىػ(279)ت:  ، لمحمد بف عيسى الترمذمعمؿ الترمذم الكبير .104

 الكتب، ـ، عالـ1989 -ق 1409الصعيدم، الطبعة األكلى،  خميؿ محمكد النكرم، المعاطي أبك
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 بيركت. – العربية النيضة كمكتبة
سعد بف عبد اهلل ق(، تحقيؽ: 327العمؿ، البف أبي حاتـ، عبد الرحمف بف محمد الرازم )ت:  .105

 –، مكتبة الممؾ فيد ـ2006 - ىػ1427الطبعة األكلى، ، الحميد ك خالد بف عبد الرحمف الجريسي
 الرياض.

محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم المعركؼ بأًبي الشيخ  يالعظمة ألب .106
الطبعة األكلى، ، رضاء اهلل بف محمد إدريس المباركفكرم، تحقيؽ: ىػ(369األصبياني )ت: 

 .الرياض –دار العاصمة  ق، 1408
)ت:  ، أبك الحسف عمي بف عمر الدارقطنيكية لمدارقطنيالعمؿ الكاردة في األحاديث النب .107

 –ـ، دار طيبة 1985 –ق 1405، تحقيؽ: محفكظ الرحمف السمفي، الطبعة األكلى، ىػ(385
 الرياض.

، تحقيؽ: نكر ىػ(643)ت:  ، عثماف بف عبد الرحمفبف الصبلحالعمكـ الحديث، معرفة أنكاع  .108
 شؽ، بيركت.دم –ـ، دار الفكر 1986 –ق 1406الديف عتر، 

ق، رسالة ماجستير، جامعة الممؾ   1401، لمحمد أحمد، كناقدان  عبد اهلل بف المبارؾ محدثان  .109
 مكة المكرمة. –عبد العزيز، قسـ الدراسات العميا 

)ت:  ، ألبي محمد الزىرانيعمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع .110
 الرياض. -كالتكزيع  لمنشر اليجرة ـ، دار1996 -ىػ 1417 األكلى، ، الطبعةىػ(1427

 –، لعبد العزيز محمد فارح، مجمع الممؾ فيد عناية العمماء باإلسناد كعمـ الجرح كالتعديؿ .111
 السعكدية.

 _ ف _
ٍندىه .112 ، تحقيؽ: ىػ(395أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ )ت: ، فتح الباب في الكنى كاأللقاب البف مى

 الرياض. –ـ، مكتبة الككثر 1996 –ق 1417ي، الطبعة األكلى، أبك قتيبة الفارياب
شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف )ت: ، مسخاكمل ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .113

 مصر. – السنة ـ، مكتبة2003 - ىػ1424 األكلى، عمي، الطبعة حسيف ، تحقيؽ: عميىػ(902
 _ ك _

القشقرم، الطبعة  الرحيـ ، تحقيؽ: عبدىػ(261)ت:  لحجاجبف ا الكنى كاألسماء لئلماـ مسمـ .114
 المنكرة. المدينة -اإلسبلمية  بالجامعة العممي البحث ـ، عمادة1984 -ق 1404األكلى، 

 محمد نظر قتيبة ، تحقيؽ: أبكىػ(310أبك ًبٍشر محمد بف أحمد )ت: ، الكنى كاألسماء لمدكالبي .115
 بيركت. –ـ، دار ابف حـز 2000 -ق 1421الفاريابي، الطبعة األكلى، 

، تحقيؽ: عادؿ عبد ىػ(365)ت:  الجرجاني بف عدمبي أحمد الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ أل .116
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 بيركت. –المكجكد، عمي معٌكض، عبد الفتاح أبك سنَّة، دار الكتب العممية 
 ، تحقيؽ: أبكىػ(463أبك بكر أحمد بف عمي )ت: ، لمخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية .117

براىيـ داهللعب  المنكرة. المدينة - العممية المدني، المكتبة حمدم السكرقي، كا 
، تحقيؽ: محمد عكامة، ىػ(748)ت:  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف، لمذىبي ،الكاشؼ .118

ـ، دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية، كمؤسسة عمـك 1992 –ق 1413كأحمد الخطيب، الطبعة األكلى، 
 جدة. –القرآف 

مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني ؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، لكش .119
 –ـ، مكتبة المثنى 1941، طبعة عاـ ىػ(1067المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة )ت: 

 بغداد.
 _ ل _

، ىػ(630أبك الحسف عمي بف أبي الكـر )ت: ،البف األثير الجزرم ،المباب في تيذيب األنساب .120
 بغداد. –تبة المثنى مك
، الطبعة الثالثة، عاـ ىػ(711)ت:  ، محمد بف مكـر بف عميالبف منظكر ،لساف العرب .121

 بيركت. –ق، دار صادر 1414
، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، ىػ(852)ت:  ، ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلنيساف الميزافل .122

 بيركت. –ـ، دار البشائر اإلسبلمية 2002 –ق 1423الطبعة األكلى، 
عبد الرحمف بف أبي بكر )ت: ، لمسيكطي ،الآللىء المصنكعة في األحاديث المكضكعة .123

 الكتب ـ، دار1996 - ىػ1417 األكلى، الطبعة عكيضة، بف محمد بف ، تحقيؽ: صبلحىػ(911
 بيركت. – العممية

 _ م _
)ت:  يى بف معيفالبادم، ليح طيماف ابف ركاية ،مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ .124

حياء العممي البحث ، تحقيؽ: أحمد نكر سيؼ، مركزىػ(233  المكرمة. مكة -اإلسبلمي  التراث كا 
، المصنؼ في األحاديث كاآلثار، ألبي بكر عبد اهلل بف محمد          مصنؼ ابف أبي شيبة .125

 –ق 1409، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، الطبعة األكلى، ق(235ت: ) ابف أبي شيبة الككفي
 بيركت. –ـ، دار التاج 1989

   محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ  يبمسند الدارمي المعركؼ بػ: سنف الدارمي، أل .126
 -ىػ 1412الطبعة األكلى،  ، حسيف سميـ أسد الداراني ق(، تحقيؽ: 255)ت:  بف بىيراـ الدارميا

 .كديةالمممكة العربية السع - دار المغني لمنشر كالتكزيع ، ـ2000
، تحقيؽ: عبد العميـ البستكم، ىػ(261)ت:  لعجميامعرفة الثقات ألحمد بف عبد اهلل بف صالح  .127
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 المنكرة. المدينة - الدار ـ، مكتبة1985 -ق 1405األكلى،  الطبعة
، تحقيؽ: أكـر ضياء العمرم، الطبعة ىػ(277لفسكم )ت: يعقكب بف سفياف االمعرفة كالتاريخ ل .128

 المدينة المنكرة. –الدار  ق، مكتبة1410األكلى، 
، تحقيؽ: ىػ(317أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز )ت: ، معجـ الصحابة لمبغكم .129

 الككيت. – البياف دار ـ، مكتبة2000 -ق 1421الجكني، الطبعة األكلى،  محمد بف األميف محمد
 ، تحقيؽ: شكرىػ(327)ت:  الرازمأبك محمد عبد الرحمف بف محمد ، المراسيؿ البف أبي حاتـ .130

 بيركت. –ـ، مؤسسة الرسالة 1998 -ق 1418قكجاني، الطبعة الثانية،  اهلل نعمة اهلل
، تحقيؽ: صبلح ىػ(351أبك الحسيف عبد الباقي بف قانع )ت: ، معجـ الصحابة البف قانع .131

 المنكرة. المدينة - األثرية الغرباء المصراتي، مكتبة
 ، تحقيؽ: مرزكؽىػ(354باف بف أحمد بف حباف )ت: مشاىير عمماء األمصار لمحمد بف ح .132

 –ـ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع 1991 -ق 1411إبراىيـ، الطبعة األكلى،  عمي
 المنصكرة.

محمد بف حباف بف أحمد بف حباف )ت: ل المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف .133
 بيركت. –المعرفة  ـ، دار1992 -ق 1412، تحقيؽ: محمكد زايد، ىػ(354

لراميرمزم )ت: امحمد الحسف بف عبد الرحمف  يبألالمحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي  .134
 –ـ، دار الفكر 1771 -ق 1391، تحقيؽ: محمد عجاج الخطيب، الطبعة األكلى، ىػ(360

 بيركت.
، تحقيؽ: ىػ(385)ت:  ، أبك الحسف عمي بف عمر الدارقطنيالمؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني .135

 بيركت. –ـ، دار الغرب اإلسبلمي 1986 –ق 1406مكفؽ عبد القادر، الطبعة األكلى، 
، تحقيؽ: السيد ىػ(405عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل )ت:  يألب ،معرفة عمكـ الحديث .136

 بيركت. –ـ، دار الكتب العممية 1977 –ق 1397معظـ حسيف، الطبعة الثانية، 
، تحقيؽ: ىػ(405د اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل )ت: عب يألب ،المستدرؾ عمى الصحيحيف .137

 بيركت. –ـ، دار الكتب العممية 2002 –ق 1422مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الثانية، 
 ، تحقيؽ: ربيعىػ(405عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل )ت:  يألب  ،المدخؿ إلى الصحيح .138

 بيركت. –مؤسسة الرسالة  ق،1404المدخمي، الطبعة األكلى، عاـ  عمير ىادم
 بف عادؿ: ، تحقيؽىػ(430)ت:  األصبيانيأحمد بف عبد اهلل  ألبي نعيـ ،معرفة الصحابة .139

 الرياض. –لمنشر  الكطف ـ، دار1998 - ىػ1419 األكلى، العزازم، الطبعة يكسؼ
، تحقيؽ: عبد المعطي ىػ(458أحمد بف الحسيف بف عمي )ت: ، ثار لمبييقيمعرفة السنف كاآل .140
باكستاف،  –ـ، الناشركف: جامعة الدراسات اإلسبلمية 1991 –ق 1412معجي، الطبعة األكلى، ق
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 المنصكرة، القاىرة. –حمب، القاىرة، كدار الكفاء  –دمشؽ، بيركت، كدار الكعي  –كدار قتيبة 
، تحقيؽ: محمد ىػ(463أبك بكر أحمد بف عمي )ت: ، لمخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ .141

 دمشؽ، بيركت. –ـ، دار القادرم 1997 –ق 1417الحامدم، الطبعة األكلى، صادؽ آيدف 
)ت:  أبك الفضؿ محمد بف طاىر، البف القيسراني ،معرفة التذكرة في األحاديث المكضكعة .142

 –ـ، مؤسسة الكتب القافية 1985 –ق 1406، تحقيؽ: عماد الديف حيدر، الطبعة األكلى، ىػ(507
 بيركت.

لجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  كاألمـ، مكؾالمنتظـ في تاريخ الم .143
ـ، دار 1992 –ق 1412، تحقيؽ: محمد عطا، كمصطفى عطا، الطبعة األكلى، ىػ(597)ت: 

 بيركت. –الكتب العممية 
ـ، 1977 –ق 1397، ىػ(626)ت:  ، ألبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الحمكممعجـ البمداف .144

 بيركت. –دار صادر 
    رسبلف بف ، كعمرىػ(643)ت: ، البف الصبلح كمحاسف االصطبلح ،مقدمة ابف الصبلح .145

 ق(، تحقيؽ: عائشة عبد الرحمف، دار المعارؼ.805الكناني )ت:  صالح بف نصير ابف
، ىػ(748)ت:  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف، ، لمذىبيميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .146

 بيركت. –د البجاكم، دار المعرفة تحقيؽ: عمي محم
، تحقيؽ: ىػ(748)ت:  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف، لمذىبي ،المغني في الضعفاء .147

 قطر. –نكر الديف عتر، طبع عمى نفقة إدارة إحياء التراث اإلسبلمي 
يؽ: ، تحقىػ(748)ت:  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف، لمذىبي ،المقتنى في سرد الكنى .148

 المدينة المنكرة. –ق، المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية 1408محمد صالح المراد، طبعة 
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