
 

   



غـــــــزة                                                                                                   - الجامعة اإلسالمیــــــــة
  لیــــــــــــاـــــات العــــادة الدراســعم
  ة أصـــــــــول الدیــــــــــــنـــــیــــــلــك

    هــقسم الحدیث الشریف وعلوم
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  َوالتَّاِرْیخ) ِمْن ِخالِل ِكَتاِبِه: الَمْعِرَفةِ َدَراَسٌة َتْطِبْیِقّیٌة ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Imam Ya’qoub Bin Sofian Al Fasawi and his method 
in Jarah (dispraise) and amendment (praise) 

 “applied study in his book: knowledge and history“  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البِالطّ دادــإع
  حممد حيىي حممد علي الوكيل

  
  

  
  كتورِالداألستاذ  رافـــإش

  - تعاىل حفظه اهللا-    شعرطالب محاد أبو 
  
  

  
  ُقدَِّم هذا البحُث استكماًال ِلـُمتطلَّباِت الُحُصوِل على َدَرجِة الماجستیر في 

  ِقْسِم الحِدیِث الّشِریِف وُعُلوِمهِ 
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) كُرأَش ي أَننزِعأَو بي  رالَّت كتـــــمعن
 أَنو يداللَى وعو لَيع ــــتمأَنْع  

  أَعملَ صالحا تَرضَاه وأَدخلْني 
  بِرحمتك في عبادكَ 

نيحالالص   (  

 )19: آیة النمل(سورة 
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  . . .أميإلى نبض قلبي، وروح جسدي،  ×
  . . .أبيإلى مفخرة حیاتي، وتاج رأسي،  ×
  . . .حسین وعمر وعبد اهللا وحسنإلى أشقائي  ×
  . . .إیمان  وٕایناسإلى شقیقتّي  ×
  إلى أعمامي وعمتّي. . . ×
  -ُسْبَحاَنُه وأسكنه فسیح جناته رحمه اهللا-"زهیر"إلى خالي الحبیب  ×
  . . .سعدةإلى خالتي الغالیة  ×
  إلى أخوالي وخاالتي. . . ×
  إلى شیوخي وأساتذتي. . . ×
  إلى أصدقائي وزمالئي. . . ×
  إلى كلِّ من له فضٌل ویٌد علي. . . ×
  إلى العلماء العاملین. . . ×
  إلى الشهداء والمجاهدین واألسرى المیامین. . . ×
 الدعوة ویبلغون رسالة السماء للبشریة جمعاء،  إلى من یحملون لواء ×

 . . .ویتحملون في سبیلها العنت من األمراء والّدهماء
  

ا أُهدي هذا البحثَ املتواضعإىل هؤالء مجيع  

ا.ا متقبلًفاهللا أسأل أن جيعله خالص  
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ٌ
 وتقدير

ٌ
  شكر

ناِء والمْجِد ...ْمِد اِهللا، أْهِل الثَّ ـبعَد حَ  

األستاذ الدكتور طالب حماد أبو شعر على طیب قلبه  لشیخيأتوجَّه بشكِري العمیِق 
والذي عایشني جمیع مراحله خطوًة خطوًة، یوّجُه  ما قدم من أجل إنجاح هذا العمل،صدره، و وَسَعة 

وُیسّدُد، ینصُح وُیرشُد، وبذل في ذلك من وقته النفیس، وأعطاني من جهده وعلمه ما ال یجازیه 
خیر  وعن طلبة العلم علیه إال اهللا عز وجل، فجزاه اهللا عني وعن هذا البحث وعن علوم السنة

  .الجزاء

  من: كلٍّ  ،لجنِة المناقشةِ  عضَويستاَذّي الكریَمین ألشكر أتقدم بالكما 

  .حفظه اهللا تعالى    حماد حسین نافذ الدكتور:  فضیلة األستاذ

  .حفظه اهللا تعالى  أبو حلبیة       یوسف أحمد الدكتور: األستاذ وفضیلة 

ُل ُشْكري لجامعتي العریقة الغراء ممثلة برئیسها الد اهللا  هحفظـ- كتور: كمـالین شـعثوُأَسجِّ
، وأنقـــش شـــكري أیًضـــا فـــي فاتحـــة هـــذه الرســـالة لكلیـــة أصـــول الـــدین ممثلـــة بعمیـــدها فضـــیلة -تعـــالى

، تلــك الكلیــة التــي أفتخــر باالنتمــاء لهــا، والشــكر -حفظــه اهللا تعــالى- عمــاد الــدین الشــنطي الــدكتور:
حفظــه اهللا - محمــد المظلـومموصـول لقسـم الحــدیث الشـریف وعلومــه ممـثًال برئیسـه فضــیلة الـدكتور: 

  .، هذا القسم الذي تنسمت فیه هواء الحب والعطاء والعلمالكرام ، وأعضاء هیئته التدریسیة-تعالى

اللـذین صـبرا وتحمـال  -همـا بحسـن طاعتـهءأطـال اهللا بقا- أیًضا لوالـديّ والشكر موصول 
األحبــــاء، الــــذین لــــم یــــدخروا جهــــًدا فــــي مســــاعدتي  وإلخــــوتي وزمالئــــي ودعیــــا إلنجــــاح هــــذا العمــــل،

  .وتشجیعي حتى أتممت هذا البحث

" ، وخالتي الغالیة "سعدة- رحمه اهللا تعالى–"زهیر" الحبیب  خاليوال یزال الشكر موصوال ل
  و مادي.أ ه لي من دعم معنوياعلى ما قدم "شادیة" الشهیرة بــ

وأخیرًا أشكر كل من نصحني وأعانني وأسـدى إلـّي معروفـًا، وكـل مـن سـاهم فـي إخـراج هـذا 
  ور.البحث إلى النُّ 

  .فجزى اهللا سبحانه وتعالى أهل المعروف والفضل خیر الجزاء
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m  
 وبعث ة،هَ بْ الشُّ  وأزال ة،لَّ العِ  وأزاح ى،دَ الهُ  سبیل وأبان الحق، طریق أنار الذي هللا مدحَ الْ 

 ة،نَ یِّ بَ  عن كَ لَ هَ  نْ مَ  كَ لَ هْ یَ لِ وَ  الرسل، بعد ةجَّ حُ  اهللا على اسللنَّ  یكون لئال ین،رِ ذِ نْ ومُ  ینرِ شِّ بَ مُ  ینیِّ بِ النَّ 
  .ةنَ یِّ بَ  عن يَّ حَ  نْ مَ  ىیَ حْ ویَ 

 ین،یِّ بِ النَّ  وخاتم ین،قِ تَّ المُ  إمام: هتِ یَّ رِ بَ  من وصفوته خلقه، من خیرته على اهللا ىلَّ صَ وَ 
 المحمود والمقام الحمد، لواء صاحب یئسوا، إذا رهمشِّ بَ ومُ  حبسوا، إذا وشافعهم وفدوا، إذا وخطیبهم

 اهللا عباد وسائر النبیین من وٕاخوانه أجمعین، وصحبه آله وعلى ،اللَّهِ  َعبد نب ُمَحمَّد القاسم أبي
  .(1)اتسلیمً  ملَّ وسّ  منقطعة، غیر ومتصلة فانیة، غیر وباقیة زائلة، غیر دائمة صالة الصالحین،

 حدیث صحیح معرفة بركة وأعظمه وأفضله ،ینيّ الدِّ  بالعلم االشتغال األعمال خیر فإنَّ 
  .معلوله من وسالمه موصوله، من ومنقطعه مدخوله، من  rاهللا رسول

 هو وتولى المأمون، باإلسناد هایِّ بِ نَ  حدیث بضبط اإلسالمیة األمة هذه I اهللا خص ولما
افُِظونَ ﴿ :فقال العزیز كتابه حفظ ا َلُه َحلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  إلى r اهللا رسول وندب، (2)﴾إِنَّ
 هانَّ وأَ  العزیز، الكتاب مراد وبیان الشریعة، مدار علیها أحادیثه أن وأوضح عنه، والتبلیغ منه األخذ

 وغیر ویقظته، ونومه وأفعاله، أقواله ونقلوا أمره، أصحابه امتثل، لمقفله والفاتحة لمجمله، المفسرة
  .ذلك

 من وكذلك وتبلیغه، حفظه في أنفسهم وبذلوا منهم، ذلك تلقوا الصحابة بعد نْ مَ  إن ثم
 وافأخطؤ  وتبلیغه، ذلك أهلیة له لیس ممن قوم عصر كل في الصحابة بعد فیمن دخل أنه إال بعدهم
  .الوجه هذا من اآلفة فدخلت ذلك، دمَّ عَ تَ  من ومنهم ونقلوا، لواتحمَّ  فیما

 قصد  على الرواة في فتكلموا ، rهیِّ بِ نَ  ةنَّ سُ  عن بللذَّ  ةمَّ األُ  هذه من كثیرة طائفة اهللا فأقام
 .(3)كفایة وجوب علیهم واجبا ذلك كان بل المذمومة، الغیبة من ذلك یعد ولم النصیحة،

وقد كان واجًبا على طلبة العلم إظهاُر علوِم أولئك العلماء، ودراسُة مناهِجِهم في ِحفِظ 
 اإلمام َیعُقوب بن ُسفیانَ «نوان: السُّنَِّة وعلوِمِها، ولذا وقع اختیاري على هذا الموضوع وهو بع

  من خالل كتابه: المعرفة والتاریخ).دراسة تطبیقیة ( »الَفَسوي َوَمنهُجه في الَجْرِح والَتْعِدیلِ 

                                                           
  ).1/145) انظر: تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي (1(
  .9) سورة الِحْجر: اآلیة: 2(
  ).191- 1/189) انظر: لسان المیزان، البن حجر (3(
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ولقد كُثرت  ،(1)"الحدیث أركان أحد الحافظ،"فیه اإلمام الذهبي:  الذي قالهذا اإلمام 
ُمَصنٌَّف كتب التراجم والعلل كالدُّرر، ولم یجمعها  كتابه المذكور وفي وتناثرت أقواله وعباراته في

  .- حسب علمي- مستقل

  الموضوع وبواعث اختیاره:أوًال: أهمیة 
  تكمن أهمیة الموضوع وبواعث اختیاره في نقاط عّدة، منها:  

ِإنَّ علم الَجْرح والَتْعِدیل له منزلٌة كبیرٌة في حفظ السُّنَّة النبویة والّذب عنها، فهو من أشرف  -1
  علوم الحدیث، وأدقها مسلًكا، وأقلها سالًكا. 

ِد الرَِّجاِل ودراسة مناهجهم في ذلك، هو أفضل طریق إلى اكتساب ِإنَّ تتبع كالم األئمة في َنقْ  -2
المعرفة بهذا العلم، واالشتغاُل به ُیوِرُث الباحَث دقًة في النظر، وُعمًقا في البحث، ودرایًة في 

  العلل، وروّیًة في الحكم على الرَِّجاِل واألحادیث.

، ودوره في َنْقِد الرَِّجاِل من األهمیة الَفَسوي َیعُقوب بن ُسفیانَ ِإنَّ التعرف على مكانة اإلمام  -3
تكشف عن  –في حدود  علم الباحث– بمكان  لعدم وجود دراسة مستقلة في هذا الموضوع

  منهجه في ذلك. 

  . في الجرح والتعدیلالَفَسوي  ُسفیانَ َیعُقوب بن  تقدیم خدمة لطلبة العلم في بیان مراتب اإلمام -4
  

 ثانًیا: أهداف البحث: 
  یهدف البحث إلى تحقیق أهداف عدَّة، منها: 

  إبراز أهمیة علم الَجْرح والَتْعِدیل ومنزلته بین علوم الحدیث المختلفة.  -1

  الَفَسوي، ومنزلة أقواله في َنْقِد الرَِّجاِل. إظهار مكانة اإلمام َیعُقوب بن ُسفیانَ  -2

الَفَسوي في التعریف بالرَِّجاِل، وتصنیفها، وبیان المراد  ُسفیانَ جمع أقوال اإلمام َیعُقوب بن  -3
  منها.                   

الَفَسوي،  الوقوف على مصطلحات الَجْرح والَتْعِدیل عند اإلمام َیعُقوب بن ُسفیانَ  -4
  والمصطلحات التي ُیكثر أو ُیقّل من استعمالها.

  الَجْرح والَتْعِدیل العامة عند النُّقَّاد.  تصنیف هذه المصطلحات بالنسبة إلى مراتب -5

                                                           
    ).1/399في خبر من غبر، للذهبي ( ) العبر1(
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َواة الذین تكلَّم فیهم اإلمام َیعُقوب بن ُسفیانَ  -6 الَفَسوي، ومعرفة مدى  الكشف عن أحوال الرُّ
  موافقة أحكامه ألحكام غیره من النُّقَّاد.

  ِدیل.في الَجْرح والَتعْ  الَفَسوي التعرف على خصائص منهج اإلمام َیعُقوب بن ُسفیانَ  -7
  

  ثالثًا: الدِّراسات السابقة: 
 الَفَسويّ  ُسفیانَ اإلمام َیعُقوب بن «حول  –في حدود علم الباحث–ال توجد دراسة مستقلة 

  من خالل كتابه: المعرفة والتاریخ).دراسة تطبیقیة » (َوَمنهُجه في الَجْرِح والَتْعِدیلِ 
  

  رابًعا: منهج البحث:

في جمع المادة العلمیة لموضوع الدراسة من خالل  الجزئيء اعتمد الباحث منهج االستقرا
مصطلحاته في  من"المعرفة والتاریخ"، واالكتفاء بنماذج  الَفَسوي: ُسفیانَ كتاب اإلمام َیعُقوب بن 

الَجْرح والَتْعِدیل، ومن ثم استعان بالمنهج الوصفي التحلیلي الستنباط وعرض معالم منهج اإلمام 
   - ، على النحو التالي:الَجْرح والَتْعِدیللَفَسوي في ا ُسفیانَ َیعُقوب بن 

  حسب الحاجة ومتطلبات الدراسة. ومقاصد تقسیم البحث إلى فصول ومباحث ومطالب -1

  بذكر اسم السورة ورقم اآلیة. Uعزو اآلیات القرآنیة إلى موضعها في كتاب اهللا  -2

  تخریج األحادیث النبویة واآلثار من مصادرها األصلیة: -3

  إْن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدهما، ُیكتفى بالعزو إلیهما. أ.      

إْن لم یكن الحدیث في الصحیحین أو أحدهما، یتم تخریجه من الكتب الستة، وتبیین  ب.      
  حكمه.

  الَفَسوي في الَجْرح والَتْعِدیل ودراستها وتحلیلها. تصنیف أقوال اإلمام َیعُقوب بن ُسفیانَ  -4

َواة: -5   الترجمة للرُّ

الترجمة المختصرة للرواة من باب التعریف بهم، بذكر اسم الراوي وكنیته ونسبه وطبقته  أ.    
  ، ومن أخرج له من أصحاب الكتب الستة.-إن وجد-  ووفاته

التوسع في الترجمة فیما یتعلق بالَجْرِح والَتْعِدیِل خاصة إذا كان الرَّاوي ُمختلًفا في جرحه  ب.   
  . فیهوتعدیله، وذلك للوصول إلى خالصة الحكم 
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  التوثیق: -6

التوثیق من المصادر والمراجع بذكر اسم المرجع والمؤلف والجزء والصفحة وذكر باقي بیانات 
  والمراجع.المرجع في قائمة المصادر 

  من كتب معاجم البلدان. -لم تكن مشهورة ومعروفة إنْ - التعریف باألماكن والبلدان -7

  بیان غریب األلفاظ من كتب غریب الحدیث والمعاجم اللغویة. -8

  ضبط األسماء والكلمات الُمشكلة التي یتوهم في ضبطها. -9

  تذییل البحث بفهارس علمیة متنوعة. - 10

  

  البحث:خامًسا: خّطة 
  - تتكون خّطة البحث من ُمَقدِّمة وثالثة فصول وخاتمة وفهارس على النحو التالي:

       تشتمل على: أهمیة الموضوع وبواعث اختیاره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة،  الُمَقدِّمة:
  ومنهج البحث، وخطته.

  الفصل األول
اإلمام عقُوبي فيانَ بنوي ساملعرفة والتاريخ"وكتابه: ، الفَس"  

 نقد الرجالومتهيد يف علم  وتعريفه بالرجال،
  مباحث :  خمسةویشتمل على 

  : الَفَسوي ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  المبحث األول: عصرُ 
  ویشتمل على ثالثة مطالب:     
  المطلب األول: الحالة السیاسیة. -     
  المطلب الثاني: الحالة االجتماعیة.  -     
  المطلب الثالث: الحالة العلمیة والثقافیة. -     

  : الَفَسوي ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  المبحث الثاني: ترجمةُ 
  مطالب: ستةویشتمل على 

  ونشأته. ،ومولده ،ولقبه ،وكنیته ،ونسبه ،المطلب األول: اسمه -  
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  وتالمیذه. ،وشیوخه ،المطلب الثاني: رحالته -  
  عقیدته.المطلب الثالث:  -  
   المطلب الرابع: مكانته العلمیة. -  
  : آثاره.الخامسالمطلب  -      
  : وفاته.السادسالمطلب  -      

  خ":یْ ارِ التَّ وَ  ةِ فَ رِ عْ "المَ  تابُ : كِ لثالثا المبحث
  ویشتمل على ثالثة مطالب:   
  .الكتابب التعریف المطلب األول: -  
  .أهمیة الكتاب ومكانته المطلب الثاني: -  
  .العامة الكتاب منهجیة المطلب الثالث: -  

  : جالالرِّ بِ  الَفَسوي ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  تعریفُ الرابع:  المبحث
  مطالب: وثالثة تمهید ویشتمل على

  مصنفات العلماء في الرجال.  و أهمیته، و تمهید: علم اإلسناد،       
  بأسمائهم. المطلب األول: التعریف بالرجال من خالل ما یتعلق -  
  ریخ واألماكن.االتعریف بالرجال باستخدام التالمطلب الثاني:  -  
  التعریف بالرجال من خالل روایاتهم.المطلب الثالث:  -  

  : جالالرِّ  دِ قْ نَ  مِ لْ في عِ  : تمهیدٌ الخامس المبحث
  ویشتمل على أربعة مطالب: 
  واصطالًحا.علم الجرح والتعدیل لغًة و  النقدالمطلب األول:  -  
  .النقدالمطلب الثاني: نشأة  -  
 .النقد مشروعیة المطلب الثالث: -  
  المطلب الرابع: طبقات النقاد في الجرح والتعدیل. -  
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  الفصل الثاين
اإلمامِ منهج عقُوبفيانَ بنِ يوي يف اجلَ سالفَسح ر  

  ویشتمل على أربعة مباحث:

  ومدلوالتها. الَفَسوي ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  عندَ  حِ رْ الجَ  المبحث األول: مصطلحاتُ 
  )ى الرواة الُمَجّرحین بذكر نماذجدراسٌة تطبیقیٌة من خالل الوقوف عل(              

  :بینمطلویشتمل على 
  الَفَسوي. مصطلحات الجرح المطلق عند اإلمام َیعُقوب بن ُسفیانَ المطلب األول:  -
  الَفَسوي. عند اإلمام َیعُقوب بن ُسفیانَ  النِّسبيمصطلحات الجرح المطلب الثاني:  -

َواةُ المبحث الثاني:    الَفَسوي. ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  عندَ  الُمَجّرحونَ  الرُّ
                    )النُّقَّادوأحكام غیره من  الَفَسوي بن ُسفیانَ  َیعُقوب اإلمام (دراسة مقارنة بین أحكام               

  :بلامطثالثة ویشتمل على 
واة الُمَجرَّحون بمصطلحات  -   المطلق.الجرح المطلب األول: الرُّ
واة الُمَجرَّحون بمصطلحات  -   .النِّسبيالجرح المطلب الثاني: الرُّ
  .جدول المقارنة ونتائجهالمطلب الثالث:  -

  الَفَسوي. ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  عندَ  حِ رْ الجَ  المبحث الثالث: مراتبُ 

  ح. رْ في الجَ  الَفَسوي ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  منهجِ  المبحث الرابع: خصائُص 
  

  الفصل الثالث
 اإلمامِ منهج عقُوبفيانَ بنِ يس وي يف التالفَسعيلد  

  ویشتمل على أربعة مباحث :

  الَفَسوي ومدلوالتها. ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  یل عندَ دِ عْ التَّ  المبحث األول: مصطلحاتُ 
  (دراسٌة تطبیقیٌة من خالل الوقوف على الرواة الُمَعّدلین بذكر نماذج)       

  :بینمطلویشتمل على 
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  .الَفَسوي بن ُسفیانَ  َیعُقوبالمطلق عند اإلمام  التعدیلمصطلحات المطلب األول:  -
  .الَفَسوي بن ُسفیانَ  َیعُقوبعند اإلمام  النِّسبي التعدیلمصطلحات المطلب الثاني:  -

  الَفَسوي. ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  عندَ  نَ والُمَعّدل الرواةُ المبحث الثاني: 
  )النُّقَّادوأحكام غیره من  الَفَسوي بن ُسفیانَ  َیعُقوب اإلمام (دراسة مقارنة بین أحكام              

  :بلامطثالثة ویشتمل على 
واة  -   المطلق. التعدیلبمصطلحات ن و الُمَعّدلالمطلب األول: الرُّ
واة  -   .النِّسبي التعدیلبمصطلحات ن و الُمَعّدلالمطلب الثاني: الرُّ
  .جدول المقارنة ونتائجهالمطلب الثالث:  -

  الَفَسوي.  ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  یل عندَ دِ عْ التَّ  المبحث الثالث: مراتبُ 
  في التَّْعِدیل. الَفَسوي ُسفیانَ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  منهجِ  الرابع: خصائُص المبحث 
  وتشتمل على النتائج والتوصیات. الخاتمة:

 وتشتمل على:الفهارس العلمیة: 

  فهرست اآلیات القرآنیة. -
 فهرست األحادیث النبویة واآلثار. -
 فهرست الرواة المترجم لهـم. -
 فهرست المراجع والمصادر. -
 الموضوعات.فهرست  -
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 لفصل األولا
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ُ
 ، وكتابه:س

 "املعرفة والتاريخ" 
 وتعريفه بالرجال، ومتهيد يف علم نقد الرجال

 
 : ویشتمل على خمسة مباحث

 .: عصر اإلمام یعقوب الفسويالمبحث األول
 .یعقوب الفسويالمبحث الثاني: ترجمة اإلمام 

 المبحث الثالث: كتاب "المعرفة والتاریخ".
 بالرجال. یعقوب الفسويالمبحث الرابع: تعریف اإلمام 

 المبحث الخامس: تمهید في علم نقد الرجال.
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  املبحث األول
 اإلمامِ  
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لقد جرت عادة الباحثین في الدراسات المعاصرة؛ أن یمهدوا للترجمة ببیان البیئة المحیطة 
للمترَجم له، ألن اإلنسان ابن بیئته، ولمدى تأثیر البیئة المحیطة بمكوناتها السیاسیة واالجتماعیة 

عن  والعلمیة في نفس المرء الذي تتوسطه، واإلنسان البد أن یتأثر ویؤثر، والباحث سیتحدث
  مكونات البیئة الثالثة.

  :احلالة السياسية :لاملطلب األو
عاش اإلمام یعقوب الفسوي في الفترة الممتدة من مولده في العقد األخیر من القرن الثاني 

في ظل الدولة العباسیة التي حكمت "زهاء ، إلى وفاته سنة سبع وسبعین ومائتین هجریةالهجري، 
فشهد قدًرا من العصر العباسي األول،  .(1)"ه)656إلى سنة ( هـ)،132خمسة قرون، من سنة(

حیث أن فترة العصر العباسي الثاني التي   -بشكل متساٍو تقریًبا–وفترة من العصر العباسي الثاني 
ه)، 447وانتهت سنة( هـ)،232(، فقد بدأت هذه الفترة من سنةقرون أربعةاستغرقت أكثر من 

  .وكانت عاصمة الدولة في ذلك الوقت هي بغداد، حیث یقیم الخلیفة، ویدیر منها شئون الدولة

ستة من خلفاء العصر العباسي األول، وهم: هارون الرشید  اإلمام یعقوب الفسوي وعاصر
الفة هـ)، والمأمون تولى الخ193هـ)، واألمین تولى الخالفة سنة(170تولى الخالفة سنة(

  .(2) هـ)227هـ)، والواثق تولى الخالفة سنة(218هـ)، والمعتصم تولى الخالفة سنة(198سنة(

وعاصر أیًضا ستة من خلفاء العصر العباسي الثاني، وهم: المتوكل على اهللا الذي تولى 
تولى هـ)، والمستعین باهللا الذي 247هـ)، والمنتصر باهللا الذي تولى الخالفة سنة(232الخالفة سنة(
هـ)، والمهتدي باهللا الذي تولى 252هـ)، والمعتز باهللا الذي تولى الخالفة سنة(248الخالفة سنة(
   .(3) هـ)256هـ)، والمعتمد على اهللا الذي تولى الخالفة سنة(255الخالفة سنة(

في  وامتاز العصر العباسي وخاصة األول باالستقرار السیاسي، قال المؤرخ ابن طباطبا
أن هذه دولة من كبار الدول، ساست العالم سیاسة  - َعلْمَت الخیر– "واعلم :(4)ري"كتابه "الفخ

    ممزوجة بالدِّین والملك، فكان أخیاُر الناس وُصلحاؤهم ُیطیعونها تدیًنا، والباقون ُیطیعونها َرْهَبًة 
  أو رغبًة، ثم مكثت فیها الخالفة والملك حدود ستمائة سنة".

                                                           
 ).2/23) انظر: تاریخ اإلسالم السیاسي والدِّیني والثقافي، لحسن إبراهیم حسن (1(
 ).2/22) انظر: تاریخ اإلسالم السیاسي والدِّیني والثقافي، لحسن إبراهیم حسن (2(
 ).3/8() انظر: تاریخ اإلسالم السیاسي والدِّیني والثقافي، لحسن إبراهیم حسن 3(
 ).140) الفخري في اآلداب الّسلطانیة والدول اإلسالمیة، البن طباطبا (ص:4(
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من بعض الظروف السیاسیة المتقلبة كالفتنة التي قامت بین  ولكن لم یخُل هذا العصر
األمین والمأمون، وكان الرشید أبوهما قد َعَقَد بالعهد لألمین، ثم ِمْن بعده للمأمون، فشرع األمیُن في 
العمل على خلع َأخیه لُیَقدِّم ولده ابن خمس سنین، ونصحه ُأولو الرْأي فلم َیْرَعِو، حتى آل األمر 

 .(2)، وكمحنة وفتنة القول بخلق القرآن التي امتحن المأموُن بها القضاَة والُمحدثین(1)ُقِتل إلى َأنْ 
وامتحن بها المعتصُم اإلمام أحمد بن حنبل، فلم یجبه إلى القول بخلقه، فَأمر به فُجلد جلًدا عظیًما 

  .(3)غاب عقله، وتقطع جلده وُحِبس مقیًدا حتى

ه الدولة "كثیرة المحاسن، جّمة المكارم، أسواق العلوم وعلى الرغم من كل ذلك كانت هذ
فیها قائمة، وبضائُع اآلداب فیها نافقة، وشعائر الدِّین فیها معظمة، والخیرات فیها دارَّة، والدنیا 
عامرة، والحرمات مرعّیة، والثغور محّصنة، ومازالت على ذلك حتى كانت أواخرها، فانتشر الَجْبر، 

وقد هیأ هذا االستقرار السیاسي لإلمام یعقوب الفسوي فرصة  .(4)قلت الدولة"واضطرب األمر، وانت
االهتمام بالعلم والنبوغ فیه، خاصة وأنَّه لم ینشغل باألحداث والتقلبات السیاسیة الطارئة في هذا 

  العصر، َواللَُّه َأْعَلُم. 

  :احلالة االجتماعية: املطلب الثاين
من البالد، ذكر َطَبقات المجتمع في هذا البلد من حیث  یقصد بالحیاة االجتماعیة في بلد

الجنس والدِّین، وعالقة كل من هذه الطََّبقات بعضها ببعض، ثم بحث نظام األسرة وحیاة أفرادها 
وما یتمتع به كل منهم من الحریة، ثم وصف مجالس الخلفاء، واألعیاد والمواسم والوالئم والحفالت، 

ازل، وما فیها من أثاث وطعام وشراب ولباس، وما إلى ذلك من وأماكن النزهة، ووصف المن
  .(5)مظاهر المجتمع

كانت الرعیة في العصر العباسي تنتمي إلى أجناس مختلفة، وذلك بسبب اتساع رقعة 
الدولة اإلسالمیة، ودخول الناس في دین اهللا أفواًجا، فمن هذه األجناس: العرب، والفرس، والترك، 

ومنهم الیهود  - وسوادهاوهم غالبیة الرعیة - والدَّْیلم، وكان منهم المسلموناد، والمغاربة، واألكر 
     ومنهم المُجوس - وهم أهل الذمة الذین تمتعوا بقدٍر كبیٍر من التسامح والبر والقسط- والنصارى

                                                           
 ).1/244) انظر: العبر في خبر من غبر، للذهبي (1(
 ).14/207) انظر: البدایة والنهایة، البن كثیر (2(
 ).6/17) انظر: الكامل في التاریخ، البن األثیر الجزري (3(
 ).150-149الفخري في اآلداب الّسلطانیة والدول اإلسالمیة، البن طباطبا (ص:  :انظر )4(
 ).2/323) انظر: تاریخ اإلسالم السیاسي والدِّیني والثقافي، لحسن إبراهیم حسن (5(
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، واختلف المسلمون فیما بینهم إلى شیعة، وأهل سنة، وٕالى - الذین عوملوا معاملة أهل الكتاب- 
  .(1)باع المذاهب الفقهیة األربعة المعروفة وغیرهاأت

وانغمست الطبقات الراقیة من المجتمع في حیاة الترف والبذخ والتطاول في البنیان، فكانت 
قصور الخلفاء واألمراء وكبار رجال الدولة، یضرب بها المثل في حسن رونقها وبهائها، كما 

غّناء، واألشجار المتكاثفة، بینما لم یكن لمعظم دور امتازت بفخامة بنائها واتساعه مع الحدائق ال
  .(2)العامة أسوار تحیط بها

واشتغلت الرعیة بمهٍن كثیرٍة متعددٍة، لكسب رزقها، واألكل من كدِّ یدها، فانتشرت في 
األرض ابتغاء فضل اهللا، فمن طائفٍة عاملٍة بالزراعة، إلى أخرى مشتغلٍة بالرعي، إلى ثالثٍة ماهرٍة 

  .(3)بالصناعة، إلى رابعٍة عاملٍة بالتجارة

قافية : ثاملطلب الثال   :احلياة العلمية والثَّ
یصلح أن یطلق على هذا العصر؛ العصر الذهبي للعلم، لما امتاز فیه من نهضٍة علمیٍة 

  فكریٍة راقیٍة، ونضوٍج للملكات والقدرات بین المسلمین في شتى ضروب العلم.

ذه النهضة: تشجیع الخلفاء والسالطین واألمراء للحركة العلمیة، ولعلَّ من أبرز أسباب ه
واهتمامهم بالعلم والعلماء، بل كانوا یعقدون مجالس العلم والمناظرة، ویجعلون ألنفسهم حاشیًة من 

  .(4)أنجب العلماء في كافة التخصصات

دفع الحركة ناهیك أن هذا العصر حفل بعلماء أجالء، وجهابذة أتقیاء، كان لهم الفضل في 
العلمیة وتقدمها، ولقد حظیت السنة النبویة الشریفة في هذا العصر، بخدمة جلیلة من علماء 

  الحدیث روایًة ودرایًة، ففیه ظهرت أمهاُت الكتب.

دور كبیر في نشر العلم والمعرفة؛ فهذا الخلیفة المأمون كان بینه  -آنذاك-  كما كان للخلفاء  
استظهر علیه المأمون، فكتب إلیه یسأله اإلذن في إنفاذ ما یختار  وبین ملك الروم مراسالت، وقد

من العلوم القدیمة المخزونة المدخرة ببلد الروم، فأجاب إلى ذلك بعد امتناع فأخرج المأمون لذلك 
جماعة فجاءوا بطرائف الكتب وغرائب الُمَصنَّفات في الفلسفة والهندسة والموسیقى والطب، 

  .(5)وترجموها إلى العربیة
                                                           

 ).3/422) انظر: تاریخ اإلسالم السیاسي والدِّیني والثقافي، لحسن إبراهیم حسن (1(
 ).3/434السیاسي والدِّیني والثقافي، لحسن إبراهیم حسن () انظر: تاریخ اإلسالم 2(
  ).3/434) انظر: تاریخ اإلسالم السیاسي والدِّیني والثقافي، لحسن إبراهیم حسن (3(
  ).3/337) انظر: تاریخ اإلسالم السیاسي والدِّیني والثقافي، لحسن إبراهیم حسن (4(
 ).304الندیم (ص:) انظر: كتاب الفهرست للندیم، لمحمد بن إسحاق 5(
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وكانت المساجد في العصر العباسي من أكبر معاهد الثقافة لدراسة القرآن والحدیث والفقه 
الذي كان فیه حلقة قوم من أهل الجدل یتصایحون في  (1)واللغة، وأحسن مثل لذلك مسجد الَبْصرة

ت المقاالت، وبجانبهم حلقة للشعر واألدب، وكان الذین یحضرون هذه الحلقات من شعوب ودیانا
  مختلفة.

ولما نشطت حركة الترجمة والتألیف، وتقدَّمت صناعة الورق كثرت المكتبات، وصارت أهم 
مراكز الثقافة اإلسالمیة بعد أن لم یكن لها شأن كبیر في العصر األموي، مثل: بیت الحكمة، وهو 

ُح أن الرشید َأسََّسه، والمأمون َأَمدَّ  ه بمختلف الُكتب أكبر خزائن الُكتب في ذلك العصر، وُیَرجَّ
     . (2)والُمَصنَّفات

وفي هذه البیئة العلمیة والثَّقافیة ترعرع اإلمام یعقوب الفسوي، واهتم بالعلم والزم الشیوخ 
   .(3): "إمام أهل الحدیث بفارس"حتى غدا

یالحظ مما تقّدم أنَّ اإلمام یعقوب الفسوي عاش في عصر هو من أزهى عصور اإلسالم، 
   .االجتماعیة والعلمیة والثَّقافیةفي الجوانب كلها: السیاسیة و  وأكثرها تمیًزا

وال شك أنَّ هذا كله كان له أثره اإلیجابي في تفرغ اإلمام یعقوب الفسوي للعلم واالجتهاد 
     في طلبه، حتى برز في علوم الحدیث ونقد الرَِّجال خاصة، وكان علًما من أعالمه، فجزاه اهللاُ 

  عن اإلسالِم والمسلمیَن خیَر الجزاِء، ورحمه رحمة واسعة. - َوَتَعاَلىُسْبَحاَنُه - 

   

                                                           
) البصرة: المدینة المشهورة بالعراق، والتي بناها المسلمون قبل الكوفة بسنة ونصف، وهي مدینة على قرب 1(

 ).309لقزویني (ص:ل)، آثار البالد وأخبار العباد، 1/430البحر. انظر: معجم البلدان، لیاقوت الحموي (
 ).2/284حسن إبراهیم حسن (لقافي، ) انظر: تاریخ اإلسالم السیاسي والدِّیني والث2(
    ).38) تاریخ نیسابور، ألبي عبد اهللا الحاكم (ص: 3(



 

      
6 

 الفصل األول

 املبحث الثاني
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ّ
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س
َ
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َ
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َ
ي
ْ
ف
ُ
  (1)س

                                                           
  ) انظر ترجمته: 1(

 ).9/208الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( - 1
  ).9/287الثقات، البن حبان ( - 2
 ).38تاریخ نیسابور، ألبي عبد اهللا الحاكم (ص:  - 3
 ).1200األصبهاني (ص: سیر السلف الصالحین، إلسماعیل بن محمد  - 4
 ).10/222األنساب، للسمعاني ( - 5
 ).74/161تاریخ دمشق، البن عساكر ( - 6
 ) 4/260معجم البلدان، لیاقوت الحموي ( - 7
 ).493- 492التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید، البن نقطة (ص:  - 8
 ).2/54المختصر في أخبار البشر، للملك المؤید ( - 9

 .)334-32/324لمزي (تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ل -10
 ).280-2/279طبقات علماء الحدیث، البن عبد الهادي ( -11
 ).6/641تاریخ اإلسالم، للذهبي ( -12
 ).2/122تذكرة الحفاظ، للذهبي ( -13
  ).184- 13/180سیر أعالم النبالء، للذهبي ( -14
 ).1/399العبر في خبر من غبر، للذهبي ( -15
   ).2/394الكاشف، للذهبي ( -16
 ).96-28/95(الوافي بالوفیات، للصفدي  -17
 ).632- 14/630البدایة والنهایة، البن كثیر ( -18
 ).176البن حجر(ص: تب المشهورة واألجزاء المنثورة، تجرید أسانید الك -19
 ).388- 11/385البن حجر ( تهذیب التهذیب، -20
 ).3/77البن تغري بردي (الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  النجوم -21
 ).262طبقات الحفاظ، للسیوطي (ص:  -22
 ).436ذهیب تهذیب الكمال، لصفي الدین الیمني (ص: خالصة ت -23
  ).1/299خلیفة ( يكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاج -24
 ).27-1/26شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد ( -25
 ).4/397دیوان اإلسالم، البن الغزي ( -26
                              ).140الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المشرفة، للكتاني (ص:  -27
 ).                                                                            8/198األعالم، للزركلي ( -28
 ).13/249معجم المؤلفین، لكحالة ( -29
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 :امسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته: املطلب األول
  

  أوًال: اسمه: 
  . اْلَفاِرِسيُّ  َجوَّاَن الَفَسِويُّ  َیْعُقْوُب بُن ُسْفَیاَن بنِ   

   ثانًیا: نسبه:

، هذه النِّسبة إلى َفَسا، وهي بلدة من بالد فارس یقال لها: - بفتح الفاء والسین- الَفَسوي 
  .(1)َبَسا، خرج منها جماعة من العلماء والرحالین

كالمهم: وفسا: كلمة أعجمیة، وعندهم "بسا" بالباء، وهكذا یتلفظون بها، وأصلها في 
الشمال من الریاح. وهي مدینة بفارس أنزه مدینة بها فیما قیل، وهي من أكثر مدن فارس عمارة 

  . (2)وأوسعها أبنیة، بینها وبین شیراز أربع مراحل

قال الباحث: ومن هنا ُنِعت اإلمام یعقوب بن سفیان عند بعض العلماء بــ "البسوي"، ولكن 
  فسوي".األكثر على َنْعِتهم إیاه بــ"ال

مدن، وهي مملكة تشتمل على عدَّة  ،- إیران حالًیا–بالد فارس هذه النسبة إلى اْلَفاِرِسي: 
 .(3)ودار مملكتها شیراز، خرج منها جَماَعة من العلماء في كل فن

  :(4)ثالثًا: كنیته
  ".، على أنه ُیكنى: "أبا یوسفلیعقوب الفسويأجمعت كلُّ المصادر التي ترجمت    

  :(5)لقبهرابًعا: 
    .محّدث بالد فارس   

  
  

                                                           
  ).10/222) األنساب، للسمعاني (1(
  ).261 - 4/260) معجم البلدان، لیاقوت الحموي (2(
  ).2/403تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري () اللباب في 3(
  ) انظر: جمیع مصادر ترجمة یعقوب الفسوي.4(
)، وابن العماد في شذرات 13/180) قال الباحث: لقبه بذلك ممن ترجم له، الذهبي في سیر أعالم النبالء (5(

  ).1/26الذهب في أخبار من ذهب (
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  :(1)خامًسا: مولده
  هجریة بمدینة فسا.  في حدود سنة تسعین ومائة ولد اإلمام یعقوب الفسوي    

  سادًسا: نشأته:
المصادر التي بین أیدینا لم تذكر كیفیة نشأة اإلمام یعقوب الفسوي، والمراحل التي مر بها   

  في مقتبل حیاته.
نشأته، هو طلبه العلم في سٍن مبكرٍة، فقد ذكر اإلمام الِمّزي أّن ومن أبرز أجزاء صورة 

هـ)، 209نة (، المتوفى س(2) "إسماعیل بن مسلمة بن قعنباإلمام یعقوب الفسوي روى عن "
  َر اإلمام یعقوب الفسوي آنذاك لم یتجاوز التاسعة عشرة سنة.مُ والمتأمل یجد أن عُ 

  للمعلومات الواردة في نشأته المبكرة.قال الباحث: هذا ما تیسر من جمع 

  :هرحالته وشيوخه وتالميذ : املطلب الثاين
  أوًال: رحالته العلمیة:

لم تكن مدینة فسا من المراكز العلمیة في دراسة الحدیث النبوي وعلومه في عصره، األمر 
حّدثین في الذي جعله یرحل إلى مراكز العلم في سّن مبكرة رغبة في سماع الحدیث من أعالم الم

  . (3)أمصار مختلفة
وكانت الرحلة في طلب العلم شائعة في زمنه رغبة في سماع الحدیث على أعالم المحدثین 
في المراكز المختلفة، وسعًیا في تكثیر طرقه، وطلًبا لإلسناد العالي، ورغبة في التحقق من صحة 

  .(4)ومذاكرتهم المكثرینبعض األحادیث، وحب ا في التعرف على الشیوخ 
أمضاها في الرحلة إلى  (5)وقد تغرب اإلمام یعقوب بن سفیان عن بلدته "فسا" ثالثین عاًما  

ریخه اكرت المصادر بعضها، وسجل هو في تالمشرق والمغرب، زار خاللها عدة مدن وأقطار ذ
  .معلومات أوسع عن رحلته إلیها

  

                                                           
 ،)1/26بار من ذهب، البن العماد (، شذرات الذهب في أخ)13/180) انظر: سیر أعالم النبالء، للذهبي (1(

  .)13/249معجم المؤلفین، لكحالة (
) هو إسماعیل بن مسلمة بن قعنب الحارثي القعنبي، أبو بشر المدني، نزیل مصر، صدوق یخطئ،                        2(

  ).110انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص:   .من التاسعة، مات سنة تسع ومائتین، ق
  ).1/27) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد (3(
  ).221-220سنة المشرفة، ألكرم العمري () بحوث في تاریخ ال4(
  ).14/630)، البدایة والنهایة، البن كثیر (2/122) انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (5(
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  :(1)ثانًیا: شیوخه

  طویلة في طلب العلم أن یلتقي بشیوخ كثر،إّن من الطبیعي لمن رحل عن بلده مدة   
: "كتبت (3)وقال في موضع آخر"، : "رویت عن ألف شیخ كلهم ثقات(2)قال اإلمام یعقوب الفسوي

  عن ألف شیخ وكسر".

  وكثیر من شیوخه من األعالم المشهورین بالعنایة بالحدیث وروایته وغیره من العلوم،

  وفیاتهم، كالتالي:والباحث سیذكر بعًضا منهم، وذلك حسب 

 ).هـ 212، (ت: الَشْیَباني الضحاك بن مخلد -1

 ).هـ 213(ت: ، عبد اهللا بن یزید المقرئ -2

  ).هـ 213، (ت: سيبْ عبید اهللا بن موسى العَ  -3

 ).هـ 214، (ت: سعید بن أوس، أبو زید النحوي -4

 ).هـ 219یدي، (ت: مَ الحُ  عبد اهللا بن الزبیر -5

 ).هـ 221، (ت: العسقالني آدم بن أبي إیاس -6

 ).هـ 221، (ت: عبد اهللا بن مسلمة القعنبي -7
 ).هـ 222، (ت: الحمصي الحكم بن نافع -8
 ).هـ 224، (ت: الحمصي حیوة بن شریح -9

 ).هـ 224(ت:  ،البصري سلیمان بن حرب - 10
 ).هـ 226، (ت: المدني إسماعیل بن أبي أویس - 11    
 ).هـ 226، (ت: المصري سعید بن كثیر بن عفیر - 12    
  ).هـ 227هشام بن عبد الملك، أبو الولید الطیالسي، (ت:  - 13    
 ).هـ 228، (ت: المروزي نعیم بن حماد الخزاعي - 14    
  ).هـ 234بن المدیني، (ت:  اهللا عبد بن علي - 15    

 
                                                           

) شیخ منهم في ملحق خاص بهم. انظر: المعرفة والتاریخ، لیعقوب 402) جمع المحقق: أكرم العمري أسماء (1(
  ).112-1/76(الفسوي 

  ).4/261) معجم البلدان، لیاقوت الحموي (2(
  ).3/368المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ( )3(
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  ).هـ 241، (ت: بن حنبل محمد بن أحمد - 16    

  ).هـ 242، (ت: البغدادي محمد بن عبد اهللا بن عمار - 17    

 ).هـ 248، (ت: أحمد بن صالح المصري - 18    

  ).هـ 281الدمشقي، (ت:  عبد الرحمن بن عمرو، أبو زرعة - 19    
  ثالثًا: تالمیذه:

عدد كبیر من طالب العلم والحدیث، وفیما یلي ذكر  یعقوب الفسويتتلمذ على ید اإلمام 
  لمشاهیر تالمذته، مرتبین على حسب سني الوفیات:

 ).هـ 231، (ت: األصبهانيّ  حمزة بن عمارةمحمد بن  -1

 ).هـ 270، (ت: -وهو من شیوخه- محمد بن إسحاق الصغاني  -2

 ).هـ 279الترمذي، (ت: محمد بن عیسى  -3

 ).هـ 283، (ت: البغدادي یوسف بن خراش بن عبد الرحمن -4

 .)هـ 289، (ت: النَّْیسابوري حسین بن محمد القباني -5

 ).هـ 295، (ت: النَّْیسابوري إبراهیم بن أبي طالب -6

 ).هـ 2محمد بن یعقوب الصفار، (ت: ؟؟ -7

 ).هـ 303النسائي، (ت:  أحمد بن شعیب -8

  ).هـ 304، (ت: البغدادي إسحاق بن إبراهیم المنجنیقي -9

 ).هـ 311، (ت: النَّْیسابوري بن خزیمة محمد بن إسحاق - 10

 ).هـ 313، (ت: النَّْیسابوري محمد بن إسحاق السراج - 11    

  ).هـ 316عبد اهللا بن أبي داود السجستاني، (ت:  - 12    

 ).هـ 316، (ت: النَّْیسابوري سفرایینيأبو عوانة اإلیعقوب بن ِإسحاق،  - 13   

 ).هـ 318الفسوي، (ت:  الحسن بن سفیان - 14   

 ).هـ 327عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، (ت:  - 15   

 ).هـ 331الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي، (ت:  - 16   

  ).هـ 347، (ت: الفارسي النحوي عبد اهللا بن جعفر بن درستویه - 17   
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  :عقيدته : املطلب الثالث
   كان اإلمام یعقوب الفسوي على عقیدة أهل السنة والجماعة، وعلى مذهب أهل الحدیث 

  ائه وصفاتهیتعلق بتوحید اهللا تعالى في أسم، خاصة فیما -فهو أحد المبرزین منهم- 

بلغه أن یعقوب (2) ؛ بسبب: "أن یعقوب بن اللیث صاحب فارس(1)ومع هذا فقد اُتهم بالتشیع
ي ابن سفیان یتكلم في عثمان بن عفان، فأمر بإحضاره، فقال له وزیره: أیها األمیر إنه ال یتكلم ف

عثمان بن عفان الصحابي، فقال: دعوه ما لي  نما یتكلم فيإشیخنا عثمان بن عفان السجزّي، 
  .(4)!"(3) يّ زِ جْ وللصحابي!! إني إنما حسبته یتكلم في شیخنا عثمان بن عفان السِّ 

  أمور عدة: ه وبراءته من التشیع، غیر أنه بريء من هذه التهمة، والدلیل على سالمة عقیدت

واإلمام  )5(اإلمام ابن عبد الهاديقد برأه العلماء من التشیع ونفوا صحة هذه القصة، منهم  -1
وقال الذهبي في موضع  ،، ولم یصح"t، حیث قاال: "وقیل كان یتكلم في عثمان )6(الذهبي

: "وما أظن هذا )8(: "هذه حكایة منقطعة"، ومنهم أیًضا اإلمام ابن كثیر، حیث قال)7(آخر
  صحیًحا عن یعقوب بن سفیان".

، فقال: "وكان ممن جمع وصنف وأكثر مع الورع )9(حبانوصفه بصحة العقیدة اإلمام ابن  -2
: "حافظ كبیر، (10)والنسك والصالبة في السُّنَّة"، واإلمام إسماعیل بن محمد األصبهاني، فقال

                                                           
  )، وابن األثیر: الكامل في 6/641، للذهبي () اتهمه بالتشیع: أحمد بن عبدان الشیرازي: تاریخ اإلسالم1(

  )، والصفدي: الوافي بالوفیات 2/54)، والملك المؤید: المختصر في أخبار البشر (6/457التاریخ (
)28/95.(  

، اإلسالم تاریخ انظر: .ُخراسان على المستولي الّسِجْستانّي، یوسف أبو األمیر ار،فَّ الصَّ  اللَّْیث ْبن یعقوب) هو 2(
  .)453/ 6(للذهبي 

) هو عثمان بن عفان السجزي، حدث عن معتمر بن سلیمان وعبد العزیز بن أبان، قال أبو بكر بن خزیمة: 3(
أشهد أنه كان یضع الحدیث على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم. انظر: الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي 

)2/170.(  
  ).74/164) تاریخ دمشق، البن عساكر (4(
  ).2/280) طبقات علماء الحدیث، البن عبد الهادي (5(
  ).2/122) تذكرة الحفاظ، للذهبي (6(
  ).13/183) سیر أعالم النبالء، للذهبي (7(
  ).14/631) البدایة والنهایة، البن كثیر (8(
  ).9/287) الثقات، البن حبان (9(
  ).1200) سیر السلف الصالحین، إلسماعیل بن محمد األصبهاني (ص: 10(
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: "ما علمت یعقوب الفسوي إال سلفی ا"،  )1(ورع ناسك، صلب في السُّنَّة"، واإلمام الذهبي، فقال
  : "یعقوب إمام جلیل علمًا وحفظًا واتباًعا للسُّنَّة".)2(واإلمام المعلمي الیماني، فقال

إن أقواله في الحكم على الرجال جرحًا وتعدیًال تدل على طبیعة عقیدته، وأنه بعید عن   -3
: "شیعي (3)التشیع، فقد جرَّح بعض الرواة وأشار إلى تشیعهم، فقال في "ُثَویر بن أبي فاِختة"

ض أقواله إلى عدم تأییده التشیع كقوله في "عبد اهللا بن شریك . وتشیر بع)4(َلیُِّن الحدیث"
  .(6): "ثقة، هو من كبراء أهل الكوفة، یمیل إلى التََّشیُّع"(5)العامري"

بینما أثنى على بعض الرواة مع بیانه أنهم من أهل السُّنَّة، فقال في "یحیى بن ُسَلْیم 
  .(8): "ُسنِّيٌّ َرُجٌل َصاِلح"(7)الطَّائفي"

برُز سالمة عقیدته، فله یُ المة عقیدته من التشیع ونحوه، و دل على سی في العقیدة هإن مصنف  -4
  : "وقد صنف كتاًبا صغیًرا في السُّنَّة".)9(مصنف "السُّنَّة"، قال الذهبي

وقد ذكر محقق كتاب "المعرفة والتاریخ" في الجزء الثالث منه نصوًصا في العقیدة السلفیة، 
  : "نصوص أحسبها من (كتاب السُّنَّة) لیعقوب بن سفیان". (10)الدكتور أكرم العمري قال

" دلیل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةاقتباس اإلمام الاللكائي جملة منه في كتابه " -5
على أنه یتابع في عقیدته السلف وأهل الحدیث، حیث خرج أحادیث في أن القرآن كالم اهللا 

إلیمان والقول بأن ا ،وفي إثبات رؤیة اهللا یوم القیامة، وذم أهل البدع واألهواء لیس بمخلوق،
  . وأنه یزید وینقص ،قول وعمل

                                                           
  ).13/183) سیر أعالم النبالء، للذهبي (1(
  ).2/746) التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل، للمعلمي الیماني (2(
) هو ثویر بن أبي فاختة سعید بن عالقة الكوفي، أبو الجهم، ضعیف رمي بالرفض، من الرابعة، ت.              3(

  ).135انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/112) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
) هو عبد اهللا بن شریك العامري الكوفي، صدوق یتشیع، من الثالثة، س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 5(

  ).307(ص: 
  ).3/98) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
من التاسعة، مات سنة ثالث وتسعین ومائة، ع.                                              الحفظ،  ئسی) یحیى بن ُسَلْیم الطائفي، نزیل مكة، صدوق 7(

  ).591انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).51/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
  ).13/183) سیر أعالم النبالء، للذهبي (9(
  ).3/385) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (10(
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على أحد من الخلفاء الراشدین، بل إنه عقد فصًال في  یعقوب الفسوي عدم تحامل اإلمام  -6
ن مشیخة یعقوب حوت إما، كذلك ففضائل أبي بكر وفصًال في فضائل عمر رضي اهللا عنه

  .- رضي اهللا عنهما- فضائل أبي بكر وعمر  - فیما حوت- 
وتخریجه لعّدة أحادیث في فضائل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه في كتابه "المعرفة   -7

  والتاریخ"، ومن ذلك: 
 : "َال َیُضرُّ اْبَن َعفَّاَن َما َعِمَل َبْعَد اْلَیْوم".(1)ثتخریجه حدی •
 "َأْصَدُقُهْم َحَیاًء ُعْثَمان". : (2)وحدیث •
: "َكاَن َواللَِّه ِفي ِعْلِمي َصوَّاًما َقوَّاًما َمْن َرُجٌل ُیِحبُّ (3)وتخریجه قول ابن عیاش عن عثمان •

 َقْوَمه".
  ".ُعْثَمان: "َأَبى َقْلِبي ِإالَّ ُحبَّ (4)طلحة بن ُمَصرِّفٍ  وقول •

اإلمام یعقوب الفسوي على من تكلم بسوء في حق ذي النورین الصحابي  عَ نَّ قال الباحث: وشَ 
قتل عثمان بن عفان ابنتي : "(5)"یونس بن َخبَّاب"، فقال معلًقا على قول tالجلیل عثمان بن عفان 

 "."ومشهور عنه مستفاض أنه كان یتناول عثمان، وهو رجل سوء: (6)قال ".rرسول اهللا 

  :مكانته العلمية : املطلب الرابع
من أشهر علماء بالد فارس، ومن أبرز محدثي القرن الثالث  ُیْعتَبر اإلمام یعقوب الفسوي

النقاد في كتابه "ذكر من یعتمد قوله في  منالطبقة الخامسة  فيالهجري، وقد عدَّه اإلمام الذهبي 
  .(7) الجرح والتعدیل"

مختلفة وبیئات عدیدة، فقال أبو زرعة وقد حظي بتقدیر العلماء، وكبار النقاد من أعصر 
   .یعجز أهل العراق أن یروا مثله": "قدم علینا من نبالء الرجال یعقوب بن سفیان (8)الدمشقي

                                                           
  ).1/283) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (1(
  ).1/479) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
  ).1/483) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
  ).2/558) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
.                 4موالهم الكوفي، صدوق یخطئ ورمي بالرفض، من السادسة، بخ  ) هو یونس بن خباب األسیدي5(

  ).613انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).3/98) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
  ).193(ص:  قوله في الجرح والتعدیل، للذهبي ) انظر: ذكر من یعتمد7(
    ).32/333لمزي () تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ل8(
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، وزاد: "كان (2)، وتبعه السمعاني(1) ووصفه ابن حبان بالورع والنسك والصالبة في السُّنَّة
الغرب، وصنف فأكثر"، وقال أبو عبد اهللا من األئمة الكبار، ممن جمع ورحل من الشرق إلى 

: "ال بأس به"، وقال (5)ومسلمة بن قاسم (4): "إمام أهل الحدیث بفارس"، وقال النسائي(3)الحاكم
یر، ورع ناسك، صلب في : "حافظ كب(7): "ثقة إمام"، وقال إسماعیل بن محمد األصبهاني(6)الخلیلي
  .السُّنَّة"

  افظ، صاحب التاریخ، طاف البالد ولقي األئمة"، : "اإلمام الح(8)وقال ابن نقطة
  : "الحافظ اإلمام الحجة"، (10)"ثقة مصنف خیر صالح"، وقال في موضع :(9)وقال الذهبي

: "إمام محدث كبیر )12(: "الحافظ، أحد أركان الحدیث"، وقال ابن كثیر(11)وقال  في موضع آخر
  . القدر"

 : "صاحب التاریخ والمصّنفات(14)بردي تغري : "ثقة حافظ"، وقال ابن(13)وقال ابن حجر
: "كان ثقًة بارًعا عارًفا ماهًرا"، وقال (15)وقال ابن العمادالحسان، كان إمام أهل الحدیث"، 

: "من كبار حفاظ (17): "الحافظ المصنف المكثر الثقة صاحب التاریخ"، وقال الزركلي(16)الكتاني
  رحال".: "محدث، حافظ، مؤرخ، (18)الحدیث"، وقال كحالة

                                                           
    ).9/287) الثقات، البن حبان (1(
    ).10/222) األنساب، للسمعاني (2(
    ).38) تاریخ نیسابور، ألبي عبد اهللا الحاكم (ص: 3(
    ).32/331) تهذیب الكمال في أسماء الرجال"، للمزي (4(
    ).11/388) تهذیب التهذیب، البن حجر (5(
    ).1/415للخلیلي ( ) اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث،6(
  ).1200) سیر السلف الصالحین، إلسماعیل بن محمد األصبهاني (ص: 7(
  )ـ492) التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید، البن نقطة (ص: 8(
    ).2/394) الكاشف، للذهبي (9(
    ).2/122) تذكرة الحفاظ، للذهبي (10(
    ).1/399) العبر في خبر من غبر، للذهبي (11(
  ).14/631ایة والنهایة، البن كثیر () البد12(
    ).608) تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 13(
    ).3/77بردي ( تغري ملوك مصر والقاهرة، البن يالزاهرة ف ) النجوم14(
    ).1/27) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد (15(
    ).140 ) الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المشرفة، للكتاني (ص:16(
    ).8/198) األعالم، للزركلي (17(
    ).13/249) معجم المؤلفین، لكحالة (18(
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  :آثاره : املطلب اخلامس
یعدُّ اإلمام یعقوب الفسوي من العلماء البارعین في التصنیف، فله مصنفات عدیدة في علوم 

  التاریخ والسنة وما تفرع عنهما، والتي سارت ألجلها الركبان، ونهل من معینها القاصي والداني.
، ومن ثم بیان موضوعها بشكل موجز، وأخیًرا ما وقفت علیه من مصنفاتهوسأقوم بذكر 

  ذكر الجهود التي بذلت في خدمتها.
  

  أوًال: مصنفاته:
 .(1)المعرفة والتاریخ -1
 .(2)مشیخته  -2
 . (3)المسند -3

                                                           
)، وابن نقطة: التقیید 74/161)، وابن عساكر: تاریخ دمشق (11/85) ذكره: الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد (1(

 ،)79(رقم  البغدادي دمشق المالكي: تسمیة ما ورد به الخطیبو  )،492لمعرفة رواة السنن والمسانید (ص: 
)، تذكرة الحفاظ 6/641)، والذهبي: تاریخ اإلسالم (2/279وابن عبد الهادي: طبقات علماء الحدیث (

)، والصفدي: الوافي بالوفیات 1/399)، العبر في خبر من غبر (13/180)، سیر أعالم النبالء (2/122(
ن حجر: تجرید أسانید الكتب المشهورة واألجزاء )، واب14/630)، وابن كثیر: البدایة والنهایة (28/95(

)، 1/299خلیفة: كشف الظنون ( ي)، وحاج3/77)، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة (167المنثورة (ص: 
وداني: صلة الخلف بموصول السلف (ص: 1/26وابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( )، والرُّ

)، والزركلي األعالم 140)، والكتاني: الرسالة المستطرفة (ص: 4/397()، وابن الغزي: دیوان اإلسالم 157
   .)13/249( )، وكحالة: معجم المؤلفین8/198(

ابن عبد الهادي: طبقات علماء الحدیث و  ،)79(رقم  البغدادي دمشق المالكي: تسمیة ما ورد به الخطیب ) ذكره:2(
)، 13/180)، سیر أعالم النبالء (2/122الحفاظ ()، تذكرة 6/641)، والذهبي: تاریخ اإلسالم (2/279(

)، وابن حجر: تجرید أسانید الكتب 28/95)، والصفدي: الوافي بالوفیات (1/399العبر في خبر من غبر (
)، 1/26)، وابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (195المشهورة واألجزاء المنثورة (ص: 

وداني: صلة الخلف بموصول السل        )، 4/397)، وابن الغزي: دیوان اإلسالم (374ف (ص: والرُّ
  .)13/249)، وكحالة: معجم المؤلفین (140والكتاني: الرسالة المستطرفة (ص: 

قال الباحث: وهذا الكتاب مما یستدرك على المحقق أكرم العمري؛ حیث أنه لم یذكره ضمن مصنفات اإلمام ) 3(
                                                                                               یعقوب بن سفیان الفسوي!.           

)، وابن كثیر: تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین          11/686وذكره: ابن السمعاني: تاریخ اإلسالم، للذهبي (     
  ).2/116ر: اإلصابة في تمییز الصحابة ()، وابن حج2/109)، وابن الملقن: البدر المنیر (6/2743(
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 .(1)السُّنَّة -4

 .(2)البر والصلة -5

  .(3)الزوال  -6

  ثانًیا: وصف عام لمصنفاته:
: "وقد وصل إلینا من مؤلفاته المجلدان الثاني والثالث من كتاب (4)أكرم العمري الدكتور قال

المعرفة والتأریخ وفقد المجلد األول منه، كما وصل إلینا الجزءان الثاني والثالث من مشیخته، أما 
وداني والكتاني أن المشیخة تقع في ستة أجزاء وأنها  بقیة أجزاء المشیخة فمفقودة. ویذكر كل من الرُّ

  .(5)البلدانمرتبة على 

 اإلمام ولكن القسم اّلذي وصل إلینا من المشیخة غیر مرتب على أساس معین، وقد خّرج
  یعقوب فیها عن كل شیخ من شیوخه حدیثا أو حدیثین ولم یترجم لهم.

  أما الكتب األربعة األخیرة فیبدو من عناوینها أنها:

  صنفها عدد من أعالم المحدثین.": على شاكلة كتب المسانید الحدیثیة التي "كتاب المسند -أ

"كتاب السنة": یعالج موضوعات تتصل بالعقائد، ولعله كان یحتوي على أحادیث وآثار في  -ب
موضوعات العقائد حیث عني المحدثون بتألیف كتب بهذا العنوان توضح عن طریق سرد 

  األحادیث واآلثار والعقائد كما كانت عند السلف. 

  ا في البر والصلة."كتاب البر والصلة": فلعل مادته تتعلق بالرقائق، ولعله ضم أحادیث وآثارً  - ج

  "كتاب الزوال": ولعل له عالقة بمواقیت الصالة. -د

وتدل مؤلفات یعقوب الفسوي على أنه كان معنی ا بالحدیث وعلم الرجال والتأریخ والعقائد والرقائق، 
  الطالع".وكان متفنًنا في علمه واسع ا

  قال الباحث: ویالحظ مما سبق:  
                                                           

    ).79، للمالكي (رقم البغدادي دمشق ) تسمیة به ما ورد الخطیب1(
    ).174، للمالكي (رقم البغدادي دمشق ) تسمیة ما ورد به الخطیب2(
    ).11/37) تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي (3(
    ).19- 1/18( -مقدمة التحقیق، ألكرم العمري–) المعرفة والتاریخ 4(
وداني (ص: 5(   ).140)، الرسالة المستطرفة، للكتاني (ص: 374) انظر: صلة الخلف بموصول السلف، للرُّ
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إلمام یعقوب الفسوي سوى اذكر جمیع مصنفات  دور بارز في الخطیب البغدادي كان لإلمام -1
إما في تاریخه، وٕاما عبر ما ورد به إلى مدینة دمشق من مصنفات من روایته  "المسند"،

فكان علیه المعتمد في إیرادها، بینما أشارت باقي المصادر المترجمة بأن لإلمام  ومسموعاته؛
  یعقوب الفسوي كتب ِحسان (بشكل عام).

  "مشیخته".صنفات هما "المعرفة والتاریخ"، والكتابان الوحیدان المطبوعان من هذه الم -2

  ثالثًا: خدمة مصنفاته: 
ین المطبوعین كانت عبارة عن تحقیق لهما، وبیان وبالنسبة للجهود المبذولة في خدمة الكتاب  

  ذلك كاآلتي:

 تحقیق أكرم ضیاء العمري لكتاب "المعرفة والتاریخ". -1

  "مشیخة یعقوب بن سفیان الفسوي". تحقیق محمد عبد اهللا السریع لكتاب -2
  

  :وفاته: املطلب السادس
  على أقوال، وبیان ذلك كاآلتي: ومكانها اختلف المؤرخون في زمان وفاته        

   أوًال: زمان وفاته:
  اختلف في تاریخ وفاته على قولین، وهما:

   (2): مات في السادس والعشرین(1)األول

  
                                                           

)، التقیید لمعرفة رواة السنن 10/222)، األنساب، للسمعاني (9/208) انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (1(
)، المختصر في أخبار البشر، 6/457بن األثیر (ال )، الكامل في التاریخ،493والمسانید، البن نقطة (ص: 

)، طبقات علماء الحدیث، البن عبد الهادي 32/334)،  تهذیب الكمال، للمزي (2/54للملك المؤید (
)، 1/399)، العبر في خبر من غبر، للذهبي (2/122( تذكرة الحفاظ)، 6/641( تاریخ اإلسالم )،2/280(

)، النجوم الزاهرة، البن تغري 14/631البدایة والنهایة، البن كثیر ()، 28/96الوافي بالوفیات، للصفدي (
)، دیوان 1/27( )، شذرات الذهب، البن العماد262)، طبقات الحفاظ، للسیوطي (ص: 3/77بردي (

)، 8/198)، األعالم للزركلي (141)، الرسالة المستطرفة، للكتاني (ص: 4/397اإلسالم، البن الغزي (
  ).13/249للكتاني (معجم المؤلفین، 

). وینوه الباحث على ذكر 10/222ریخ، اإلمام السمعاني وحده. انظر: األنساب، للسمعاني (أ) حّدد ذلك الت2(
محقق كتاب "المعرفة والتاریخ" الدكتور أكرم ضیاء العمري أنه توفي في یوم الثالث عشر، ولم أجد له سلًفا في 

  ).1/7( -مقدمة التحقیق، ألكرم العمري–ظر: المعرفة والتاریخ !. انلك ممن ترجم لإلمام یعقوب الفسويذ
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  .سنة سبع وسبعین ومائتین (1)من رجب

   .(2)وله بضع وثمانون سنة

 .: مات سنة ثمانین ومائتین(3)الثاني

  القول األول هو الراجح، لعدة أسباب، منها:قال الباحث: والذي یغلب على الظن، أن 

 ه كلٌّ أنه قول جماهیر المترجمین لإلمام یعقوب الفسوي، وتفرد بالمخالفة اإلمام ابن حبان، وتبع -1
 من اإلمام الصفدي واإلمام حاجي خلیفة.

الجمهرة المترجمة في تحدید سنة الوفاة، بینما حصل التردد والشك  هالصیغة الجازمة من هذ -2
: (5): "مات سنة ثمانین أو إحدى وثمانین ومائتین"، وقال الصفدي(4)عند من خالف، فقال ابن حبان

 "."توفي في حدود الثمانین والمائتین

هــ)، حیث أخبروا 277مقارنة بعض العلماء بین وفاته وبین وفاة اإلمام أبي حاتم الرازي (ت:  -3
  .(6)بأن اإلمام یعقوب الفسوي توفي قبله بشهر

  ثانًیا: مكان وفاته:
  هما:في مكان وفاته على قولین،  واختلف أیًضا

  

  

  
                                                           

من بین المترجمین للفسوي كل من األئمة: ابن عبد الهادي  ام السمعاني في تحدید شهر الوفاة) شارك اإلم1(
)، األنساب، 2/280والذهبي وابن كثیر وابن العماد وكحالة. انظر: طبقات علماء الحدیث، البن عبد الهادي (

)، العبر في خبر 6/641)، تاریخ اإلسالم، للذهبي (13/249) معجم المؤلفین، لكحالة (10/222سمعاني (لل
  ).14/631( ) البدایة والنهایة، البن كثیر1/399من غبر، للذهبي (

  ).2/77) العبر في خبر من غبر، للذهبي (2(
)، كشف الظنون، لحاجي خلیفة 28/96)، الوافي بالوفیات، للصفدي (9/287) انظر: الثقات، البن حبان (3(

)1/299.(  
  ).9/287) الثقات، البن حبان (4(
  ).28/96) الوافي بالوفیات، للصفدي (5(
)،                       2/280)، طبقات علماء الحدیث، البن عبد الهادي (32/334) انظر: تهذیب الكمال، للمزي (6(

  )، البدایة والنهایة، البن كثیر 6/641اإلسالم، للذهبي ()، تاریخ 2/122تذكرة الحفاظ، للذهبي (
)14/631.(  
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 في مدینة البصرة. قیل:: (1)األول

  في مدینة فسا.: قیل :(2)الثاني

حاله، فقال عبدان بن وأما عن حاله بعد الموت، فقد رآه بعضهم في منامهم وسألوه عن       
: رأیت یعقوب بن سفیان في النوم، فقلت: ما فعل اهللا بك؟ قال: غفر لي، وأمرني (3)محمد المروزي

أن أحدث في السماء، كما كنت أحدث في األرض، فحدثت في السماء الرابعة، فاجتمع علّي 
  المالئكة، واستملى علّي جبریل، وكتبوا بأقالم من ذهب.

: رأیت یعقوب بن سفیان في المنام، فقلت له:               (4)ان بن أحمد القاضيوقال النعم      
یا أبا یوسف ما فعل اهللا بك؟ قال: أحسن إلّي، فقلت له: أغفر لك؟ قال: نعم غفر لي، قلت: 
أفأدخلك الجنة؟ قال: نعم أدخلني الجّنة، فقلت له: أفأكلت من ثمارها؟ قال: نعم أكلت من ثمارها، 

نَُّة لِْلُمتَِّقنيَ (رأیت رب العّزة؟ قال: ال، ولكن سمعته یقرأ:  فقلت:   . (5) )َوُأْزلَِفِت اْجلَ

   

                                                           
ابن كثیر والزركلي. انظر: تهذیب الكمال في أسماء  أبو سعید بن یونس، وتبعه اإلمام) حّدد ذلك المكان، اإلمام 1(

.                         )8/198)، األعالم، للزركلي (14/631)، البدایة والنهایة، البن كثیر (32/334الرجال، للمزي (
قال الباحث: أشار الدكتور أكرم العمري إلى أّن وفاته بالبصرة دون التنویه إلى الخالف المذكور. انظر: 

    ).1/7( -مقدمة التحقیق، ألكرم العمري–المعرفة والتاریخ 
ن المنادي، وأحمد بن صبیح ) حّدد ذلك المكان، األئمة: أبو یعقوب إسحاق بن إبراهیم القراب، وأبو الحسین اب2(

األصبهاني، وصفي الدین الیمني وكحالة. انظر: التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید، البن نقطة           
)، خالصة تذهیب 13/183)، سیر أعالم النبالء، للذهبي(32/334)، تهذیب الكمال، للمزي (493(ص: 

  ).13/249جم المؤلفین، لكحالة ()، مع436تهذیب الكمال، لصفي الدین الیمني (ص: 
  ).32/334)، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي (74/165) تاریخ دمشق، البن عساكر (3(
  ).32/334)، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي (74/165تاریخ دمشق، البن عساكر ( )4(
  .90) سورة الشعراء، اآلیة 5(
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  الثالثاملبحث 
 كِ  

َ
 ت

ُ
  اب

َ
 "امل
ْ
 رِ ع

َ
  ةِ ف

َ
 و

َّ
 ارِ الت

ْ
  "خِ ي

  :التعريف بالكتاب: املطلب األول
  المقصد األول: اسم الكتاب وموضوعه:

  أوًال: اسم الكتاب: 
: "تم كتاب (1)نص على ذلك مؤلفه، فقال في نهایة الكتاب هو "المعرفة والتاریخ" كما  

  ریخ الحمد للَّه رب العالمین. وصلى اهللا على محمد النبي وآله وسلم تسلیًما".اتالمعرفة وال

  .(2)ویذكره بعض العلماء بـــ: "التاریخ الكبیر"  

  ثانًیا: موضوع الكتاب: 
وكل ، الرواة بتراجم ، وآخر متعلقبالحولیات ینقسم الكتاب إلى قسمین، وهما: قسم متعلق

  ).الرجال علم()، واآلخر في التاریخ علم( قسم منهما موضوع وعلم یختلف عن اآلخر؛ فاألول في

فة أي معر كتاب المعرفة والتاریخ)، ولكن المؤلف أراد الجمع بین الحولیات والتراجم وسمى كتابه (
  الرجال، والتاریخ على السنین.

  الثاني: ُنسخ الكتاب:المقصد 
للكتاب نسخة مطبوعة ومحققة من الدكتور أكرم ضیاء العمري الذي اعتمد في تحقیقه   

  .(3) )1445على نسخة مصورة عن األصل المحفوظ في مكتبة ریفان كشك بتركیا تحت رقم (

وقد جاءت هذه الطبعة في ثالثة مجلدات في العراق أول األمر، ثم صدرت طبعته الثانیة 
  ).م1981 - هـ1401دار مؤسسة الرسالة في بیروت عام ( عن

  

  

                                                           
  ).3/246سوي () المعرفة والتاریخ، لیعقوب الف1(
  )، األعالم، للزركلي  7/345)، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي (2/122انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي ( )2(

)8/198.(  
  ).1/58( -مقدمة التحقیق، ألكرم العمري–) انظر: المعرفة والتاریخ 3(
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  :أمهية الكتاب ومكانته : املطلب الثاين
الجرح - ُیعدُّ كتاب "المعرفة والتاریخ"، من الكتب النافعة الهامة في علم الحدیث وخاصة 

  منه، وقد اكتسب هذه المكانة من أمور عدة، أهمها: - والتعدیل

ألنه من أقدم المصادر التي تناولت تاریخ القرون الثالثة األولى الهجریة، حیث لم یصل إلینا  أوًال:
لیها مهم في إد جًدا، لذلك فإضافة هذا المصدر من كتب التاریخ المتقدمة إال عدد محدو 

  تكثیر مصادر تلك الفترة.
ن في علم الحدیث والرجال إن مؤلفه وهو اإلمام یعقوب الفسوي، هو أحد العلماء المبرزی ثانیًا:

  والتاریخ.

ابن قیم  اإلمام كثرة ثناء العلماء وأقوالهم على الكتاب، تدل على أهمیته ومكانته، منها: قول ثالثًا:
: "من (2)ابن كثیر اإلمام جم الفوائد"، وقول ،غزیر العلم ،: "هو كتاب جلیل(1)فیه الجوزیة

  الكتب المفیدة النافعة".

انفراد الكتاب بمعلومات غنیة مهمة ال توجد في كتب التاریخ والتراجم األخرى، مثل: انفراده  رابًعا:
  التي اعتمدتها المصادر العربیة األخرى ونقلتها عنه. (3)بروایاته عن موقعة "َطْلخ"

  عنایة العلماء والباحثین بكتاب المعرفة والتاریخ، من الجوانب اآلتیة: خامًسا:

اهتمام العلماء بسماعه: وممن سمعه من كبار المصنفین: الخطیب البغدادي وابن الجوزي  -1
وابن عساكر، وكلهم من روایة ابن درستویه، ویدل على سماعهم للكتاب ألفاظ تحملهم 

 و"أخبرنا".أللروایات التي اقتبسوها منه في مؤلفاتهم، وهي: "حدثنا" 

 ،وابن عساكر ،وابن الجوزي ،والخطیب البغدادي ،الرامهرمزياقتباس المؤلفین منه: ومنهم:  -2
وابن حجر، ومعظم اقتباسات ابن حجر عنه تتعلق  ،وابن سید الناس ،وابن كثیر ،والذهبي
یعقوب في الجرح والتعدیل مما یدل على أهمیة نقده للرجال وأنه أحد أئمة هذا اإلمام بأقوال 
 الشأن.

  أكرم ضیاء العمري. الدكتور یقه العالمةشرف بتحقتحقیق الكتاب: حیث  -3

  
                                                           

  ).3/69) إعالم الموقعین عن رب العالمین، البن القیم (1(
  ).14/630والنهایة، البن كثیر () البدایة 2(
  ).3/351) انظر تفاصیل الموقعة: المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
  



 

      
22 

 الفصل األول

  :منهجية الكتاب العامة : املطلب الثالث
  المقصد األول: وصف مادة الكتب:

  یقع كتاب "المعرفة والتاریخ" في ثالثة مجلدات، وبیان ذلك كاآلتي:
السنین، ُفِقد المجلد األول من كتاب المعرفة والتأریخ، وهو یتناول التأریخ على  المجلد األول: ×

  ویشتمل على السیرة النبوّیة وعصر الخلفاء الراشدین والعصر األموي والخالفة العباسیة.
ویتناول أواخر الحولیات التي تناولها سائر المجلد األول المفقود، ویبدأ من  المجلد الثاني: ×

هـ). ثم یبدأ القسم المتعلق بمعرفة 242هـ)، وینتهي في حوادث سنة (135خالل سنة (
  جال ویتناول تراجم الصحابة والتابعین ویخص بعضهم بتراجم مسهبة.الر 
ترجم فیه لمن بعد التابعین من رواة الحدیث وبّین أحوال الكثیرین من الرجال  المجلد الثالث: ×

من رواة الحدیث من حیث الجرح والتعدیل، كما عقد عنواًنا في "معرفة القضاة" وسرد فیه 
لى التعریف بالرجال وذكر أحوالهم، ثم ذكر فضائل مصر أسماء قضاة البصرة، ثم رجع ا

وبعض الصحابة ومن بعدهم من أهلها، ثم ذكر فضائل الشام، ثم ذكر التابعین من أهل 
الشام، ثم ذكر (أول أخبار أهل الكوفة) فذكر فضائلها، ثم ترجم لعبد اهللا بن مسعود وسلمان 

، وعقد فصًال خاًصا في "ما جاء في الكوفة الفارسّي، ثم التابعین ومن بعدهم من أهل الكوفة
  وأبي حنیفة النُّْعمان بن ثابت وأصحابه واألعمش وغیره".

َواِیة َعْنُهم، َوُكْنُت َأْسَمُع َأْصَحاَبَنا ُیَضعُِّفوَنُهْم  ثم عقد فصًال عنوانه "باب من ُیْرَغُب َعِن الرِّ
  ق".ِمَن اْلُكوِفیِّیَن َوَمْن في ِعدادهم من سائر اآلفا

وأخیًرا عقد فصًال في "الكنى واألسامي ومن یعرف بالكنیة". وبه انتهى (كتاب المعرفة 
  والتاریخ) .

  

  یعقوب الفسوي في التبویب والترتیب: اإلمام المقصد الثاني: منهج
سبق وذكرنا أّن الكتاب عبارة عن قسمین، أحدهما للتاریخ واآلخر للتراجم، وسیعرض الباحث منهج 

  یعقوب الفسوي في تبویب وترتیب القسمین، وبیان ذلك كالتالي:اإلمام 

  : منهجه في قسم التاریخ:أوًال 
هــ) وانتهاء إلى 135ریخیة مرتبة على السنین، ابتداء من سنة (اوهو یحتوي على مادة ت

  هــ)، وهناك مالحظات تسجل في طریقة ترتیبه لهذه المادة، أبرزها:242سنة (

 اء مواسم الحج بانتظام وتتابع.اهتم كثیًرا بذكر أمر  ‒
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 ذكر أسماء الوالة من المعّینین والمعزولین في أقالیم وبلدان الخالفة العباسیة. ‒
 بیان وفیات بعض المشاهیر من األمراء والعلماء وغیرهم. ‒
ق بالعلماء والمحدثین، لم یسند معظم الروایات في هذا القسم من كتابه سوى ما یتعل ‒

 خیرة التي تناولها.السنوات األسناد في ویختفي اإل
اهتم في السنوات األخیرة التي عاصرها بتسجیل بعض مشاهداته الخاصة، مثل زیارته قبر  ‒

 ابن شهاب الزهري وتحدیده موقعه، ومثل ذكر أخبار رحالته إلى األقطار المختلفة. 
لیفة بن االقتضاب الشدید، وهي ظاهرة بارزة عند أسالفه ومعاصریه من المؤرخین، مثل خ ‒

هـ)، حیث أسهبا عند تناول الفترة المتقدمة واقتضبا عند تناول الفترة التي  240خیاط (ت 
  عاصراها.

  ثانًیا: منهجه في قسم التراجم:
وفي قسم التراجم راعى في الترتیب العام لكتابه نظام الطبقات، فقدم تراجم الصحابة ثم 

بقات لكنه قدم فقهاء التابعین من أهل المدینة على التابعین، وقّسم التابعین من أهل المدینة إلى ط
  سواهم من الحفاظ وصرح بأنه قدمهم لفقههم. 

ولكن التزامه بالترتیب على الطبقات ال یستمر بعد طبقات التابعین من أهل المدینة؛ ألنه 
ى أساس الفسوي ترتیب التراجم عل اإلمام بدأ بتقدیم تراجم مفصلة لمشاهیر العلماء فقط. كذلك راعى

األسماء ضمن الطبقة، فذكر من یسمى "عبد اهللا" في مكان واحد، ثم من یسمى "سلمان"، ثم من 
 یسمى "كعب" وهكذا، ولم یرتب األسماء على حروف المعجم.
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  املبحث الرابع
  
َ
 ت
ْ
 رِ ع

ُ
  اإلمامِ  يف

َ
وب

ُ
ق
ْ
ع
َ
  ي

َ
فيان

ُ
  بِن س

ّ
وِي

َ
س
َ
 بِ الف

ِّ
  جالالر

  

  متهيد
  العلماء يف الرجال يته، مصنفاتعلم اإلسناد، أمه

  أوًال: تعریف اإلسناد:
: مصدر َأْسَنَد. تقول: َأْسَنَد في الِجبل: َصِعد فیه، والسََّنُد لغًة: ما قابلك اإلسناد في اللغة

  .)1(من الجبل، وعال عن السفح
: "هو رفع الحدیث إلى )3(، وقال بعض العلماء)2(: "حكایة طریق المتن"وفي االصطالح

، وهم الرواة الذین نقلوا ذلك المتن، وُسمِّي )4(ومعناهما واحد، وطریق المتن یسمى: السََّندقائله"، 
  سنًدا، العتماد الحفاظ علیه في الحكم على المتن بالصحة أو الضعف.

  العالقة بین المعنى اللُّغوي واالصطالحي:  -

طلب التدرج في العالقة ظاهرٌة، حیث إن عملیة الصعود من أسفل الجبل إلى أعاله یت
الصعود شیًئا فشیًئا إلى أن یصل إلى أعاله، وكذلك إسناد الحدیث إلى قائله یبدأ الراوي به من 

  .)5(شیخه ثم شیخ شیخه... وهكذا یرتقي من شیخ إلى آخر حتى یصل إلى منتهاه

  ثانًیا: أهمیة علم اإلسناد: 
  به األمة اإلسالمیة، قال اإلمام أبو علّي الَجیَّانيُّ  Uاإلسناُد شرٌف َخصَّ اهللا 

  : "خـصَّ اهللا هذه اُألمـَة بثالثـِة أشیاَء، َلم ُیْعطها َمْن َقْبَلها: اإلسناُد، )6(- رحمه اهللا- 
  لحفظ سننه ونقلها  rواألنساُب، واإلعراُب"، واإلسناد نعمة من اهللا أكرم بها أمة محمد 

  ضلة فضلت بها من دون سائر األمم، ولم یشأ المحدثون أن محفوظة مصونة، وخصیصة فا
                                                           

  ).290)، والقاموس المحیط، للفیروز آبادي (ص:3/221) انظر: لسان العرب، البن منظور (1(
ا تعلیق الشیخ طارق )، وانظر أیضً 1/28)، فتح المغیث، للسخاوي (37) انظر: نزهة النظر، البن حجر (ص:2(

عوض اهللا على هذا التعریف، ونقضه للتعریف المشهور "سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن" خالل تعلیقه على 
  ).40- 1/39كتاب تدریب الراوي، للسیوطي (

  ).33)، والخالصة في أصول الحدیث، للطیبي (ص:81) المنهل الروي، البن جماعة (ص:3(
  ).1/28خاوي () انظر: فتح المغیث، للس4(
  ).6) انظر: عنایة العلماء باإلسناد وعلم الجرح والتعدیل، لصالح الرفاعي (ص: 5(
  ).2/144) تدریب الرَّاوي، للسیوطي (6(
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یكونوا سالبین تلك النعمة الربانیة، مفّرطین فیها، وعّدوا اإلسناد من السنن المؤكدة، بل من فروض 
في "شرح النخبة": "أصل  )1(الكفایة وعمدة الكالم وطریق النقل والقبول، قال العالمة علي القاري

سنن المؤكدة بل من فروض من خصائص هذه األمة، وسّنة بالغة من الاإلسناد خصیصة فاضلة 
   .الكفایة

: "ولكون اإلسناد ُیعلم به الحدیث الموضوع من - رحمه اهللا- )2(ابن حجر وقال الحافظ
  غیره، كانت معرفته من فروض الكفایة".

من  ولذلك اتفق أهل الحدیث على أن اإلسناَد مطلوٌب في روایة السنن النبویة وشرطٌ 
شروط االلتفات إلى تلك الروایة واالعتداد بها، وأن ما خال عن السند فهو غیر معتمد، قال اإلمام 

: "وقبول الحدیث الذي ال أصل له أي ال سند له لیس من شأن العاقلین، )3(محمد عبد الحي اللكنوي
: "ال یقبل )4(ال أیًضاوبین هؤالء الناقلین مفاوز تنقطع فیها مطایا السائرین"، وق rفإن بین النبي 

  حدیث من غیر إسناد ولو نقله معتمد ...".

ولم یكتفوا بذلك، بل رفعوا من شأن اإلسناد وجعلوه من الدین، فقال اإلمام عبد اهللا بن 
: "اإلسناد من الدین، ولوال اإلسناد لقال من شاء: ما شاء"، وأتّم بعض من - رحمه اهللا- )5(المبارك

ما شاء، ن، ولوال اإلسناد لقال من شاء: : "اإلسناد من الدی)6(ة فذكرها بلفظروى هذه الكلمة المشهور 
  فإن قیل له: من حّدثك؟ بقي" أي بقي ساكتًا مفَحًما، أو بقي ساكتًا منقطًعا عن الكالم.

في فهرسته "اتفاق العلماء على أنه ال یحل لمسلم أن یقول:  )7(وحكى ابن خیر اإلشبیلي
  حتى یكون هذا القول مروًیا ولو على أقل وجوه الروایات". : كذا،rقال رسول اهللا 

                                                           
  ).617) (ص: 1(
  ).1/282) مرقاة المفاتیح، للمال علي القاري ( 2(
  ).32) األجوبة الفاضلة، لللكنوي، حاشیة (ص: 3(
  ).33لللكنوي، حاشیة (ص: ) األجوبة الفاضلة، 4(
)، والجرح والتعدیل، البن أبي حاتم 5/739)، وجامع الترمذي، كتاب العلل (1/15) مقدمة صحیح مسلم (5(

)، والتمهید، 6)، ومعرفة علوم الحدیث، للحاكم ( ص :206)، والمحدث الفاصل، للرامهرمزي ( ص: 2/16(
  ).1/56البن عبد البر( 

المواطن التي وقعت فیها هذه الزیادة في المصادر المذكورة أعاله  -رحمه اهللا-تاح أبو غدة) تتبع األستاذ عبد الف6(
وفي غیرها، والتحریف الكبیر الذي وقع فیها من قبل بعض النساخ أو المحققین، وذلك في كتابه النافع 

ئلة العشرة الكاملة" )، وما بعدها، وفي تحقیقه كتاب "األجوبة الفاضلة عن األس51"اإلسناد من الدین" (ص: 
  ).33لإلمام محمد عبد الحي اللكنوي، حاشیة (ص :

  ).17- 16) ( ص: 7(
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:"ِعْلُم اإلسناِد والروایة مما خصَّ اُهللا به أمَة - رحمه اهللا- )1(قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة
، وجعله ُسلًَّما إلى الدرایة، فأهل الكتاب ال إسناد لهم یأثرون به المنقوالت، وهكذا rمحمد 

اُألمَّة أهل الضالالت، وٕانما اإلسناد ِلَمْن أعظم اهللا علیه الِمنَّة، أهل اإلسالم المبتدعون من هذه 
  والسُّنَّة، ُیفرقون به بین الصحیح والسقیم، والُمْعَوجِّ والقویم ...".

فال غرو إًذا أن یصبح اإلسناد بالشأن والقدر اللذین أعطیا له، وأن یعدَّ خصیصة فاضلة 
  وخّصها بها، دون سائر األمم كلها قدیمها وحدیثها. Uة أكرمها اهللا من خصائص األمة اإلسالمی

  ثالثًا: مصنفات العلماء في الرجال:
َواة وبیان أحوالهم قبل التألیف فیها یتناقل مشافهة یتلقاه العلماء بعضهم  كان التعریف بالرُّ

العلماء ثروة كبیرة  ، وكان من آثار هذا النشاط العلمي أن اجتمعت لدى)2(عن بعض جیًال بعد جیل
من تراجم الرَِّجاِل والتعریف بهم، ومع تطور َتدِّوین السُّنَّة وعلومها أودعها العلماء في ُمَصنََّفات، 
فظهرت الُمَصنََّفات الخاصة بالرَِّجاِل بعد النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وكانت متنوعة 

من رتََّبها على الحروف، ومنهم من َصنَّفها بحسب البلدان،  المناهج، ُمَتَعدَّدة األسالیب، فمن العلماء
  وآخرون جعلوها على الطبقات، وهكذا.

  ، وهي:)3(ویمكن تقسیم الُمَصنََّفات ِفي الرَِّجال بحسب ظهورها وانتشارها إلى ستة أنواع

َحابة أوًال: كتب الطََّبقات: -  ثم التَّاِبعین وتابعیهم  تهتم بتراجم الرَِّجـاِل طبقة طبقة ابتداًء من الصَّ
ومن تبعهم ووصوًال إلى عصر المؤلف، ومنها؛ ِكَتاب "الطََّبَقات الكبیر" لإلمام محمد بن سعد 

هـ)، وِكَتاب "الطََّبَقات" لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج 230بن منیع الزهرّي (ت:ا
َحاَبِة والتَّاِبعین وأصحاب هـ)، وِكتَاب "طبقات األسماء الُمَفَردَ 261الَنْیَسْاُبوري (ت: ة من الصَّ

  هـ).301الحدیث" لإلمام أبي بكر أحمد بن هارون بن َرْوح الَبْرِدِیِجي (ت:
َحابة: -  ، خاصة من عانى منهم نقل الحدیث yتهتم بالترجمة للصحابة  ثانًیا: كتب معرفة الصَّ

َحاَبُة" لإلمام r وروایته عن الرسول  أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن ومنها، كتاب "فضائل الصَّ
َحاَبُة" لإلمام أبي الحسین عبد الباقي بن قانع 241حنبل (ت: هـ)، وكتاب "معجُم الصَّ

َحاَبُة" لإلمام أبي ُنَعْیم  أحمد بن عبد اهللا بن أحمد األصَبهاني 351(ت: هـ)، وِكتَاب "معرفُة الصَّ
  هـ).430(ت:

                                                           
  ).1/9) مجموع الفتاوى، البن تیمیة (1(
  ).26 -25) علم الرجال نشأته وتطوره، للزهراني (ص:2(
د عجاج الخطیب )، السُّنَّة قبل التدوین، لمحم33 -32) انظر: علُم الرَِّجال نشأته وتطوره، للزهراني (ص:3(

 ).291 -261(ص:
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م ببیان درجة توثیق الرَِّجال أو تضعیفهم، سواء منها ما اقتصر تهت ثالثًا: كتب الَجْرح والتَّْعِدیل: - 
ْعفاء، أو اقتصر على الثِّقات، أو جمع بینهما، وظهور هذه الُمَصنَّفات كانت نتیجة  على الضَّ
حتمیة لجهود النُّقَّاد ودراستهم َألحواِل الرَِّجـاِل من حیث قبول أخبارهم أو عدم قبولها، وقد تنوعت 

، منها: فهناك كتب جمعت بین الثِّقات والضعفاءماء في التصنیف في هذا الباب، مناهج العل
هـ)، وكتاب 241كتاب "العلل ومعرفة الرَِّجال" لإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل (ت:

وكتاب "المعرفة هـ)، 256"التاریخ الكبیر" لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخارّي (ت:
وهناك كتب اقتصرت على الثِّقات   هـ)،277خ" لإلمام یعقوب بن سفیان الفسوي (ت:والتاری
، منها: ِكَتاب "معرفة الثِّقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم فقط

هـ)، وكتاب "الثِّقات" 261وأخبارهم" لإلمام أبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح الِعْجلي (ت:
هـ)، وكتاب "تاریخ أسماء 345حمد بن حّبان بن أحمد أبي  حاتم الَتِمیِمي الُبْستي (ت:لإلمام م

الثِّقات ممن ُنِقَل عنهم العلم" لإلمام أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان، المعروف بابن شاهین 
  هـ).385(ت:

َعَفاِء فقط َعَفاِء الصغیر" لإلوهناك كتب اقتصرت على الضُّ مام أبي عبد اهللا   ، منها: ِكَتاب "الضُّ
هـ)، وِكَتاب "أحوال الرَِّجال" لإلمام أبي إسحاق إبراهیم بن 256محمد بن إسماعیل البخارّي (ت:

َعَفاِء والمتروكین" لإلمام أحمد بن علي بن شعیب 259یعقوب الُجوْزَجاني (ت: هـ)، وِكَتاب "الضُّ
  هـ).303النَّسائي (ت:

في الفترة الواقعة ما بین أواخر القرن الثاني، ومنتصف  وهذه األنواع من الُمَصنََّفات ظهرت
  القرن الثالث الهجري تقریًبا، ثم كثرت وتوسعت بعد ذلك.

َواة في بلدة معینة، وقد ظهرت منذ النصف الثاني  رابًعا: كتب تواریخ الُمدن: -  تهتم بالترجمة للرُّ
الدَّهر وحدیثه" لإلمام أبي عبد اهللا    من القرن الثالث الهجري، ومنها: ِكَتاب "أخبار مكة في قدیم

هـ)، وِكَتاب "تاریخ َواسط" لإلمام أسلم بن 272محمد بن إسحاق بن العباس الَفاِكهّي المكّي (ت: 
ّزاز الَواِسطي المعروف ببحَشل (ت: هـ)، وِكتَاب "ذكر أخبار أصَبهان" لإلمام أبي 292َسهل الرَّ

  هـ).430صَبهاني (ت:ُنَعْیم أحمد بن  عبد اهللا بن أحمد األ
َواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم  خامًسا: كتب في معرفة األسماء وتمییزها: -  تهتم بضبط أسماء الرُّ

لدفع االلتبــــاس، والتمـــییز بین الُمَتَشاِبه، والُمْؤَتِلف والُمْخَتِلف، والُمتَِفَق َوالُمْفَتِرق منهـــا، وقد 
َواة وتشابهت أسماؤهم ظهــــــرت هذه الكتــــــب مت أخرة نسبًیا عما قبلها، وذلك عندما كثر عدد الرُّ

  وكناهم وأنسابهم.
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، فهناك كتب األسماء والكنى واأللقابوقد تنوعت مناهج العلماء في التصنیف في هذا الباب،  
هـ)، 241منها: ِكتَاب "األسامي والُكنى" لإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل (ت:

هـ)، وِكَتاب 261وِكتَاب "الُكنى واألسماء" لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج الَنْیَسْاُبوري (ت:
  هـ).310"الُكنى واألسماء" لإلمام أبي بشر محمد بن أحمد بن حّماد الّدوالبي (ت:

أبي الحسن علي ، منها: ِكَتاب "الُمْؤَتِلف والُمْخَتِلف" لإلمام وهناك كتب في الُمْؤَتِلف والُمْخَتِلف
هـ)، وِكتَاب "اإلكمال في رفع االرتیاب عن الُمْؤَتِلف والُمْخَتِلف في 385بن عمر الدَّاَرُقطنّي (ت:ا

األسماء والُكنى واألنساب" لإلمام أبي نصر علي بن هبة اهللا الشهیر باألمیر ابن ماكوال 
بن محمد هـ) ، وِكَتاب "تقییُد الُمَهمل وتمییز الُمشِكل" لإلمام أبي علي الحسین 478(ت:

  هـ).498الَغسَّانِّي الَجیَّانِّي (ت:

، منها: ِكتَاب "تلخیص الُمَتَشاِبه في الرِّسِم وحمایة وهناك كتب في الُمتَِّفَق َوالُمْفَتِرق والُمَتَشاِبه
َما َأشكَل منه عن بوادر التصحیف والوهم"، وِكتَاب "الُمتَِّفَق َوالُمْفَتِرق"، وِكتَاب "موضح أوهام 

التفریق"، وجمیعها لإلمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب الَبْغداديُّ الجمع و 
  هـ).463(ت:

، منها: ِكَتاب "تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم" لإلمام أبي ُسَلْیمان محمد بن  وهناك كتب في الوفیات
سَّابُق والّالِحُق في هـ)، وِكتَاب "ال379عبد اهللا بن أحمد المعروف بابن زبر الَربعي الدَِّمْشِقي (ت:

َتباُعد ما بین وفاة راویین عن شیخ واحد" لإلمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
هـ)، وِكَتاب "ذیل تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم" لإلمام أبي محمد   463بالخطیب الَبْغداديُّ (ت:

  هـ).466عبد العزیز بن أحمد بن محمد الكتاني (ت:
، منها: ِكَتاب "الُمْعجم" لإلمام أبي سعید أحمد بن محمد بن زیاد جم الشیوخوهناك كتب معا

هـ)، وِكَتاب "الُمْعجم في أسامي شیوخ أبي َبكر اإلَسماعیلي" 340المعروف بابن األعرابي (ت:
:هـ)، وِكتَاب "الُمْعجم" لإلمام 371لإلمام أبي َبكر أحمد بن إبراهیم ابن إسماعیل اإلسماعیلي (ت

  هـ).381كر محمد بن إبراهیم المعروف بابن الُمقرئ (ت:أبي ب
: وهذه المصنفات تأخر ظهورها سادًسا: كتب الرَِّجال المذكورین في ُمَصنَّف أو ُمَصنَّفات معینة - 

  فقد انتشرت بعد القرن الخامس الهجري، وتنوعت مناهج العلماء في التصنیف في هذا الباب: 

، منها: ِكتَاب "رجال صحیح البخارّي، الُمَسمَّى: اب واحدفهناك كتب اقتصرت على رجال ِكتَ 
الهدایة واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسَّداد الذین أخرج لهم البخارّي في جامعه" لإلمام أبي 

هـ)، وِكتَاب "رجال صحیح مسلم" لإلمام أبي 398نصر أحمد بن محمد البخارّي الَكالَباذي (ت:
هـ)، وكتاب "التَّْعِدیل والتجریح لمن خّرج 428َویه األصَبهاني (ت:بكر أحمد بن علي بن َمْنجُ 
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عنه البخارّي في الجامع الصحیح" لإلمام أبي الولید ُسَلْیمان بن خلف الباجي األندلسي 
  هـ).474(ت:

، منها: ِكتَاب "الجمع بین رجال الصحیحین" لإلمام  وهناك كتب جمعت بین رجال الصحیحین
  هـ).507طاهر المقدسي المعروف بابن القیسراني الَشْیَباني (ت: أبي الفضل محمد بن

، منها: ِكتَاب "تهذیب الكمال في أسماء الرَِّجال" وهناك كتب جمعت بین رجال الكتب الستَّة
هـ)، وكتاب "الكاشف في معرفة من له 742لإلمام جمال الدیِّن أبي الحجاج یوسف المّزي (ت:

مام شمس الدِّین أبي عبد اهللا محمد بن أحمد الذَّهبي الدَّمشقي روایة في الكتب الستَّة" لإل
هـ)، وكتاب "تهذیب التهذیب"، و"تقریب التهذیب" وكالهما لإلمام أبي الفضل أحمد بن 748(ت:

  هـ).852علي بن حجر العسقالني الشافعي (ت:

المؤلفة فیما بعد القرن  مع العلم أنَّ هذه الُمَصنَّفات بأنواعها المختلفة هي أصول كتب الرَِّجـال
إما ترتیب لكتب السابقین، أو  -ُجلها إن لم تكن كلها- الخامس الهجري، وأنَّ المؤلفات بعدها 

تذییل علیها، أو ناقلة عنها، أو اختصار وتهذیب لها، ونحو ذلك، وال یكاد یوجد ألحد من رواة 
أن یكون مجهوًال أو نحو ذلك َواللَُّه  القرون المفضلة، لیس له ترجمة في أحد هذه الُمَصنَّفات إالَّ 

  .)1(َأْعَلمُ 

وقد كان لهذه الُمَصنََّفات وغیرها األثر الطیب في حفظ الحدیث الّنبوي، وكانت ومازالت 
مرجًعا أساسی ا ومهًما یرجع إلیها الباحثون، وطلبة العلم للوقوف على تراجم الرَِّجـال بغرض التعریف 

وال مرویاتهم، وستبقى شاهًدا على أنَّ نُّقَّاد المسلمین وعلماَءهم األوائل بهم والكشف عن أحوالهم وأح
  كان لهم شرف السبق في تأسیس التراث العلمي لإلنسانیة جمعاء.

 

جال من خالل ما يتعلق بأمسائهم: املطلب األول التعريف بالر:  
َواة الُمترجم لهم بذكر           نماذج)(دراسٌة تطبیقیٌة من خالل الرُّ

إن المتفحص ألقوال اإلمام یعقوب الفسوي وعباراته في نقد الرَِّجال یالحظ أنَّه اهتم بتراجم 
َواة وأخبارهم المختلفة منذ الوالدة  الرَِّجال والتعریف بهم، وتمتع بدرایٍة واسعٍة وٕاحاطٍة كبیرٍة بأحوال الرُّ

ریخ ام یعقوب الفسوي الوطیدة بعلم التاإلماوحتى الوفاة، وكان له مسالك عّدة في بیان ذلك، وعالقة 
له اهتماًما واسًعا بالتعرف على أشخاص المؤرخ لهم، وتتبع أحوالهم، وكان له السبق في  تجعل

ذلك، عند أهل عصره ومن جاء بعدهم، وسیتعرض الباحث في هذا المبحث لمسالك اإلمام یعقوب 
  وذج تطبیقي واحد لكل مسلك.الفسوي للتعریف بالرجال من خالل أسمائهم، بذكر نم

                                                           
 ).  33) انظر: علم الرجال نشأته وتطوره، للزهراني (ص:1(
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  المقصد األول: بیان األنساب:
  .(1)علم األنساب: هو علٌم ُیتعرف منه أنساب الناس، وقواعده الكلیة والجزئیة

والغرض منه: االحتراز عن الخطأ في نسب شخص، وهو علم عظیم النفع جلیل القدر أشار 
َا النَّاُس [الكتاب العظیم في قوله تعالى:  ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َيا َأهيُّ إِنَّ

إلى تفهمه، وحث الرسول  (2)]َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللاَ َعلِيٌم َخبِريٌ 
على تعلمه، والعرب قد اعتنوا  )3(ِبِه َأْرَحاَمُكْم) في قوله: (َتَعلَُّموا ِمْن َأْنَساِبُكْم َما َتِصُلونَ  rالكریم  

بضبط نسبهم إلى أن كثر أهل اإلسالم واختلط أنسابهم باألعاجـــــم فتعـــــذر ضبطه باآلباء، فانتسب 
  .(4)كلُّ مجهول النسب إلى بلده أو حرفته أو نحو ذلك حتى غلب هذا النوع

َواة، وتمثل ذلك فیما یلي:وقد اعتنى اإلمام یعقوب الفسوي في ضبط أنسا   - ب الرُّ
  فّصل في بیان األنساب أحیاًنا:                                                                   - 1

  :    (5) أحمد بن محمد بن أبي َبّزة المكي ∗
  : حدثني أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن القاسم بن أبي َبّزة.(6)قال یعقوب الفسوي   

  بیان من نسب إلى أمه:                                                             - 2
  :   t (7)األنصاري  معاذ بن َعْفراء ∗

ُمعاذ بن الحارث بن ِرفاعة بن الحارث بن َسَواد بن مالك بن ُغْنم،  :(8)قال یعقوب الفسوي   
  وّعْفراء أمه، بدري.

                                                           
 ).2/114) انظر: أبجد العلوم، للقنوجي (1(
  .13) سورة الحجرات، اآلیة: 2(
)،                    1979) أخرجه اإلمام التِّرمِذّي في سننه، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في تعلیم النسب (ح:3(

  . وَقاَل اإلمام الترمذي: هذا حدیث غریب من هذا الوجه، وقال الشیخ األلباني: صحیح.tعن أبي هریرة 
 ).2/114) انظر: أبجد العلوم، للقنوجي (4(
محمد بن عبد اهللا بن القاسم بن أبي َبّزة، أبو الحسن المّكّي المقرئ، مؤذن المسجد الحرام، والبزة:  ) أحمد بن5(

 ).5/1069انظر: تاریخ اإلسالم، للذهبي ( الشدة، وعاش ثمانین سنة. وتوفي بمّكة سنة خمسین ومائتین.
 ).1/703) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار األنصارّي الخزرجّي، ) معاذ بن الحارث بن 7(

رك في قتل أبي جهل، وعاش بعد ذلك، وقیل: االمعروف بابن عفراء، وعفراء أمه عرف بها. وشهد بدًرا، وش
 ). 6/110بل جرح ببدر فمات من جراحته. انظر: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر (

  ).1/314معرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () ال8(
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                                                                   بیان من نسب إلى بلده: - 3

  :(2)  الدمشقيّ    (1)ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبرَاِهیَم بن یزید ∗

  حدثنا أبو النَّْضر إسحاق بن ِإبراهیم بن یزید الدمشقّي. :(3)قال یعقوب الفسوي         

  بیان من نسب إلى قبیلته:                                                                  - 4

  :t  (5)التمیمي  (4)یعلى بن أمیة ∗

  یعلى بن أمیة التمیمي، ثم أحد بني حنظلة، حلیف لبني عبد شمس. :(6)قال یعقوب الفسوي
  

  المقصد الثاني: بیان الشیوخ والتالمیذ:
والتالمیذ من أهم األمور للتعرف على شخصیة الراوي وكنهه، خاصة أولئك معرفة الشیوخ 

المبهمین أو المهملین على حٍد سواء، فمن أفضل الطرق للوصول إلى شخصیتهم هي معرفة 
تالمیذهم وشیوخهم، واإلمام یعقوب الفسوي له باٌع كبیٌر في التعریف بمن روى عنه الراوي، وروى 

  بذكر نموذٍج واحٍد فقط لكل منهما:عمن هو، وسیكتفي الباحث 
  بیان الشیوخ: - 1

  :(7)َعْنَبَسُة بن عبد الرحمن األموي ∗

  .r یروي عن محمد بن زاذان حدیث عثمان عن النبي :(8)قال یعقوب الفسوي  

                                                           
) إسحاق بن إبراهیم بن یزید، أبو النضر الدمشقي الفرادیسي، وقد ینسب إلى جده، مولى عمر بن عبد العزیز، 1(

صدوق ضعف بال مستند، مات سنة سبع وعشرین ومائتین، وله ست وثمانون سنة من العاشرة، خ د س.  
 ).99(ص:  انظر: تقریب التهذیب، البن حجر

 ).2/492) الدَِّمْشِقّي: هذه النسبة إلى ِدَمْشق، وهي أحسن مدینة بالشام. انظر: األنساب، للسمعاني (2(
 ).1/611) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
) یعلى بن أمیة بن أبي عبیدة بن همام بن الحارث التمیمّي الحنظلّي، حلیف قریش، مات سنة سبع وأربعین. 4(

 ). 6/538انظر: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر (
) الَتِمیِمي: هذه النسبة إلى َتِمیم، والمنتسب إلیها جماعة من الصحابة والتابعین، وٕالى زماننا هذا. انظر: 5(

 ).1/505األنساب، للسمعاني (
 ).1/314) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
نبسة بن سعید بن العاص األموي، متروك، رماه أبو حاتم بالوضع،                  ) عنبسة بن عبد الرحمن بن ع7(

 ).433من الثامنة، ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/448) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
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  بیان التالمیذ: - 2

  :(1)محمد بن سیف، أبو رجاء البصري ∗

  .-الحجاجبن - وقد حدث عنه شعبة :(2)قال یعقوب الفسوي        
  

  المقصد الثالث: بیان الموالي:
:"معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وأهم ذلك معرفة )3(-رحمه اهللا- قال اإلمام ابن الصالح

الموالي المنسوبین إلى القبائل بوصف اإلطالق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبیلة كما إذا قیل: 
  بیان من قیل فیه (قرشي) من أجل كونه مولى لهم مهم.(فالن القرشي)، أنه منهم َصِلْیَبة، فإذا 

واعلم أن فیهم من یقال فیه: (مولى فالن) أو (لبني فالن) والمراد به مولى العتاقة، وهذا 
  هو األغلب في ذلك.

ومنهم من أطلق علیه لفظ (المولى) والمراد بها والء اإلسالم...ومنهم من هو مولى بوالء 
  (الحلف والمواالة).

  قسم رابع في ذلك: وهو من قیل فیه: (مولى ابن عباس) للزومه إیاه". وهذا

لذلك عني العلماء بمعرفة الموالي، حتى ال یختلط من ینسب إلى القبیلة بالوالء مع من 
ینسب إلیها من صلبها، ولیتمیز عن سمیه المنسوب إلیها صلیبة...والبحث في الموالي یقدم إلینا 

م في إنهاض الشعوب ومحو الفروق بین الطبقات، إذ رفع من شأنهم صورة مشرقة عن أثر اإلسال
مع أن أعراف سائر األمم تعتبر أمثالهم طبقة دنیا ال یسمح لها أن تطمع بمساواة ساداتها، فضًال 

  عن أن تطمح إلى المعالي والسیادة.

كما قرر لكن دیننا اإلسالمي جعل سیادة الفرد وكرامته ما یتحلى به من الفضائل والخیر، 
  .)5) (4( [إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاَِّ َأْتَقاُكْم]القرآن: 

                                                           
: تقریب التهذیب، البن ) محمد بن سیف األزدي الُحَداني، أبو رجاء البصري، ثقة، من السادسة، مد س. انظر1(

 ).483حجر (ص: 
 ).2/127) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
  ).501) مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص: 3(
  .13) سورة الحجرات، اآلیة: 4(
  ).175) منهج النقد في علوم الحدیث، لنور الدین عتر (ص: 5(
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هم اإلمام یعقوب الفسوي ُجلُّهم ینسبون إلى والء ءلمالحظ أن الموالي الذین ذكر والوا
  القبائل، ولم یبن في كل الحاالت سبب الوالء أو علته.

(مولى بني فالن)، (مولى آل وقد جاءت ألفاظ (مولى) بعدة صیغ، وهي: (مولى فالن)، 
  فالن)، (مولى القوم)، (مولى ابن عباس)، وبیان ذلك كاآلتي:

 (مولى فالن):

  :(1)مینا بن أبي مینا القرشي ∗

  مولى عبد الرحمن بن عوف.: (2)قال یعقوب الفسوي

 (مولى بني فالن):

  :(4) (3)محمد بن یوسف الِفْریابي ∗

  مولى لبني تمیم. :(5)قال یعقوب الفسوي

 (مولى آل فالن):

  :(6) إبراهیم بن عبد اهللا بن حنین الهاشمى ∗

  مولى آل العباس. :(7)قال یعقوب الفسوي

 (مولى القوم):

  :(8)ُبْسر بن سعید المدني ∗

                                                           
ن عوف، متروك ورمي بالرفض، من الثانیة، ووهل الحاكم فجعل ) مینا بن أبي مینا الخراز، مولى عبد الرحمن ب1(

 ).556له صحبة، ت. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/41) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
 ).10/205) الِفْریابى: هذه النسبة إلى فاریاب، هي بلیدة بنواحي بلخ. انظر: األنساب، للسمعاني (3(
) محمد بن یوسف بن واقد بن عثمان الضبي موالهم الفریابي، نزیل قیساریة من ساحل الشام، ثقة فاضل من 4(

 ).515التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتین، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).1/197) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (5(
الهاشمي موالهم، وربما ینسب إلى جده المدني، أبو إسحاق ثقة، من الثالثة، مات ) إبراهیم بن عبد اهللا بن حنین 6(

 ).90بعد المائة ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).1/415) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (7(
ة، ع. انظر: تقریب ) ُبْسر بن سعید المدني العابد، مولى ابن الحضرمي، ثقة جلیل، من الثانیة، مات سنة مائ8(

 ).122التهذیب، البن حجر (ص: 
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 مولى الحضرمیین.: (1)قال یعقوب الفسوي

 (مولى ابن عباس):

  :(2)ِعْكِرَمة القرشى الهاشمى ∗

  عكرمة مولى ابن عباس. :(3)قال یعقوب الفسوي

  ویّبن اإلمام یعقوب الفسوي، هل الراوي من أنفسهم أم ال؟!، حیث قال في:      
  .(6)من أنفسهم مكي، ُیذكر بحفظ وعقل وتحصیل وُنبل (5)مخزومي: (4)محمد بن عّباد ∗

  

  المقصد الرابع: بیان الكنى، وأسماء أصحابها:
:"وهذا فٌن مطلوٌب لم یزل أهل العلم بالحدیث یعنون به )7( - رحمه اهللا- قال ابن الصالح

ویتحفظونه ویتطارحونه فیما بینهم ویتنقصون من جهله"، واعتنى بهذا الفن اإلمام یعقوب الفسوي، 
  حیث عقد فصال في "الكنى واألسامي ومن یعرف بالكنیة". فقد تكلم فیه على وجوه، منها: 

  بیان اسم من اشتهر بكنیته: - 1

  :(8)بن عمرو بن سفیان، أبو األسود الدؤليظالم  ∗

  .أبو األسود الدیلي ظالم بن عمرو بن سفیان، الغالب علیه الكنیة :(9)قال یعقوب الفسوي

                                                           
 ).1/422) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (1(
) عكرمة، أبو عبد اهللا، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسیر، من الثالثة، مات سنة أربع 2(

 ).397ومائة، وقیل بعد ذلك، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/5) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
) محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمیة بن عابد بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي، ثقة، 4(

 ).486من الثالثة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
زوم بن عمرو، و األخرى إلى مخزوم قریش وهو ) الَمْخُزومي: هذه النسبة إلى قبیلتین، إحداهما تنسب إلى مخ5(

 ).136-12/135مخزوم بن یقظة بن مرة بن كعب بن لؤّي بن غالب. انظر: األنساب للسمعاني (
 ).3/236) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
  ).435) مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص: 7(
اسمه ظالم بن عمرو بن سفیان، ثقة فاضل مخضرم، من الثانیة، ) أبو األسود الدیلي، ویقال الدؤلي البصري، 8(

 ).619مات سنة تسع وستین ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/69) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (9(



 

      
35 

 الفصل األول

  بیان كنیة من اشتهر باسمه: - 2

   :(1)ُعَمیر بن سعید الكوفي ∗

  : أبا یحیى.(2)كّناه یعقوب الفسوي

  بیان تعدد الكنى للراوي: - 3

  :t (3)عثمان بن عفان األموي  ∗

وأما رقیة بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فتزوجها عثمان بن : (4)قال یعقوب الفسوي
عفان في الجاهلیة، فولدت له عبد اهللا بن عثمان به كان یكنى عثمان أول مرة حتى كني 

  بعد ذلك بعمرو بن عثمان، وبكل قد كان یكنى.

  بیان من اسمه كنیته:   - 4

  :(5) أبو حرب بن أبي األسود الدؤلي ∗

  .أبو حرب هو اسمه: (6)قال یعقوب الفسوي

  یبان من اسمه كنیته واختلف في اسمه:   - 5

  :(7) أبو سلمة بن عبد الرحمن المدني ∗

  .أبو سلمة بن عبد الرحمن هو اسمه، وقد قیل اسمه عبد اهللا :(8)قال یعقوب الفسوي       

  
                                                           

ال خمس عشرة ) عمیر بن سعید النخعي الُصْهباني، یكنى أبا یحیى، كوفي ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع ویق1(
 ).431ومائة، خ م د عس ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).3/74) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
)عثمان بن عفان، ذو الّنورین مشهور بها لكونه تزّوج ببنتي النبّي صّلى اللَّه علیه وآله وسلم واحدة بعد أخرى. 3(

 ).2/349بن حجر (انظر: اإلصابة في تمییز الصحابة، ال
 ).3/270) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
. انظر: تقریب التهذیب، 4) أبو حرب بن أبي األسود الدیلي البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان ومائة، م 5(

 ).632البن حجر (ص: 
 ).3/69) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
بن عوف الزهري المدني، قیل اسمه عبد اهللا، وقیل إسماعیل، ثقة مكثر، من الثالثه ) أبو سلمة بن عبد الرحمن 7(

 ).645مات سنة أربع وتسعین أو أربع ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/70) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
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  واختلف في اسمه:یبان من اشتهر بكنیته  - 6

  :(1)أبو الُعَشرَاء البصري أسامة بن مالك بن قهطم، ∗

أبو الُعَشَراء أسامة بن مالك بن قهطم، وقالوا: عطارد بن برز، : (2)قال یعقوب الفسوي
  وقالوا: سیار أو ابن سیار بن بلز.

  بیان كنیة الراوي وكنیة أبیه: - 7

 :(4) البصري (3)أیوب بن كیسان السَّْخِتَیاني ∗

  .أیوب بن كیسان أبو بكر السَّْخِتَیاني، وكیسان أبو تمیمة: (5)قال یعقوب الفسوي

  بیان اسم الراوي وكنیة أبیه: - 8

  :(6) عطاء بن أبي رباح المكي ∗

  .اسم أبي رباح أسلم مولى حبیبة بنت میسرة بن أبي خیثمو : (7)قال یعقوب الفسوي

  بیان كنیة الراوي وعمله: - 9

  :(8) البصريعبد اهللا بن حسین  ∗

  عبد اهللا بن حسین. (10)أبو َحِریز قاضي سجستان: (9)قال یعقوب الفسوي
                                                           

، وقیل عطارد، وقیل یسار، وقیل سنان بن برز أو بلز، ) أبو الُعَشَراء الدارمي، قیل اسمه أسامة بن مالك بن قهطم1(
 ).658. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر(ص: 4وقیل بالز بن یسار، وهو أعرابي مجهول، من الرابعة، 

 ).3/69) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
وبیعها، وهي الجلود الضأنیة لیست بأدم. انظر: األنساب، للسمعاني  ) السَّْخِتَیانى: هذه النسبة إلى عمل السختیان3(

)7/96.( 
) أیوب ابن أبي تمیمة كیسان السَّْختیاني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، 4(

 ).117مات سنة إحدى وثالثین ومائة وله خمس وستون، ع.انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/71) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (5(
) عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم القرشي موالهم المكي، ثقة فقیه فاضل لكنه كثیر اإلرسال، من الثالثة، 6(

 ).391مات سنة أربع عشرة ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/72فسوي () المعرفة والتاریخ، لیعقوب ال7(
. انظر: 4) عبد اهللا بن حسین األزدي، أبو َحِریز البصري، قاضي سجستان، صدوق یخطئ، من السادسة، خت 8(

 ).300تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/73) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (9(
مدینتها زرنج، وبینها وبین هراة عشرة  ) ِسِجْسَتان: وهي ناحیة كبیرة ووالیة واسعة، وهي اسم للناحیة وأن اسم10(

 ).3/190( لیاقوت الحموي ،أّیام، وهي جنوبي هراة، وهي من اإلقلیم الثالث. انظر: معجم البلدان
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  المقصد الخامس: بیان ألقاب الرواة، وأسماء الرواة المشتهرین بألقابهم: 
  .)1(: هو ما یطلق على اإلنسان مما یشعر بمدح أو ذماللقب

الصحابة جماعٌة یعرفون بألقاب : "وفي )2(- رحمه اهللا تعالى-وقال أبو عبد اهللا الحاكم
یطول ذكرهم، فمنهم ذو الیدین، وذو الشمالین، وذو الُغرَّة، وذو األصابع، وغیرهم، وهذه كلها 
ألقاب، ولهؤالء الصحابة أسامي معروفة عند أهل العلم، ثم بعد الصحابة في التابعین وأتباعهم من 

  أئمة المسلمین جماعة ذو ألقاب یعرفون بها".
ـدة ضبـــط األلقـــاب: دفــع توهــــم أنَّ األلقـــاب أسامــي، قال اإلمام ابن الصالح                 وفائـــ

: "معرفة ألقاب المحدثین ومن یذكر معهم، وفیها كثرة، ومن ال یعرفها یوشك )3(- رحمه اهللا تعالى- 
ن،           أن یظنها أسامي، وأن یجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصی

  كما اتفق لكثیر ممن ألف".
َواة، ومن ذلك:   وقد اعتنى اإلمام یعقوب الفسوي بضبط ألقاب الرُّ

  : (4) المكي عمر بن قیس ∗
  وهو َسْنَدل أخو ُحَمْید بن قیس. :(5)قال یعقوب الفسوي

 و"َسْنَدل" لقب عمر بن قیس المكي كما بین اإلمام یعقوب الفسوي، وأكد ذلك الحافظ  ابن
  فذكر اللقب الذي لم یلقب به سوى عمر بن قیس. )6(حجر في كتابه "نزهة األلباب"

      قال الباحث: وهذا مثال لطیف عند اإلمام یعقوب الفسوي یجمع فیه ما سبق ذكره من:
  ه).ئ(اسم الراوي، وكنیته، ولقبه، ووال

  :t (7) سفینة أبو عبد الرحمن ∗
  سفینة أبو عبد الرحمن واسمه أحمر، مولى أم سلمة. :(8)قال یعقوب الفسوي

                                                           
  ).170) منهج النقد في علوم الحدیث، لنور الدین عتر (ص: 1(
  ).211) معرفة علوم الحدیث، للحاكم (ص: 2(
  ).445(ص: ) مقدمة ابن الصالح، البن الصالح 3(
 ).416) عمر بن قیس المكي، المعروف بَسْندل، متروك، من السابعة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4(
 ).3/41) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (5(
)6) (1/378.(  
، یكنى أبا عبد الرحمن، یقال كان اسمه مهران، أو غیر ذلك، وكان أصله من فارس r) سفینة مولى رسول اهللا 7(

، ولقب سفینة لكونه حمل شیًئا كثیًرا في السفر، rفاشترته أّم سلمة، ثم أعتقته واشترطت علیه أن یخدم النبي 
  ).245)، وتقریب التهذیب، البن حجر (ص: 3/111. انظر: اإلصابة (4مشهور له أحادیث، م 

 ).3/168) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
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  ومسكنهم: ،ومهنهم ،ووظائفهم ،المقصد السادس: بیان صفات الرواة
لعل هذا المطلب ذو فائدة كبیرة في معرفة األحادیث المتسلسلة، والتسلسل من نعوت 

واحٍد، على صفٍة أو حالٍة األسانید، وهو عبارة عن تتابع رجال اإلسناد وتواردهم فیه، واحًدا بعد 
واحدٍة، وینقسم ذلك إلى ما یكون صفة للروایة والتحمل، وٕالى ما یكون صفة للرواة أو حالة لهم، ثم 

  .)1(تنقسم إلى ما ال نحصیه - أقواًال وأفعاًال ونحو ذلك-لهم إن صفاتهم في ذلك وأحوا
  بیان صفات الرواة:  - 1

اة الَخْلقیة والُخُلقیة، وهذا األمر یدلل على شدة تكلم اإلمام یعقوب الفسوي في صفات الرو 
دقة اإلمام یعقوب الفسوي في تتبع الرواة ومعرفتهم والتعریف بهم، وسیتعرض الباحث الستعراض 

  ذلك:
  أ. بیان صفات الرواة الَخْلقیة: 

  ن ذلك:ببیان الصفات الَخْلقیة لبعض الرواة عبر النقل من العلماء، وم اإلمام یعقوب الفسوي اهتم

  :(2) محمد بن شهاب الزهري ∗

: رأیت الزهري أحمر )4(حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: قال سفیان :(3) قال یعقوب الفسوي
  الرأس واللحیة وفي حمرتها انكفاء.

  ب. بیان صفات الرواة الُخُلقیة:

  :)5( إبراهیم بن مهاجر الكوفي ∗

  له شرف ونبالة. :(6)قال یعقوب الفسوي

  

                                                           
  ).379) مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص: 1(
) محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري، أبو بكر الفقیه الحافظ متفق على جاللته وٕاتقانه 2(

وقیل قبل ذلك بسنة أو سنتین، ع.             وثبته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمس وعشرین ومائة، 
 ).506انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).1/620) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
  ) هو ابن عیینة.4(
.  انظر: تقریب التهذیب، 4) إبراهیم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي، صدوق لین الحفظ، من الخامسة، م 5(

  ).                                                                                              94: البن حجر (ص
 ).3/93) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
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  الرواة: بیان وظائف - 2

  :(1)یحیى بن جابر الحمصي ∗

  قاضي حمص.: (2)قال یعقوب الفسوي

  بیان مهن الرواة: - 3

  :(3)الدَّْوسي عبید بن باب ∗

  .(5)كان نّساًجا، ثم تحول فكان شرطی ا للحجاج: (4)قال یعقوب الفسوي

  بیان مسكن الرواة: - 4

  :(7) (6)عبد اهللا بن فیروز الدیلمي ∗

  یسكن بیت المقدس. :(8)قال یعقوب الفسوي
  

  المقصد السابع: بیان معتقد الرواة:
لقد استمرت األمة قویة فتیة، طوال فترة الخلفاء الراشدین، إلى أن حدثت فتنة مقتل عثمان بن   

، فظهرت بمقتله أعظم فرقتین في التأریخ الخوارج والشیعة، وبقي األصل النقي الزكي الصافي، tعفان 
  وتوالت االنقسامات في جسد األمة اإلسالمیة حتى وصلت لعشرات الفرق.أهل السنة والجماعة، 

  من رمي ببدعة التشیع والرفض: - 1

على الخصوص، وقالوا بإمامته وخالفته نًصا ووصیة،  tالشیعة: هم الذین شایعوا علًیا 
      ن من غیرهده، وٕان خرجت فبظلم یكو إما جلًیا وٕاما خفًیا، واعتقدوا َأنَّ اإلمامة ال تخرج من أوال

                                                           
) یحیى بن جابر بن حسان الطائي، أبو عمرو الحمصي القاضي، ثقة، من السادسة وأرسل كثیرا، مات سنة 1(

 ).588. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4ست وعشرین، بخ م 
 ).2/339) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
 ).5/351) انظر ترجمته: لسان المیزان، البن حجر (3(
 ).2/126) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
 ) هو ابن یوسف الثقفي.5(
عروفة، وجماعة من أوالد الموالي ینسبون إلیها.  انظر: األنساب، ) الدَّْیَلمى: هذه النسبة إلى الدیلم، وهو بالد م6(

 ).5/447للسمعاني (
) عبد اهللا بن فیروز الدیلمي، ثقة، من كبار التابعین، ومنهم من ذكره في الصحابة، د س ق.  انظر: تقریب 7(

 ).317التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/292) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
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من عنده، وقالوا: لیست اإلمامة قضیة مصلحیة تناط باختیار العامة، وینتصب اإلمام  (1)أو بتقیة
إغفاله  - علیهم الصالة والسالم - بنصبهم؛ بل هي قضیة أصولیة، وهي ركن الدِّین ال یجوز للرسل

  .(2)وٕاهماله، وال تفویضه إلى العامة وٕارساله

هم  - أي الرَّافضة- هم الغالة من الشیعة وأبعدهم عن أهل السُّنَّة، َوِلَهَذا َكاُنوافوأما الرافضة 
المشهورین عند العامة بالمخالفة للسُّنَّة، فجمهور العامة ال َتعرف ضد السُّنِّيِّ إالَّ الرَّافضي، فإذا قال 

  .(3)أحدهم: أنا ُسنِّيُّ فإنَّما معناه لست رافضًیا

بین التشیع والرفض قول اإلمام یعقوب الفسوي في "عبد الملك بن ومما یدل على الفرق 
  .(5): "كان شیعی ا، وكان عندنا رافضی ا صاحب رأي"(4) أعین الكوفي"

  وقد بّین اإلمام یعقوب الفسوي من ُرِمَي بالتشیع والرفض من الرواة، ومن ذلك:
  :(6) الكوفي یونس بن خباب ∗

رافضی ا إال أن أهل الكوفة رووا عنه، وكان ال یستتر ویشتم كان : (7)قال یعقوب الفسوي
  .tوینتقص عثمان 

  من رمي ببدعة الخوارج: - 2

 tالخوارج: جمع خارجة، أي فرقة خارجة، واشتهر بهذا اللقب جماعة خرجوا على علي 
ممن كان معه في حرب صفین، وقد افترق الخوارج إلى عدة فرق یجمعهم القول بتكفیر عثمان 

، وتكفیر صاحب yلي وأصحاب الجمل ومن رضي بالتحكیم وصوب الحكمین أو أحدهما وع
  وقد بّین اإلمام یعقوب الفسوي من ُرِمَي ببدعة الخوارج من الرواة، وِمْن ذلك: .)8(الكبیرة

                                                           
 ).12/314التَّقّیة: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغیره للغیر، انظر: فتح الباري، البن حجر () 1(
 ).1/146) الملل والنحل، للشهرستاني (2(
 ).3/356) مجموع الفتاوى، البن تیمیة (3(
ب التهذیب، البن عبد الملك بن أعین الكوفي، مولى بني شیبان، صدوق شیعي، من السادسة، ع. انظر: تقری )4(

 ).362حجر (ص: 
 ).3/370المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ( )5(
.                4) یونس بن خباب األسیدي موالهم الكوفي، صدوق یخطئ ورمي بالرفض، من السادسة، بخ 6(

 ).613انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/191) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (7(
)،                 73- 72)، الفرق بین الفرق، للبغدادي (ص: 1/114انظر: الملل والنحل، للشهرستاني ( )8(

  ).279/ 3)، مجموع الفتاوى، البن تیمیة (1/167مقاالت اإلسالمیین، لألشعري (



 

      
41 

 الفصل األول

  :(1)شقیق بن عبد اهللا الضبي ∗

  .كان یرى رأي الخوارج: (2)قال یعقوب الفسوي

  اإلرجاء:بیان من رمي ببدعة  - 3

  : (3)إنَّ اإلرجاء یطلق على أمور، منها

  أي أمهله وأخره. (4) )َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاهُ (: - َحاَنُه َوَتَعاَلىُسبْ - أ. التأخیر: كما في قوله

  . (5) )َوَتْرُجوَن ِمَن اهللاَِّ َما َال َيْرُجونَ (: - تعالى- ب. إعطاء الرجاء، كما في قوله

فأما إطالق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى األول فصحیح، َألنَّهم كانوا یؤخرون العمل 
عن النیة والعقد، وأما بالمعنى الثاني فظاهر، َألنَّهم كانوا یقولون: ال یضر مع اإلیمان معصیة 

  كما ال ینفع مع الكفر طاعة.  

امة، فال یقضى علیه بحكم ما في الدنیا، ج. وقیل اإلرجاء: تأخیر حكم صاحب الكبیرة إلى یوم القی
  من كونه من أهل الجنة، أو من أهل النار، فعلى هذا المرجئة والوعیدیة فرقتان متقابلتان.

عن الدرجة األولى إلى الرابعة، فعلى هذا المرجئة  - َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  - د. وقیل اإلرجاء: تأخیر عليّ 
  والشیعة فرقتان متقابلتان.

َواة، مــــن ذلك:وقـــد    بیَّن اإلمام یعقوب الفسوي من رمي باإلرجاء من الرُّ

  :(6)سالم بن عجالن األموي ∗

  .مرجئ معاند :(7)قال یعقوب الفسوي     

   

                                                           
 ).4/256) انظر ترجمته: لسان المیزان، البن حجر (1(
 ).2/778() المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي 2(
 ).1/139) انظر: الملل والنحل، للشهرستاني (3(
 .111) سورة األعراف: اآلیة 4(
 .104) سورة النساء: اآلیة 5(
) سالم بن عجالن األفطس األموي موالهم، أبو محمد الحراني، ثقة رمي باإلرجاء، من السادسة، قتل صبًرا سنة 6(

 ).227التهذیب، البن حجر (ص: اثنتین وثالثین، خ د س ق. انظر: تقریب 
 ).3/241) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (7(
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  المقصد الثامن: بیان صلة النسب بین الرواة:
  أوًال: بیان صلة النسب بین العلماء والرواة:

  بیان اآلباء واألبناء: - 1

االبن عن األب، إالَّ أنه قد ُیحدِّث ویروي األب عن االبن. ولذا فِإنَّ  األصل أن یروي
عنه كون  معرفة اآلباء واألبناء من األهمیة بمكان، وفائدة معرفته "األمن من َظنِّ التحریف الناشئ

  وقد َعرَّف اإلمام یعقوب الفسوي باآلباء واألبناء في غیر موطن، وكان في مسلكین: .(1)االبِن أًبا"

  األول: التعریف مجرًدا عن الحكم:

  :(2)عوف بن مالك الكوفي ∗

  .وأبوه مالك بن نضلة :(3)قال یعقوب الفسوي

  الثاني: التعریف مع بیان الحكم:

  :(4)إیاد بن لقیط الكوفي ∗
                   ، وهو ثقة، وابنه عبد اهللا بن إیاد حدثنا عنه (6)روى عنه مسعر: (5)قال یعقوب الفسوي

  ، ثقة، وكان عریف قومه.(7)نعیمأبو 
  بیان اإلخوة واألخوات: - 2

وهو علٌم عزیٌز من معارِف أهل الحدیث المفردة بالتصنیف، ومن فائدته فیما نرى أنه قد         
  .)8(یشتهر أحد األخوة بالروایة، فال یظن الباحث إذا وجد الروایة عن بعض إخوته أنها وهمٌ 

َواة، وكان ذلك على وجوه:           وقد َعرَّف اإلمام یعقوب الفسوي باإلخوة واألخوات من الرُّ
  

                                                           
  ).4/145) فتح المغیث، للسخاوي (1(
) عوف بن مالك بن َنضلة الُجَشمي، أبو األحوص الكوفي، مشهور بكنیته، ثقة من الثالثة، قتل قبل المائة    2(

 ).433التهذیب، البن حجر (ص: . انظر: تقریب 4في والیة الحجاج على العراق، بخ م 
 ).3/206) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
 ).116) إیاد بن لقیط السدوسي، ثقة، من الرابعة، بخ م د ت س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4(
 ).3/103) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (5(
 ) هو ِمْسَعر بن ِكَدام.6(
 َكین.) هو الفضل بن دُ 7(
  ).153) منهج النقد في علوم الحدیث، لنور الدین عتر (ص: 8(
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  :الشقیقینأ. بیان األخوین 

  :(1) عبد الرحمن بن یزید الكوفي ∗

  األسود بن یزید. أخو: (2)قال یعقوب الفسوي         

  ب. بیان اإلخوة األشقاء فوق االثنین:

  :t (3)نفیع بن الحارث البصري  ∗

  ونافع ونفیع وزیاد هم بنو ُسَمیََّة، وهم إخوة.: (4)قال یعقوب الفسوي      

  ج. بیان اإلخوة ألم:

  :(5)محمد بن علي الكوفي ∗

  أخو منصور بن المعتمر ألمه. :(6)قال یعقوب الفسوي    

  واألمهات: ،وأبناء األعمام ،واألخوال ،واألعمام ،بیان األجداد - 3

  أ. بیان األجداد:
  :(7)یزید بن مردانبة الكوفي ∗

  هو جد ولد القاسم بن محمد الكوفي. :(8)قال یعقوب الفسوي     

  ب. بیان األعمام:

  :(9)سعید بن عمیر المدني ∗

                                                           
) عبد الرحمن بن یزید بن قیس النخعي، أبو بكر الكوفي، ثقة، من كبار الثالثة، مات دون المائة سنة ثالث 1(

 ).353وثمانین، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/74) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
) نفیع بن الحارث، أبو بكرة، مشهور بكنیته، وكان من فضالء الّصحابة، وسكن البصرة، وكان تدلى إلى النبي 3(

r .6/369انظر: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر ( من حصن الّطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة .( 
 ).3/72) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
 ).3/973( بن ربیعة، أبو عتاب السلمي، وكان شیعی ا عراقًیا. انظر: تاریخ اإلسالم، للذهبي) محمد بن علي 5(
 ).3/76) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
) یزید بن مردانبه الكوفي، أصله من أصبهان، صدوق، من الخامسة، س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 7(

 ).605(ص: 
 ).3/243لیعقوب الفسوي ( ) المعرفة والتاریخ،8(
 ).240) سعید بن عمیر بن ِنیار، مقبول، من الرابعة، س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 9(
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  البراء بن عازب. هو ابن أخ :(1)قال یعقوب الفسوي     

  ج. بیان األخوال:

  :(2)الفضل بن عیسى البصري ∗

 .- بن سلیمان- بصري خال المعتمر :(3)قال یعقوب الفسوي     

  د. بیان أبناء العم:

  :t (4)عبد الرحمن بن أزهر بن عوف الزهري  ∗

  ابن عم عبد الرحمن بن عوف. :(5)قال یعقوب الفسوي     

  هـ. بیان أبناء الخالة:

  : (7) (6)الحراني محمد بن وهب بن عمر بن أبي كریمة ∗

  هو ابن خالة محمد بن سلمة. :(8)قال یعقوب الفسوي     

  و. بیان األمهات:
  :(9)صفوان بن عمرو بن هرم الحمصى ∗

  وأم صفوان أم الهجرس. :(10)قال یعقوب الفسوي     

                                                           
 ).3/101) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (1(
) الفضل بن عیسى بن أبان الرقاشي، أبو عیسى البصري الواعظ، منكر الحدیث ورمي بالقدر،               2(

 ).446من السادسة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/139) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
) عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة الزهري، یكنى أبا جبیر، ابن عم عبد الرحمن بن 4(

 )241 - 4/240عوف. انظر: اإلصابة في تمییز الصحابة (
 ).1/356المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
) الحرَّانِى: هذه النسبة إلى حران بلدة من الجزیرة كان بها ومنها جماعة من الفضالء والعلماء في كل فن، وهي 6(

 ).4/107من دیار ربیعة، وحران بطن من همدان. انظر: األنساب، للسمعاني (
المعافي الحراني، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثالث وأربعین، ) محمد بن وهب بن عمر بن أبي كریمة، أبو 7(

 ).512س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/451) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
) صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي، أبو عمرو الحمصي، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وخمسین 9(

 ).277یب التهذیب، البن حجر (ص: . انظر: تقر 4ومائة، بخ م 
 ).2/429) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (10(



 

      
45 

 الفصل األول

  ثانًیا: المفاضلة بین الرواة: 

الكالم في المفاضلة بین الرواة متفرع عما سبق، فاإلمام یعقوب الفسوي كان یفاضل   
  األعمار غالًبا، وسیسوق الباحث نموذًجا واحًدا لذلك:أحیاًنا بین األقارب في 

  :(1) الكوفي ُعَماَرُة بُن الَقْعَقاِع بِن ُشْبُرَمةَ  ∗

  كان أكبر من عمه عبد اهللا بن ُشْبُرَمة، وكان ُعَماَرة أفضل منه أیًضا. :(2)قال یعقوب الفسوي     
  

  وأتباعهم: ،والتابعین والمخضرمین، المقصد التاسع: بیان من له صحبة،
  بیان من له صحبة:

من أوكد علم الخاصة، وأرفع علم أهل الخبر، r إنَّ الوقوف على معرفة أصحاب رسول اهللا       
وبه ساد أهل الِسَیر، وما أظن أهل دین من األدیان إال وعلماؤهم معنیون بمعرفة أصحاب أنبیائهم 

تعریف للصحابي هو ما قاله الحافظ ابن حجر ، ولعل أصحَّ )3(ألنهم الواسطة بین النبي وبین أمته
مؤمًنا به ومات  r: "وأصحُّ ما وقفُت علیه ِمن ذلك، أنَّ الصحابي َمن لِقي النَِّبّي )4(في "اإلصابة"

على اإلسالِم. فیدُخَل فیَمن ِلقیه َمن طاَلْت مجالسُته له أو قُصرت، وَمن رَوى عنه أو لم یرِو، وَمن 
  وَمن رآه رؤیًة ولو لم ُیجاِلْسه، وَمن لم َیَره لعارٍض كالعمى". غزا معه أو لم َیْغُز،

والوقـــوف علــى أحوالهـــم أهمیــــة بالغــــــة، قـــــال اإلمـــــام ابـــن عبد  yوللتعریـــف بالصحابـــة          
اع أهِل الحّق من قد كفینا البحث عن أحوالهم إلجم y: "وٕان كان الصحابة )5(الَبر في "االستیعاب"

المسلمین، وهم أهُل السُّنَّة والجماعة، على أنَّهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم، والبحث 
عن سیرهم وأحوالهم؛ لُیهتدى بهدیهم فهم خیُر مـن ُسِلَك سبیلـه، واقُتدى بِـه،  وأقلُّ ما في ذلك معرفُة 

  ٌد ینَسب إلى علم الحدیث بجهله".الُمرسل من الُمسند وهو علم جسیم ال یعذُر َأح

وقد ترجم اإلمام یعقوب الفسوي لعدد من الصحابة، سیذكر الباحث نموذًجا واحًدا لذلك، وهو 
: "واسم أبي بكر عتیق بن أبي قحافة، (6)"، حیث قالtترجمته لسید الصحابة "أبو بكر الصدیق 

                                                           
) عمارة بن القعقاع بن ُشْبرمة الضبي الكوفي، ثقة أرسل عن ابن مسعود، وهو من السادسة، ع. انظر: تقریب 1(

 ).409التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/102) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
  ).1/19ستیعاب، البن عبد البر () اال3(
    ).158/ 1( حجر البن الصحابة، تمییز في اإلصابة )4(
  ).1/19) االستیعاب، البن عبد البر (5(
 ).1/238) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
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تیم بن مرة بن كعب بن لؤي بن وأبو قحافة اسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
  غالب بن فهر. وعتیق لقبه، واسمه عبد اهللا".

  واإلمام یعقوب الفسوي قد تكلم في الصحابة من خمسة جوانب، وهي كاآلتي:       
  أ. بیان الصحابة:

  :)t )1 َجْنَدَرُة بن َخْیَشَنة، أبو ِقْرَصاَفَة اْلِكَناِنيّ  ∗

  رجل من أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم. :(2)قال یعقوب الفسوي     

  ب.  نفي الصحبة:

  :)3(سوید بن هبیرة بن عبد الحارث البصري ∗

  لیست له صحبة.: (4)قال یعقوب الفسوي     
  ج. بیان َمْن ُنسب للصحابة، وهو لیس منهم:

  :)5( ة الشامياُبْسر بن أرط  ∗
كان رجل سوء، ویزعم كثیر من أهل الشام له صحبة،                 :(6)قال یعقوب الفسوي

  وهو باطل.
  د. بیان َمْن ُنسب للصحابة، دون إثبات أو نفي:

ذكر اإلمام یعقوب الفسوي عدًدا ممن قیل فیه أنه من الصحابة، مع عدم إثباته أو نفیه لهذه       
  النسبة، ومن ذلك:

  :)7(عبد اهللا بن ربیعة الكوفي ∗
  یقال له رؤیة وصحبة، وهو سلمي. :(8)قال یعقوب الفسوي     

  
                                                           

  ).7/275) انظر ترجمته: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر (1(
 ).2/101الفسوي () المعرفة والتاریخ، لیعقوب 2(
  ).3/191) انظر ترجمته: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر (3(
 ).3/69) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
  ).5/51) انظر ترجمته: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر (5(
 ).2/478) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
  ).1/512تمییز الصحابة، البن حجر () انظر ترجمته: اإلصابة في 7(
 ).1/259) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
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  هـ. بیان اختالف العلماء في الصحبة:

  :)1(حبیب بن مسلمة المكي ∗

ة من النبي ایسمع حبیب بن مسلمة وبسر بن أرط یقول أهل المدینة لم :(2)قال یعقوب الفسوي    
r صحبة. شیًئا وال صحبة لهم، وأهل الشام یقولون قد سمعوا ولهم  

  

  بیان المخضرمین: - 2

ممن  rالمدركون جاهلیة قبل البعثة أو بعدها، صغاًرا كانوا أو كباًرا، في حیاة رسول اهللا 
  . )3(لم یره بعد البعثة، أو رآه لكن غیر ُمسلم، وأسلم في حیاته أو بعده، فسمي هؤالء "مخضرمون"

  وقد تعرض اإلمام یعقوب الفسوي لبیان المخضرمین، فمن ذلك:         

  :)4( األحنف بن قیس التمیمي ∗

: كان جواًدا حلیًما، وكان رجًال صالًحا، أدرك الجاهلیة ثم أسلم، وذكر (5)قال یعقوب الفسوي
  فاستغفر له. rللنبي 

  وأتباعهم: ،بیان التابعین - 3

  أ. بیان التابعین:

َأْصٌل َعِظیٌم، َواِحُدُهْم: تابعي، وتابع، قیل: ُهَو َمْن َصِحَب َصَحابًیا، وقیل: معرفة التابعین، 
  .(6)َمْن َلِقَیُه، وهو األظهر

  قال الباحث: ویمكن أن یقال: التابعي: من لقي الصحابي مؤمًنا باإلسالم ومات على ذلك.

عقد فصًال بعنوان:   وقد ترجم اإلمام یعقوب الفسوي لعدد كبیر جًدا من التابعین، حیث 
، وعقد أیًضا فصوًال أخرى للتابعین یقسمهم -وقّسم فیه التابعین على القبائل العربیة– (7)"التابعون"

                                                           
  ).1/512) انظر ترجمته: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر (1(
 ).3/19) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
  ).4/157) فتح المغیث، للسخاوي (3(
، r) األحنف بن قیس بن معاویة بن حصین التمیمي السعدي، أبو بحر اسمه الضحاك، وقیل صخر، أدرك النبي 4(

  ).1/331ولم یجتمع به. وقیل: إنه دعا له. انظر: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر (
 ).3/367) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (5(
 ).2/236) انظر: تدریب الراوي، للسیوطي (6(
 ).1/375) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (7(
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، وقوله: "وهؤالء (1)فیها على بلدانهم، فمن ذلك قوله: "وهؤالء الطبقة العلیا من تابعي أهل الشام"
  .(2)ثقات التابعین من أهل مصر"

  بعین:ب. بیان تابعي التا

  .)3(وهم من صحبوا التابعین وٕان لم تطل صحبتهم لهم

      : (4)وقد عّرف اإلمام یعقوب الفسوي بعدد من أتباع التابعین، ومن ذلك أنه أفرد ترجمة لـ
  .(5) "الكوفي ِمْسَعر بن ِكَدام"

  

  المقصد العاشر: استعمال المبهم وبیان المهمل:
  استعمال المبهم: - 1

بالمبهم: ما ُأبهم من الرواة سواء كان في اإلسناد أو في المتن، وذلك بأن ال ُیسمَّى والمراد        
الراوي اختصارًا من الراوي عنه، كقوله: أخبرني فالن، أو شیخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فالن، 

من طریق ونحو ذلك مما لم ُیعرَّف به الراوي، وُیستدل على معرفة اسم الراوي المبهم بوروده مسمَّى 
  .)6(أخرى

الكشف عن الغموض في األسماء المبهمة؛ أن ُیمیَّز بین اإلسناد المتصل  نهوالغرض م       
  وبین اإلسناد المنقطع، أو ُیدفع عن الحدیث شبهة الضعف بسبب الراوي المبهم.

ن بیانه وقد ظهر هذا الفن جلی ا عند اإلمام یعقوب الفسوي بألفاظ متعددة ومتنوعة ولكن بدو        
  للمبهمین، وجاء ذلك في مسلكین:

  أ. اإلبهام المجرد: 

  .: حدثني بعض الشیوخ عن عبد الرحمن بن مهدي(7)ومن ذلك قول یعقوب الفسوي

  
                                                           

 ).2/306) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (1(
 ).2/487) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
  ).547الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، ألبي ُشهبة (ص: ) 3(
 ).2/658) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
ِكَدام بن ظهیر الهاللي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، من السابعة، مات سنة ثالث أو خمس  ) ِمْسَعر بن5(

 ).528وخمسین ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).2/136)، والیواقیت والدرر، للمناوي (2/342) انظر: تدریب الراوي، للسیوطي (6(
 ).2/663( ) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي7(
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  ب. التعدیل على اإلبهام:  
التعدیل على اإلبهام: هو أن یقول القائل: حدثني الثقة، أو من ال أتهم، من غیر أن 

الصحیح حتى یسمیه، ألنه وٕان كان ثقة عنده فربما لو سماه كان ممن یسمیه، لم یكتف به على 
  .(1)جرحه غیره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسمیته ریبة توقع تردًدا في القلب

: سمعت شیًخا من شیوخنا من أهل القناعة والرضا (2)ومن ذلك قول یعقوب الفسوي
    الَماِجُشوِن عبد العزیز بن أبي َسَلَمة... .والفضل والمعرفة والغایة في الثقة یذكر عن ابن 

  بیان المهمل: - 2
وصورة المهمل: أن یروي الراوي عن شخصین متفقین في االسم فقط، أو في اسم الراوي 

  واسم أبیه ونحو ذلك، ولم یتمیزا بما یخصُّ كًال منهما، فإن كانا ثقتین فال یضر ذلك. 
م ُیذكر له اسٌم، والمهمل ُذكر اسُمه مع االشتباه، والفرق بین المبهم والمهمل أن المبهم ل

  .  )3(كأن ُیقال: إبراهیم، أو یحیى، أو البصري، ونحو ذلك من األعالم غیر المعرَّفة
  وقد اهتم اإلمام یعقوب الفسوي في بیان المهمل وتمییزه بشكل جلي، ومن ذلك:        

  :(5) ) 4(عتبة بن أبي حكیم الَهْمداني ∗
: حدثنا أبو سعید عبد الرحمن بن إبراهیم، قال: ثنا محمد بن شعیب، (6)الفسويقال یعقوب 

  .-یعني ابن أبي حكیم الَهْمداني-قال: أخبرني عتبة 
  

  المقصد الحادي عشر: بیان مشتبه األسماء، والتصحیف فیها، وضبطها:
  بیان مشتبه األسماء: - 1

التي یتشابه رسمها وصورة خطها، تطلق كلمة المشتبه في األسماء واألنساب على تلك 
فیلتبس تعیینها، أو یقع فیها ما یعرف بالتصحیف، وهو خطأ َیرد في قراءة اللفظة إن لم تضبط 

  .)7(ضبًطا تاًما، أو لم تؤخذ بالروایة والتلقي من أفواه الرجال
                                                           

 ).104) منهج النقد في علوم الحدیث، لنور الدین عتر (ص: 1(
 ).1/683) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
  ).2/267) انظر: الیواقیت والدرر، للمناوي (3(
  ).13/419) الَهْمدانّي: نسبة إلى همدان، وهي قبیلة من الیمن نزلت الكوفة. انظر: األنساب، للسمعاني (4(
) عتبة بن أبي حكیم الهمداني، أبو العباس األردني، صدوق یخطئ كثیًرا، من السادسة، مات بصور بعد 5(

 ).380. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4األربعین ومائة، عخ 
 ).2/823) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
  ).1/7) توضیح المشتبه، البن ناصر الدین (7(
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  وقد تكلم اإلمام یعقوب الفسوي على هذا النوع، ومن ذلك: 
  :)1(أبو جعفر األنصارى ∗

بن أبي كثیر هو الذي روى عنه  ى: أبو جعفر الذي یروي عنه یحی(2)یعقوب الفسوي قال
هو أنصاري، والذي روى عنه ثابت بن عبید عن أبي  (3)عثمان الُبّري لیس محمد بن علي

بن أبي كثیر، هو غیر ذاك هذا رأى أبا  ىلیس هو صاحب یحی )4(جعفر رجل من األنصار
  بكر الصدیق. 

  األسماء للشخص الواحد:بیان تعدد  - 2

وهو أحد فنون علم الرواة، یلزم المحدِّث المشتغل بالروایة أن یكون على درایة به، فال 
لئال یظن أن الراوي شخصان مختلفان، ، یْحُسن الجهل به، وهو علم یتطلب سعة اطِّالع بالرواة

المحدث إلى تضعیف وهو في الحقیقة راو واحد له نفس الدرجة من الجرح أو التعدیل، فیعمد 
  حدیث وتصحیح آخر بسبب ذلك الراوي.

  وكان اإلمام یعقوب الفسوي ُیَنّبه على هذا، ومن ذلك:
  :)5(ُجْنُدب بن عبد اهللا بن سفیان البجلي ∗

: جندب بن عبد اهللا وجندب بن سفیان واحد. روى عنه عبد الملك بن (6)قال یعقوب الفسوي
  عمیر واألسود بن قیس والحسن البصري.

  بیان التصحیف في األسماء: - 3

هو فٌن جلیٌل إنما یحّققه الُحَذاُق... مفیٌد، ویكون تصحیف لفظ وبصر في اإلسناد 
  .)7(والمتن

                                                           
مؤذن األنصاري المدني، مقبول، من الثالثة، ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسین فقد وهم، بخ ) أبو جعفر ال1(

  ).628. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4
 ).148-2/147) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
 ) هو أبو جعفر الباقر.3(
الصدیق، مقبول، روى عنه ثابت بن عبید،               ) أبو جعفر األنصاري آخر أكبر من سابقه، أدرك أبا بكر4(

  ).628من الثانیة، تمییز. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
) ُجْنُدب بن عبد اهللا بن سفیان البجلي ثم الَعَلقي، أبو عبد اهللا، وربما نسب إلى جده، له صحبة،              5(

  ).142التهذیب، البن حجر (ص: ومات بعد الستین، ع. انظر: تقریب 
 ).2/660) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
  ).89) التقریب والتیسیر، للنووي (ص: 7(
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قال الباحث: ونحن في هذا المبحث سنتعرض للتصحیف في أسماء الرواة، ولم أجد اإلمام یعقوب 
  االختالف في أسماء الرواة، فمن ذلك:الفسوي نّبه على تصحیف في المتن، إنما كان یشیر إلى 

  :)1( ينِ زَ د المُ یْ لَ خُ  بنُ  لُ بْ شِ  ∗

 - قال َحْیَوة: ابن خالد، وقال ابن المصفى: ابن خلید المزني - : شبل(2)قال یعقوب الفسوي
  وابن عیینة یقول: شبل بن معبد وهو وهم.

  بیان ضبط األسماء: - 4

والكالم في ضبط األسماء متفرٌع عما قبله، لُیؤمن من الوقوع في التصحیف والتحریف، 
  وكان لإلمام یعقوب الفسوي باٌع في هذا، ومن ذلك: 

  :t (3)ُأَبيُّ بن ُعَماَرة األنصاري ∗

  .- ِبَكْسر الَعْین - : ویقال ِعَمارة(4)قال یعقوب الفسوي
  

جال : الثاين املطلب ريخ واألماكناباستخدام التالتعريف بالر:  
التعریف بالوقت الذي تضبط به األحوال في الموالید "ریخ عند المحدِّثین: احقیقة الت

والوفیات، ویلتحق به ما یتفق من الحوادث والوقائع التي ینشأ عنها معاٍن حسنة مع تعدیل وتجریح 
  .)5("ونحو ذلك

یخیٍة تتصل برواة الحدیث من میالٍد، ووقِت ر اوعاٌء كبیٌر لمفرداٍت وأبحاٍث ت ریخ بهذااوالت
سماٍع، وعدد الشیوخ، والرحالت، وما یطرأ على الرَّاوي من عوامل لها تأثیرها في التَّْعِدیل والتجریح 

  إلى غیر ذلك. 

لذلك فهو یلزم الُمَحدِّث، ألنَّه بذلك یستطیع أن یحكم على السند باالتصال أو االنقطاع، 
َواة بال قبول أو الردِّ، كما یتم به الكشف عن الوضاعین؛ بل هو خیر سالح ُیشرع في وجه  وعلى  الرُّ

  .)6(الكذابین
                                                           

) شبل بن حامد أو بن خلید المزني، مقبول، من الثالثة، وأخطأ من قال هو شبل بن معبد، س.                 1(
  ).263انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).1/431المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ( )2(
 ).1/179، وقیل بضمها. انظر: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر (-بكسر العین - ) ُأبّي بن عمارة3(
 ).1/316) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
  ).3/280) فتح المغیث، للسخاوي (5(
  ).293عبد اهللا شعبان (ص:) التأصیل الشرعي لقواعد الُمَحدِّثین، ل6(
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َواة، وخاصة ما یتعلق بمعرفة  یعقوب الفسويواعتني النُّقَّاد ومنهم اإلمام  بمعرفة تواریخ الرُّ
به على كذب ما ُیستدل "وفیاتهم وموالیدهم ومقادیر أعمارهم ونحو ذلك، فإّن هذا األمر من أهم 

، وبه ُیكشف النقاب عن الَكذَّابین والوضاعین وكثیر من علل )1("الُمَحدِّث في روایته عمن لم یدركه
َواة. قال سفیان الثَّوري َواة الَكِذب، استعملنا لهم ": )2(- رحمه اهللا تعالى- أحادیث الرُّ لما استعمل الرُّ

، قال "إذا اتهمتم الشیخ فحاسبوه بالسنین": )3(-رحمه اهللا تعالى- ، وقال حفص بن غیاث"التاریخ
یعني أحسبوا ِسنَّه وِسّن َمْن َكَتَب عنه، وٕاذا أخبر ": - معقًبا–رحمه اهللا تعالى - الخطیب الَبْغداديّ 

  ."الرَّاوي عن نفسه بأمر مستحیل، سقطت روایته

دید وعباراته في نقد الرَِّجال، یالحظ اهتمامه بتح یعقوب الفسويوالمتتبع ألقوال اإلمام 
  ریخیة، وقد كان له مسالك عّدة في بیان ذلك، منها:  اشخص الرَّاوي من الناحیة الت

  

  األول: بیان المیالد والمولد: المقصد
، وقد تعرض )4(مولد الرجل: الموضع الذي ولد فیه، ومیالده: اسم الوقت الذي ولد فیه

  لألمرین مًعا، وهذا ُیظهر ِعْظم اهتمامه بتتبع أحوال الرواة. الفسويیعقوب اإلمام 
  :بیان میالد الرواة - 1

  :(5)"ُعَلیَّةابن "المعروف بـ  البصري إبراهیم بن إسماعیل ∗

  .ومائة عشرسنة ، في إبراهیم بن إسماعیل ُعَلیَّة ابنوولد  :(6)یعقوب الفسويقال 

  :بیان مولد الرواة - 2

  :(7)المصري یرصِ قَ  بن رباح بن علي ∗

                                                           
  ).1/363) الكفایة، للخطیب البغدادي (1(
  ).1/364) الكفایة، للخطیب البغدادي (2(
  ).1/365) الكفایة، للخطیب البغدادي (3(
  ).3/468) انظر: لسان العرب، البن منظور (4(
علیة، ثقة حافظ، من الثامنة، ) إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم األسدي موالهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن 5(

 ).105مات سنة ثالث وتسعین ومائتین، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).1/182) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
) علي بن رباح بن قصیر اللخمي، أبو عبد اهللا المصري، ثقة، والمشهور فیه ُعلّي بالتصغیر، وكان یغضب 7(

  . انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 4الثالثة، مات سنة بضع عشرة ومائة، بخ م منها، من كبار 
 ).401(ص: 
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  .بالمغرب ولد :(1)یعقوب الفسويقال 

  ریخ وفاة الرواة، ومكان وفاتهم، وسببها، وأعمارهم:االثاني: بیان ت المقصد
هو فٌن مهٌم به ُیعرف اتصال الحدیث وانقطاعه، وقد ادعى قوٌم الروایة عن قوٍم، فنظر في 

  .)2(بسنینالتأریخ فظهر أنهم زعموا الروایة عنهم بعد وفاتهم 
  ریخ وفاة الرواة:ابیان ت -1

  :(3)المصري القاسم بن الرحمن عبد ∗

  .صفر من لتسع الخمیس لیلة وتسعین، إحدى سنة مات :(4)یعقوب الفسويقال 

  بیان مكان وفاة الرواة: - 2

  :t (5)  البصري َغْزوان بن عتبة ∗

  .عشرة سبع سنة بالبصرة غزوان بن عتبة مات :(6)یعقوب الفسويقال 

  بیان سبب الوفاة: - 3

  :(7)األموي حرب بن سفیان أبي بن عتبة بن الولید ∗

 موت بعد فمات نعِ فطُ  الخالفة، على بةتع بن الولید الشام أهل أراد :(8)یعقوب الفسويقال 
  .یزید بن معاویة

  

                                                           
 ).2/490) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (1(
  ).117) التقریب والتیسیر، للنووي (ص: 2(
ثقة، من كبار ) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة الُعَتقي، أبو عبد اهللا المصري الفقیه، صاحب مالك 3(

 ).348العاشرة، مات سنة إحدى وتسعین ومائة، خ مد س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).1/181) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
) عتبة بن َغْزوان بن جابر بن وهب المازني، حلیف بني عبد شمس، أو بني نوفل، من السابقین األولین، 5(

وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع مهاجًرا إلى المدینة ، وشهد بدًرا وما بعدها، وواله عمر في الفتوح، فاختّط 
 ).364- 4/363( ، البن حجرلصحابةالبصرة، وفتح فتوًحا. وكان طویًال جمیًال. انظر: اإلصابة في تمییز ا

 ).3/305) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
) الولید بن عتبة بن أبي سفیان بن حرب األموي، واله عمه معاویة المدینة، وكان جواًدا حلیًما، فیه دین وخیر. 7(

 ).2/729انظر: تاریخ اإلسالم، للذهبي (
 ).3/329) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
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  بیان أعمار الرواة: - 4

  :(1)الهاشمي عباس بن اهللا عبد بن علي بن سلیمان ∗

 لیلة بالبصرة علي بن سلیمان توفي - ومائة وأربعین اثنتین سنة-  وفیها :(2)یعقوب الفسويقال 
 علي بن الصمد عبد علیه وصلى ،الستین شارف وقد اآلخرة، جمادى من بقین لسبع السبت
  .(أخوه)

  

  بیان طبقات الرواة: الثالث: المقصد
بأن یكون شیوخ  ؛فقط اإلسنادأو في  اإلسناد،و  نِّ اربوا في السِّ قَ قوم تَ ": الُمَحدِّثینالطََّبقة عند 
  .)3("قاربوا شیوخهأو یُ  ،هذا هم شیوخ اآلخر

َواة األمن من تداخل المشتبهین، كالمتفقین في اسم، أو  وفائدة التعرُّف على طبقات الرُّ
أو نحو ذلك، وٕامكان اإلطالع على تبیین التدلیس، والوقوف على حقیقة المراد من  كنیة،

  .(4)العنعنة

اإلمام یعقوب الفسوي بهذا الفن، وذلك عبر سؤاله لشیوخه وتسجیل سماعته وقد اهتم 
  منهم، من ذلك:

  :(5)الشامي مكحول ∗

 :قال أرفع؟ مكحول أصحاب أي :له قلت ،عمار بن هشام سألت :(6)یعقوب الفسويقال 
 العزیز؟ عبد بن فسعید: له قلت .الحارث بن العالء: قال یلیه؟ فمن قلت. موسى بن سلیمان

  .مكحول أصحاب أعلى الثالثة هؤالء نعم: فقال

  

                                                           
) سلیمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس الهاشمي، أحد األشراف، مقبول، من السادسة، مات سنة اثنتین وأربعین 1(

 ).253ومائة، وله ستون إال سنة، س ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).1/125) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
  ).  2/518): تدریب الراوي، للسیوطي (3(
 ).4/498) انظر: فتح المغیث، للسخاوي (4(
  ) مكحول الشامي، أبو عبد اهللا، ثقة فقیه كثیر اإلرسال مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة،  5(

 ).545. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4ر م 
 ).2/396) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
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  :سماعهم ومكان ریخات، و : بیان رحلة الرواةالرابع المقصد
طلب العلم فریضٌة على كل مسلم، وقد أوجب اهللا تعالى الرحلة في طلب العلم، والطلب 
المفروض على كل مسلم؛ إنما هو طلب العلم الذي ال یسع جهله، فتجوز الرحلة بغیر إذن 
األبوین؛ إذا لم یكن ببلد الطالب من یعرفه واجبات األحكام وشرائع اإلسالم، فأما إذا كان قد عرف 

  .)1(علم المفترض علیه، فتكره له الرحلة إال بإذن أبویه

ولقد اعتنى سلفنا الصالح بالحدیث عنایة لیس لها نظیر، وصرفوا في جمعه وضبطه من 
صدقه العقل، فبعد أن یجمع أحدهم الحدیث من شیوخ بلده االهتمام والجهد والوقت ما ال یكاد ی

یرحل إلى بالد وأقطار أخرى قریبة أو بعیدة؛ لیأخذ الحدیث من شیوخ تلك البالد، فیتجشم مشاق 
الرحلة في "السفر، ویتحمل شظف العیش بنفس راضیة، وقد صنف الخطیب البغدادي كتاًبا سماه 

حابة والتابعین فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحدیث ما َجَمَع فیه من أخبار الص "طلب الحدیث
  .)2(یعجب اإلنسان لسماعه

  بیان رحلة الرواة: - 1

  بذكر َمْن رحل منهم، ومن ذلك:التأریخ على السنوات عند  یعقوب الفسويلقد اعتنى اإلمام 

  :(3)یعقوب بن الفضل الهاشمي ∗

خرج یعقوب بن الفضل الهاشمي  - ومائة وأربعین اثنتین سنة-  وفیها :(4)یعقوب الفسويقال 
  فغلب على فارس كلها.

  : واةالر  سماع مكانبیان  - 2

  :(5)یر الحمصيمَ خُ  بن یزید ∗

  .بواسط (7)شعبة منه وسمع واسط، قدم شامي یزید :(6)یعقوب الفسويقال 

                                                           
  ).2/228الراوي وآداب السامع، للخطیب البغدادي () الجامع ألخالق 1(
  ).208) تیسیر مصطلح الحدیث، للطحان (ص: 2(
 ).8/535) انظر ترجمته: لسان المیزان، البن حجر (3(
 ).1/126) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
ریب التهذیب، البن . انظر: تق4) یزید بن خمیر الرحبي، أبو عمر الحمصي، صدوق، من الخامسة، بخ م 5(

 ).600حجر (ص: 
 ).2/425) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
 ) هو ابن الحجاج.7(
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  : واةالر  سماعریخ ابیان ت - 3

  :(1)البصري األنصاري مالك بن أنس بن اهللا عبد بن المثنى بن اهللا عبد بن محمد ∗

    .ومائتین عشرة إحدى سنة األنصاري اهللا عبد بن محمد سمعت :(2)یعقوب الفسويقال      

  

جال من خالل روايام: الثالث املطلب التعريف بالر:  
  األول: بیان األفراد والوحدان: المقصد

، )3(والتابعین فمن بعدهممعرفة من لم یرو عنه إال راٍو واحد من الصحابة  األفراد والوحدان:
  .)4(وفائدة هذا العلم معرفة المجهول إذا لم یكن صحابًیا

  ومن ذلك:في األفراد والوحدان، فتكلم على من لم یرو عنه إال واحد،  یعقوب الفسويكالم اإلمام  وجاء

  :(5)الفزاري عمرو بن هشام ∗

  ال نعلم أحًدا روى عنه غیر حماد بن سلمة. :(6)قال یعقوب الفسوي
  

  المحدثین:من من الصحابة، وعدد مرویات من روى  له روایةالثاني: بیان َمْن  المقصد
في هذا  یعقوب الفسوياجتهد الباحث في إضافة هذا المطلب، لما رأى من كالٍم لإلمام 

  ، وٕالیك البیان:إلثبات صحبتهم الصحابة من له روایة من كان الباب، والذي ُیالحظ أن كالمه على
  من الصحابة: له روایةَبَیان َمْن  - 1

  :)7(الزهري مخرمة بن روَ سْ المِ  ∗

  .r النبي عن روایة له :(8)یعقوب الفسويقال   
                                                           

) محمد بن عبد اهللا بن المثنى بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري البصري القاضي، ثقة، من التاسعة، 1(
 ).490: مات سنة خمس عشرة ومائتین، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص

 ).2/247) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
  ).425) مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص: 3(
  ).136) منهج النقد في علوم الحدیث، لنور الدین عتر (ص: 4(
 ).573) هشام بن عمرو الفزاري، مقبول، من الخامسة ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 5(
 ).2/126والتاریخ، لیعقوب الفسوي () المعرفة 6(
  ).6/93) انظر ترجمته: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر (7(
 ).1/358) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
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  :عن شیوخهم بیان عدد مرویات الرواة - 2

  :)1(مدنيال الهاد بن أسامة بن اهللا عبد بن یزید ∗

 سعد بن إبراهیم وعن المنكدر ابن وعن محمد بن جعفر عن یروي :(2)یعقوب الفسويقال 
  .مثله عشر ثمانیة إبراهیم بن ولسعد أحادیث، تسعة

  

  الثالث: بیان روایة األقارب عن بعضهم: المقصد
في بیان روایة األقارب عن بعضهم، فكان یبین  یعقوب الفسويلقد تنوعت مسالك اإلمام   

  صلة القرابة في كل روایة یرویها رواة یشتركون في النسب، وأما مسالكه، فهي على النحو التالي:
  بیان روایة األبناء عن اآلباء: - 1

 :)3(المدني أوس بن شداد بن یعلى ∗
  .أبیه عن یروي :(4)یعقوب الفسويقال 

   بیان روایة اإلخوة عن بعضهم: - 2

  :)5(كوفيال راشد بن عمر ∗

  .راشد بن إسماعیل أخیه عن روى قد :(6)یعقوب الفسويقال       

  :بیان روایة الموالي عن موالیهم - 3

  :)7(جحش بن اهللا عبد بن محمد مولى كثیر أبو ∗

  مواله. محمدروى عن  :(8)یعقوب الفسويقال      
                                                           

) یزید بن عبد اهللا بن أسامة بن الهاد اللیثي، أبو عبد اهللا المدني، ثقة مكثر، من الخامسة، مات سنة تسع 1(
  ).602. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: وثالثین ومائة، ع

 ).2/187) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
) یعلى بن شداد بن أوس األنصاري، أبو ثابت المدني، صدوق، نزل الشام، من الثالثة، د ق. انظر: تقریب 3(

  )609التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/333) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
  ).6/97) انظر ترجمته: لسان المیزان، البن حجر (5(
 ).3/154) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
) أبو كثیر مولى آل جحش، ویقال مولى اللیثیین، ثقة، من الثانیة، ویقال له صحبة، س. انظر: تقریب التهذیب، 7(

  )668البن حجر (ص: 
 ).1/306) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
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  الرابع: بیان علل الراوي، ومرویاته: المقصد
إنَّ معرفة علل الحدیث من أجلِّ علوم الحدیث وأدقها وأشرفها، وٕانَّما یضطلع بذلك أهل   

:   الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، وهي عبارة عن أسباب خفیة غامضة قادحة فیه. فالحدیث الُمعلَّ
  صحته، مع أنَّ ظاهره السالمة منها.هو الحدیث الذي اطََّلع فیه على ِعلٍَّة تقدُح في 

ْسَناِد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حیث الظاهر،    ویتطرق ذلك إلى اْإلِ
ویستعان على إدراكها بتفرد الرَّاوي وبمخالفة غیره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا 

دخول حدیث في حدیث، أو وهم واهم الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو 
بغیر ذلك، بحیث یغلب على ظنه ذلك، فیحكم به أو یتردد فیتوقف فیه، وكل ذلك مانٌع من الحكم 

  . (1)بصحة ما وجد ذلك فیه

َواة وأحوالها، فقد تكلَّم یعقوب الفسوي وقد كان اإلمام    من أهل الخبرة والمعرفة بروایات الرُّ
َواة  والنكارة،  والتدلیس، واإلرسال، ومروّیاتهم التي ُأعلَّت بعلل مختلفة كاالختالط،في عدد من الرُّ

  واالضطراب، والغفلة، وفیما یلي بیان ذلك:

  بیان َمْن ُأعلَّت روایاته باالختالط: -1
االختالط لغة: فساد العقل، یقال: اختلط فالن، أي فسد عقله، ورجل ِخْلٌط َبیُِّن الَخالطة:   
  . (2)َخاَلُط العقل، ویقال: ُخوِلط الرجُل فهو ُمخاَلٌط، اخَتَلطَ َعَقُله فهو ُمْخَتِلط إذا تغیر عقلهَأْحَمٌق مُ 

ــا االختــالط اصطـالحــًا، فقــال اإلمام السخــاوي   وحقیقتــه فســـاد العقــل وعــدم انتظــام ": (3)وأمَّ
ضــرر، أو مــرض، أو عــرض: مـــن مـــوت ابــٍن، وســــرقة مـــال األقــوال واألفعــــــال إمــا بَخــــَرف، أو 

  ."(6)، أو احتراقها كابن الملقِّن(5)، أو ذهاب كتب كابن َلِهیعة(4)كالمسعــــــودي

                                                           
 ).90) مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص:1(
  ).295 - 7/294) انظر: لسان العرب، البن منظور (2(
 ).459 -4/458) فتح المغیث، للسخاوي (3(
) عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود الُكوفّي المسعودي، مات سنة ستین ومائة، وقیل: سنة 4(

  ).344نظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص:خمس وستین ومائة. ا
) عبد اهللا بن َلِهیعة بن عقبة الَحْضَرمي، أبو عبد الرحمن الِمْصري القاضي، صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، 5(

 ).319مات سنة أربع وسبعین ومائة. وقد ناف على الثمانین سنة. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص:
بن عبد اهللا السراج اَألْنَصاري األنسي التكروري األصل، الِمْصريِّ الشافي، المعروف  ) عمر بن علّي بن أحمد6(

  بابن الملقِّن، مات سنة أربع وثمانمائة. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني 
)1/508 .( 
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، (1)ومعرفة المختلطین من الثِّقات فٌن عزیٌز مهٌم، وفائدة ضبطهم: تمییز المقبول من غیره  
ثر في ضبط الرَّاوي بما یؤدي إلى ردِّ حدیثه، وحكم حدیث من اختلط من فإنَّ االختالط ِعلَّة ُتؤ 

الثِّقات: أنَّه ُیْقَبُل حدیث من ُأِخَذ عنهم قبل االختالط، وال ُیْقَبُل حدیث من ُأِخذ عنهم بعد االختالط، 
  .(2)أو ُأشكل أمره فلم ُیْدَر هل ُأِخذ عنه قبل االختالط أو بعده

زمن  غالًباكان یبّین و  من ُأعلَّت روایاته باالختالط،ب الفسوي یعقو وقد بیَّن اإلمام   
  ومن ذلك: ،االختالط

  :)3(البصري جدعان بن زید بن علي ∗

  .كبره في اختلط :(4)یعقوب الفسويقال      

  وفي بعض األحیان یبّین سبب االختالط، ومن ذلك:     

   :)5(البصري خباب بن هالل ∗

  .السن فیه عمل تغیر، أنه إال ثقة المدائن ینزل كان :(6)یعقوب الفسويقال   

  :بیان من ُأعلَّت روایاته بالتدلیس -2
"الدال والالم والسین، أصٌل یدلُّ على َسْتٍر وظلمة، فالدَّلس: َدلُس الظالم.  التدلیس لغة:

  .(7)ومنه قولهم: ال یدالُس، أي ال یخادع"

  : "التدلیس قسمان:(8)في "علوم الحدیث"، فقال اإلمام ابن الصالح وأما التدلیس اصطالًحا

ْسَناِد: وهو أن یروي عمن لقیه ما لم یسمع منه، موهًما َأنَّه سمعه منه، أو  -  القسم األول: تدلیس اْإلِ
  عمن عاصره، ولم یلقه موهًما َأنَّه قد لقیه وسمعه منه، ثم قد یكون بینهما واحد وقد یكون أكثر.

                                                           
 ).4/458) فتح المغیث، للسخاوي (1(
  ).392ص: ) مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (2(
) علي بن زید بن عبد اهللا بن زهیر ابن عبد اهللا بن جدعان التیمي البصري، ینسب أبوه إلى جد جده، ضعیف، 3(

  ).401. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4من الرابعة، مات سنة إحدى وثالثین ومائة، بخ م 
 ).2/741) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
بن عبد اهللا بن زهیر ابن عبد اهللا بن جدعان التیمي البصري، ینسب أبوه إلى جد جده، ضعیف،  ) علي بن زید5(

  ).401. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4من الرابعة، مات سنة إحدى وثالثین ومائة، بخ م 
 ).3/90) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
 ).2/296) معجم مقاییس اللغة، البن فارس (7(
 ).74ص: -73) (ص:8(
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       القسم الثاني: تدلیس الشیوخ: وهو أن یروي عن شیخ حدیثًا سمعه منه، فیسمیه أو یكنیه،  - 
  أو ینسبه، أو یصفه بما ال ُیْعَرُف به، كي ال ُیْعَرَف.

الذي قسم التدلیس  (1)وبعضهم زاد على ذلك، كالحاكم الَنْیَسابوري في "معرفة علوم الحدیث"
: "ولیس هذه األقسام متغایرة؛ بل (2)قال الحافظ ابن حجر في "النَُّكت"إلى ِستَّة أقسام، ولكن كما 

  هي متداخلة وحاصلها یرجع إلى القسمین اللذین ذكرهما ابن الصالح".

والتدلیس ِعلَّة من علل الحدیث، وقد اختلف العلماء في قبول روایة من ُعِرَف بالتدلیس، 
"والصحیح التفصیل، وأنَّ ما : (3)علوم الحدیث"والصحیح التفصیل، قال اإلمام ابن الصالح في "

الُمدلِّس بلفٍظ محتمل لم یبیَّن فیه السماع، واالتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه  رواه
  بلفظ ُمَبیِّن لالتصال نحو سمعت، وحدثنا، وأخبرنا، وأشباهها فهو مقبول ُمحتج به".

َواة، من ذلك:  وقد بیَّن اإلمام یعقوب الفسوي المدلسین من   الرُّ

   :)4(سعید بن أبي عروبة البصري* 

 (6)روى عن عبید اهللا بن عمر وعن هشام بن عروة وعن أبي بشر :(5)قال یعقوب الفسوي  
  ولم یسمع منهم، إنما دلس عنهم، ولعمري إنما روى عنهم مناكیر.

  بیان من ُأعلَّت روایاته باإلرسال: -3

الُمرسل: ما انقطع إسناده بأْن یكون في رواته من لم یسمعه ممن فوقه، إّال أنَّ أكثر ما 
  . )r)7یوصف باإلرسال من حیث االستعمال ما رواه التابعي عن النبي 

  والمعنى األول هو الذي أراده اإلمام یعقوب الفسوي، ومن ذلك:

                                                           
 ).  114ص: - 103) (ص:1(
 ).2/622) النكت على كتاب ابن الصالح، البن حجر (2(
 ).75) (ص:3(
) سعید بن أبي عروبة مهران الیشكري موالهم، أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانیف، لكنه كثیر التدلیس 4(

ت سنة ست وقیل سبع وخمسین ومائتین، ع. انظر: واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، ما
  ).239تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).2/123) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (5(
 هو الولید بن مسلم بن شهاب العنبرى البصرى.) 6(
  ).1/96) الكفایة، للخطیب البغدادي (7(
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  :)1(امة بن قتادة السدوسي البصريعَ ادة بن دِ تَ قَ * 

وال  (4)وال من النخعي (3)لم یسمع من سعید بن جبیر وال من الشعبي :(2)قال یعقوب الفسوي  
  شیئا، إنما أرسل عنهم.  (6)شیًئا، ولم یسمع من أبي قالبة (5)من مجاهد

  بیان من ُأعلَّت روایاته بالنَّكارة: -4

  .)7(سیأتي الحدیث على النكارة بالتفصیل في مبحث المجّرحین

اإلمام یعقوب الفسوي على أحادیث بعض الرواة بأنها منكرة، وغالًبا كان ال یبّین هذه لقد حكم 
  األحادیث، ومن ذلك:

  :)8(إبراهیم بن إسماعیل المدني الكوفي، ُقَعْیس* 

هو عندي ُمْنَكُر الحدیث. قال أبو حفص األبار: أول ما طلبت  :(9)قال یعقوب الفسوي
كنت أرى لهؤالء من أهل  )10(حدیثه، وكذلك حماد بن یحیى األبحالحدیث رأیت أهل العلم ینكرون 

  الحدیث یتقون حدیثهما ویستخفون بحدیثهما.

  

  

                                                           
البصري، ثقة ثبت، یقال ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، ) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب 1(

  ).453مات سنة بضع عشرة ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/124) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
 ) هو عامر بن ُشراحیل الكوفى.3(
 ) هو إبراهیم بن یزید الكوفى.4(
 ) هو مجاهد بن جبر المكى.5(
 ) هو عبد اهللا بن زید بن عمرو الجرمى البصرى .6(
  )، من هذا البحث.215) انظر: (ص:7(
) إبراهیم بن إسماعیل، قعیس، روى عن نافع مولى ابن عمر، روى عنه العالء بن المسیب. انظر: الجرح 8(

  ).2/151والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).3/82) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (9(
) هو حماد بن یحیى األبح، أبو بكر السلمي البصري، صدوق یخطئ، من الثامنة، قد ت.                     10(

).                                                                                             179انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
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  بیان َمْن ُأعلَّت روایاته باالضطراب: -5

َواَیِة فیه، فیرویه بعضهم على وجٍه،    ِإنَّ "المضطرب من الحدیث: هو الذي تختلف الرِّ
وٕانَّما ُنسّمیه مضطرًبا إذا تساوت الروایتان، أما إذا ترجَّحت وبعضهم على وجٍه آخر مخالٍف له، 

إحداهما بحیث ال تقاومها األخرى بأن یكون راویها أحفظ، أو أكثر ُصحبًة للمروي عنه، أو غیر 
ذلك من وجوه الترجیحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، وال یطلق علیه حینئذ وصف المضطرب وال له 

ضطراب في متن الحدیث، وقد یقع في اإلْسَناد، وقد یقع ذلك من راٍو واحد، حكمه. ُثمَّ قد یقع اال
وقد یقع بین رواٍة له جماعٍة. واالضطراب موجٌب ضعَف الحدیث؛ إلشعاره بَأنَّه لم یضبط، َواللَُّه 

  .(1)َأْعَلُم"

  وقد بّین اإلمام یعقوب الفسوي من ُأَعلَّت أحادیثه باالضطراب، من ذلك:    

  : )3(الكوفي) 2(لرحمن بن عبد اهللا المسعوديعبد ا* 

  هو مضطرب الحدیث، وتغیر بآخرة. :(4)قال یعقوب الفسوي      

  بیان َمْن ُأعلَّت روایاته بالغفلة: -6

الرَّاوي، وقد َتردُّ حدیث صاحبها، قال بشر بن  (5)الغفلة من العلل التي تطعن في ضبط
: "فما الغفلة التي ُیردُّ بها حدیث الرضا الذي ال ُیْعَرُف )6(موسى: قال عبد اهللا بن الزبیر الُحَمْیِدي

بكذب؟، "قلت: هو َأْن یكون في كتابه غلط، فیقال له في ذلك، فیترك ما في كتابه وُیَحدِّث بما قالوا 
ابه بقولهم، ال یعقل فرق ما بین ذلك، أو ُیصحف ذلك تصحیًفا فاحًشا یقلب المعنى، أو یغیره في كت

  ال یعقل ذلك، فُیكف عنه".

  وقد بیَّن اإلمام یعقوب الفسوي من ُأَعلَّت أحادیثه بالغفلة، من ذلك:
                                                           

  ).94 - 93بن الصالح (ص:مقدمة ابن الصالح، ال )1(
).                                                                                                                           12/250) المسعودي: هذه النسبة إلى مسعود والد الصحابي عبد اهللا بن مسعود.انظر: األنساب، للسمعاني(2(
الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود الكوفي المسعودي، صدوق اختلط قبل موته،             ) عبد 3(

).                                                                                 344. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4من السابعة، مات سنة ستین ومائة، خت 
 ).2/655) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
) الضبط: أن یكون الرَّاوي متیقًظا غیر مغفل، حافًظا إن َحدَّث من حفظه، ضابط لكتابه إن َحدَّث من كتابه. 5(

 ).105 -104انظر: مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص: 
  ).1/348) الكفایة، للخطیب البغدادي (6(
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اُج بن ُنَصْیر ∗    :)1(البصري الَحجَّ

 علیه أدخل األزهر ابنة ابن وكان ،(3)اسلیمً  مغفًال  اشیخً  كان لین فیه :(2)یعقوب الفسويقال 
  .أحادیث

  املبحث اخلامس
  متهيد يف علم نقد الرجال 

م اجلَرِحِ والتعديلِ لغةً واصطالحا : املطلب األول د وعلْ   :النقْ
  أوًال:  النَّْقُد لغًة واصطالًحا: 

  النَّْقُد لغًة:  -أ

، وورد في اللغة على معاٍن عدٍة، (4)إبراز شيٍء وُبروزهالنَّْقد: خالُف النَِّسیئة، وهو یدلُّ على 
  منها:

ْیِف منها، وكذا تمییز َغْیِرها، فیقال: قد َنَقدها  -1 التمییز: ومنه: تمییز الدراِهم وإِخراُج الزَّ
  یْنُقُدها َنْقًدا، واْنتََقدها، وتََنقَّدها، ِإذا َمیََّز َجیِّدها ِمن َرِدیئها.

  یقال: ناقْدُت فالًنا: ِإذا ناقشته في اَألمر، وَنَقَد الَكَالَم: ناَقَشه.الُمَنْاَقَشة: -2

النَّْقر: یقال: َنَقَد الشيَء َیْنُقُده َنْقًدا: ِإذا َنَقَره بِإصبعه كما تُْنَقر الجوزة، ونَقْدُت الشيَء  -3
بَّ َیْنُقده: ِإذا كان یْلُقُطه واحًدا بِإْصَبِعي: َأنُقُده واحًدا واحًدا، وَنْقَد الدراِهِم وَنَقَد الطائُر الحَ 

  واحًدا، وهو مثل النَّْقر، ونَقَد ِبِإْصَبِعه: َأي نَقَر.

اْخِتَالس النَّظر: یقال: نَقد الرجُل الشيَء بنظره َیْنُقُده نْقًدا ونَقَد ِإلیه: اختَلَس النظر نحوه،  -4
ر ِإلیه، واِإلنساُن َیْنُقُد الشيَء بعینه: وما زال فالن َیْنُقُد بَصَره ِإلى الشيء: ِإذا لم یزل ینظ

  وهو مخاَلسُة النظر ِلئَّال ُیْفَطَن له.

  .(5)تقشر العضو وتآكله: یقال: قد َنقَد الحافُر، ِإذا اْنَتَقَر وتََقشَّر-5

                                                           
حجاج بن نصیر الفساطیطي القیسي، أبو محمد البصري، ضعیف كان یقبل التلقین، من التاسعة، مات سنة ) 1(

).                                                                                           153ثالث عشرة أو أربع عشرة ومائتین، ت. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/114) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
 .هكذا وجدتها في النسخة المطبوعة من الكتاب) 3(
  ).5/467) معجم مقاییس اللغة، البن فارس ( 4(
 ).235 -9/230)، تاج العروس، للزبیدي (426 - 3/425) انظر: لسان العرب، البن منظور (5(
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  النقد اصطالًحا:  - ب
  وردت عدة تعریفات للنقد، ُجّلها صدر من المعاصرین، وهي:  
وایات -1  .(1)من َسقیمها، وتتبع أحوال َناِقلیها والُحكم علیهم َجْرًحا وَتْعِدیًال  تمییز صحیح الرِّ
هو علم یبحث في تمییز األحادیث الصحیحة من الضعیفة، وبیان عللها، والحكم على  -2

  .(2)رواتها جرًحا وتعدیًال بألفاظ مخصوصة، ذات دالئل معلومة عند أهل الفن
  .(3)ن رویت عنه، أو عدم صحة نسبتهاهو تبیین صحة نسبة المرویات إلى م -3

  .(4)تمییز األحادیث المقبولة من غیرها، مع بیان علة ذلك -4

وایات من ، وهو ه التعریفات تدور على معًنى واحدقال الباحث: كل هذ    تمییز صحیح الرِّ
  .َسقیمها

  العالقة بین المعنى اللغوي واالصطالحي: -

واالصطالحي للنَّْقد؛ فالنَّْقد تمییز الجید وٕابرازه؛ سواء العالقة ظاهرة بین التعریف اللُّغوي 
وایات واألحادیث، أو غیر ذلك، وهو علم یخلقه اهللا في   Uتعلق األمر بالدَّنانیر والدراهم، أم بالرِّ

كتاب "القلوب بعد طول الممارسة له، واالعتناء به، یؤكد ذلك ما أخرجه الخطیب البغدادي  في 
معرفة الحدیث بمنزلة معرفة "، قال أحمد بن صالح: (5)ألخالق الراوي وآداب السامع" الجامع

الذهب، إنما یبصره أهله، ولیس للبصیر فیه حجة، إذا قیل له كیف؟، قلت: إن هذا بائن یعني جیًدا 
  ."أو ردیًئا

  ثانًیا: علم الجرح والتعدیل لغًة واصطالًحا: 
  الجرح: - 1

  الجرح لغًة:  -أ

هو التأثیر في الَبِدِن بشقٍّ أو َقْطع، واستعیر في األمور المعنویة بمعنى التأثیر في الُخُلق 
والدین، بوصف ُیَناقضهما أو َیْقدح فیهما. فیقال: َجَرَح الحاكُم الشاهَد إذا عثر ِمْنه على ما َتْسقط 

                                                           
  (ص: أ، ب). التحقیق، لعبد الرحمن المعلمي مقدمة -حاتم) انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي 1(
 ).1/6) انظر: یحیى بن معین وكتابه التاریخ، ألحمد نور سیف (2(
 ).30) انظر: منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوي، لصالح اإلدلبي (ص: 3(
 ).75) انظر: أشهر وجوه نقد المتن عند شیخ اإلسالم، لبدر الدین العماش (ص: 4(
)5) (2/256 .(  
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 .)1( به عدالته من كذٍب وغیره، وقد اسُتجرح الشَّاهدُ 
،أي فَسدت وَقلَّ ِصَحاُحها، )2("كُثرت هذه األحادیث واْستْجرَحت"التابعین ومنه حدیث بعض 

وهو اْستَْفعل من َجَرح الشَّاهَد إذا َطَعن فیه ورّد قوله. أراد أّن األحادیث َكُثرْت حتى أْحَوَجت أهَل 
  .)3( العلم بها إلى َجْرح بعض ُرواتها وَرّد رَوایته

الجیم والراء والحاء أصالن: أحدهما الكسب، والثاني َشّق الِجْلد. فاألوَّل ":)4(وقال ابن فارس
، وأما اآلَخر )5([َأْم َحِسَب الَِّذیَن اْجَتَرُحوا السَّیَِّئاِت] :Uقولهم: اجترح إذا عمل وَكسَب. قال اهللا 

، وقال بعض فقهاء "ُلهفقولهم: جرَحُه بحدیدٍة جْرحًا، واالسم الُجْرح. ویقال: ُجرح الشاهد إذا ُرّد قو 
الُجرح بالضم یكون باألبدان بالحدید ونحوه، والَجرح بالفتح یكون باللسان في المعاني ":)6(اللغة

  ."واألعراض

  الجرح اصطالًحا: - ب

  .)7(وصٌف متى التحق بالراوي والشاهد سقط االعتبار بقولهما، وبطل العمل به  

  التعدیل: - 2
  التعدیل لغًة:  -أ

فالَعْدل من النَّاس: الَمْرضّي المستِوي الّطریقة. یقال: هذا َعْدٌل، وهما َعْدٌل...وتقول: هما 
  .)8(َعْدالِن أیًضا، وهم ُعدوٌل، وٕان فالًنا لَعْدٌل بیِّن الَعْدل والُعُدولة. والَعْدل: الُحْكم باالستواء ...

هو الُحْكم بفسقه، قال ابن َعَرفة:  وتعدیل الرجل هو الُحْكم بأنَّه َعْدل، كما أنَّ التفسیق
  تعدیل الرجل أْن یقول القاضي: هو عندنا من أهل الَعْدل والرِّضى، جائُز الشهادة ...،"

ِبیدي:  .)9("التعدیل أن یقول َعْدٌل ِرًضى"قال المازري:  والتّْفسیُق: ضدُّ الّتْعدیل. "وقال الزَّ

                                                           
  ).4/141) تهذیب اللغة، لألزهري (1(
)، منسوًبا إلي عبد اهللا بن عون 4/478) جاء هذا األثر في غریب الحدیث، ألبي عبید القاسم بن سّالم (2(

  البصري، قال أبو عبید: وقال ابن عون: "اسَتْجَرَحْت هذه األحادیث وَكُثَرت" یعني أنها كثیرة، وصحیحها قلیل.
  ).1/255انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر، البن األثیر () 3(
  ).1/451) انظر: معجم مقاییس اللغة، البن فارس (4(
  .21) سورة الجاثیة، اآلیة:5(
  ).6/337) انظر: تاج العروس، للزبیدي ( 6(
  ).1/126) جامع األصول، البن األثیر (7(
  ).4/246) معجم مقاییس اللغة، البن فارس (8(
  ).593- 592) شرح حدود ابن عرفة، للّرصاع (9(
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  .)1( "ُیقال: فّسَقه الحاِكُم، أي: حَكَم بِفْسِقه

  التعدیل اصطالًحا:  - ب

  .)3(اعتبر قولهما، وأخذ به (2)وصف متى التحق بهما  
  علم الجرح والتعدیل اصطالًحا: - 3

 ىفقد رو هـ)، 327لعلَّ أول من وقع في كالمه تعریف لهذا العلم هو ابن أبي حاتم (ت:  
كنا عند عبد الرحمن بن أبي "الخطیب البغدادي بسنده إلى محمد بن الَفْضل الَعبَّاسي الَبْلخي، قال: 

حاتم وهو إذن یقرأ علینا كتاب الجرح والتعدیل، فدخل علیه یوسف بن الحسین الرازي، فقال له: یا 
أبا محمد ما هذا الذي تقرؤه على الناس؟ فقال: كتاٌب صنفته في الجرح والتعدیل، فقال: وما الجرح 

  .)4( "َن منهم ثقًة أو غیر ثقةوالتعدیل؟، فقال: أظهُر أحواَل أهِل العلم َمْن كا

وفي كالم الخطیب ما یفید أنَّ الجرح والتعدیل هو: النظُر في حاِل النَّاقلین، والبحُث عن 
َعدالة الرَّاِوین، فمن ثبتت عدالته جازت روایته، وٕاال ُعِدَل عنه والُتِمَس معرفة الحكم من جهة 

  .)5(غیره

والتعدیل؛ علٌم یبحث فیه عن جرح الرواة وتعدیلهم بألفاظ ِعْلُم الّجرح "خلیفة:  يوقال حاج
  .)6("مخصوصة، وعن مراتب تلك األلفاظ، وهو فرع من فروع علم رجال الحدیث

هو علم یتعلق ببیان مرتبة الرواة من حیث تضعیفهم أو "قال الدكتور أكرم ضیاء العمري: 
یقة الصیاغة ومحددة الداللة مما له أهمیة توثیقهم بتعابیر فنیة متعارف علیها عند العلماء، وهي دق

  . )7( "في نقد إسناد الحدیث

من خالل ما تقدم یتبین أنَّ الجرَح یدلُّ على الذَّمِّ ویؤدي إلى ترك روایة المجروح أو التوقف 
فیها، والتعدیل یفید المدح ویقتضي قبول خبر العدل، واستعمال الكلمتین مًعا مضافة إلیهما لفظة 

  .)8(أكسبهما معًنى اصطالحًیا مستمًدا من المعنى اللغويعلم 

                                                           
  ).305-26/304) تاج العروس، للزبیدي (1(
 ) أي بالراوي والشاهد.2(
  ).1/126) جامع األصول، البن األثیر (3(
  ).38) الكفایة، للخطیب البغدادي (ص: 4(
  ).2/200) الجامع ألخالق الراوي، للخطیب البغدادي (5(
  ).1/582خلیفة ( ي) كشف الظنون، لحاج6(
  ).91) بحوث في تاریخ السنة المشرفة، ألكرم العمري (ص7(
  ).18) الجرح والتعدیل بین المتشددین والمتساهلین، لمحمد طاهر الجوابي (ص8(
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  :الجرح والتعدیلعلم العالقة بین النَّْقد و ثالثًا: 
من خالل التعریفات السابقة، وبعد النظر في كالم العلماء حول ماهیة النَّْقد وعلم الَجْرح 

د َأعمُّ وأشمل من علم الَجْرح والتَّْعِدیل، ُیالحظ أنَّ هناك عالقة عموم وخصوص بینهما؛ فعلم النَّقْ 
  والتَّْعِدیل.

ل  (1)ولكن لمَّا تكّلم اإلمام ابن أبي حاتم عن النَّْقد في ُمقدِّمة كتابه "الَجْرح والتَّْعِدیل" َفصَّ
  القول فیه، وبّین أنَّه علم یقوم على أمرین:

  األمر األول: التمییز بین اآلثار الصحیحة والسقیمة.  - 

َواة جرًحا وَتْعِدیًال.  -    واألمر الثاني: التمییز بین الرُّ

فبیَّن في مقدمة تحقیقه لِكتَاب "شرح علل  - من المعاصرین- أما الدكتور هّمام سعید
  التِّرمِذّي" أنَّ النَّْقد الحدیثي تطور وتنوع وانقسم إلى قسمین كبیرین:

ْعف القسم األول: علم الَجْرح والتَّْعِدیل، وهو َنْقد  أولي سهل میسور، یهتم بالقوادح الظاهرة كالضَّ
  والجهالة، والغفلة، وكثرة الخطأ، والفسق.

  القسم الثاني: علم العلل، وهو َنْقد ثانوي أعلى من سابقه وأدق.

: "میدان هذا (2)وفي سیاق حدیثه عن "میدان علم العلل وغایته" قال الدكتور همام سعید
كشف ما یعتري هؤالء الثِّقات من الخطأ والوهم. وهذا النَّْقد أوسع من  العلم حدیث الثِّقات، وغایته

الَجْرح والتَّْعِدیل، ألن الَجْرح والتَّْعِدیل ینتهي بكلمة أو سطر أو صفحة، أو مجموعة من األقوال، في 
ه، وأحادیثه الرجل موضع الَجْرح أو التَّْعِدیل، وأما هذا الذي معنا فإنَّه یواكب الثقة في ِحّله وترحال

  عن كل شیخ من شیوخه، ومتى ضبط، ومتى نسي، وكیف تحمل، وكیف َأدَّى". 

ویمكن إجمال القول: ِإنَّ النَّْقد أعّم وأشمل من علِم الَجْرح والتَّْعِدیل؛ فإذا كان علم الَجْرح 
ثابة میزان یوزن به والتَّْعِدیل بمثابة میزان یوزن به رواة األخبار جرًحا وتعدیًال، فإن علم النَّْقد بم

َواة جرًحا وتعدیًال، والمرویات قبوًال ورد ا.    الرُّ
  

  :نشأة النقد : املطلب الثاين
َواَیِة، ووضع اللبنة األولى لهذا العلم                   نشأ علم النَّْقد مبكًرا بالتزامن مع نشأة علم الرِّ

  الذي كان یتثبت من صحة األخبار بنفسه، تعلیًما ألصحابه وألمته من بعدهم.  rَرُسوَل اللَّهِ 
                                                           

 ).6-2) انظر: مقدمة كتاب الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم، بتصرف (ص:1(
  .)26 -1/25) مقدمة شرح علل الترمذي، لهمام سعید (2(
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َحاَبة ُ  بعظم األمانة فهم الذین شهدوا الوحي والتنزیل وعرفوا التفسیر والتأویل،  tوشعر الصَّ
وما َسنَّ وشرع وحكم وأمر ونهى، ووعوه  Uما بلغهم عن ربه  rوُكلِّفوا بالتبلیغ، فحفظوا عن النَِّبي 

ا الَِّذيَن َآَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ : Uوأتقنوه، ونقلوه بكل أمانٍة وتثبٍت، استجابة ألمر اهللا  َ [َيا َأهيُّ
َعنِّي َبلُِّغوا : ( r، وألمر نبیه )1( َفَتَبيَّنُوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَىل َما َفَعْلُتْم َناِدِمَني]

ًدا َفْلَیتََبوَّْأ َمْقَعَدهُ    .)2(ِمْن النَّاِر) َوَلْو آَیًة، َوَحدُِّثوا َعْن َبِني ِإْسَراِئیَل َوَال َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

وایات في حیاته  yوقاموا  ال  ، وكان ذلك على نطاٍق ضیٍق جًدا rبالتثبت من صحة الرِّ
ما یروى، وغایتهم االطمئنان القلبي، لهم في ذلك أسوة في سیرة  عن صحة  rیعدو سؤالهم النَِّبيَّ 
يِي املَْوَتى َقاَل َأَوَملْ ُتْؤِمْن َقاَل َبَىل :  uأبي األنبیاء إبراهیم [َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتْ

َرِضَي اللَُّه  - َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو  ، ومن نماذج هذا التثبت: ما َرَواُه )3( َوَلكِْن لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي]
َالِة)، َقاَل: َفَأَتْیُتُه  r ، َقاَل: ُحدِّْثُت َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ - َعْنُهما َقاَل: (َصَالُة الرَُّجِل َقاِعًدا ِنْصُف الصَّ

َیا َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرو؟)، ُقْلُت: َفَوَجْدُتُه ُیَصلِّي َجاِلًسا َفَوَضْعُت َیِدي َعَلى َرْأِسِه؛ َفَقاَل: (َما َلَك 
َالِة)، َوَأْنَت ُتَصلِّي َقاعِ  ًدا!"، "ُحدِّْثُت، َیا َرُسوَل اللَِّه! َأنََّك ُقْلَت: (َصَالُة الرَُّجِل َقاِعًدا َعَلى ِنْصِف الصَّ

فضًال   rكانت في حیاته  ، وغیر ذلك من نماذج عدیدة )4(َقاَل: (َأَجْل، َوَلِكنِّي َلْسُت َكَأَحٍد ِمْنُكْم)
  عما كان منها بعد وفاته.

وهذا إن دلَّ على شيء؛ فإنَّما یدّل على أنَّ النَّْقد للحدیث وجد في عصر النبوة، وهي 
مرحلة تعتبر األساس للبناء الذي جاء بعدها، وهذا ُیعدُّ تأصیًال لنشأة النَّْقد والَجْرح والتَّْعِدیل ، وأخذ 

من مبالغة في   rشكًال آخر وتعددت صوره خاصة بعد وفاة النَِّبيّ   yالصحابةالنَّْقد في حیاة 
َحاَبة َواَیة، كذا استدراك الصَّ بعضهم على   yالتثبت ودقة في التحري عند النقل، إلى اإلقالل من الرِّ

َحاَبة   yبعض، وظهور بعض المصطلحات الخاصة بالَجْرح والتَّْعِدیل، ولكن تركزت اهتمامات الصَّ
، فظهرت أسالیب متنوعة في نقد )5(آنذاك على نقد المتن دون السند لعدم وجود الضعف فیهم
  المتون، والتثبت من صحتها، والتحري من دقة نقلها، منها: 

                                                           
  .6) سورة الحجرات، اآلیة:1(
)، 3461:) أخرجه اإلمام البخارّي في صحیحه، ِكَتاب: أحادیث األنبیاء، باب: ما ذكر عن بني إسرائیل، (ح2(

  . -َرِضَي اللَُّه َعْنُهما- عن عبـــد اهللا بن عمرو
  . 260) سورة البقرة، اآلیة: 3(
) أخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، ِكَتاب: صالة المسافرین وقصرها، باب: صالة النافلة قائًما وقاعًدا، وفعل 4(

  ). 735بعض الركعة قائًما وبعضها قاعًدا، (ح:
  ).184) انظر: التأصیل الشرعي لقواعد المحدثین، لعبد اهللا شعبان (ص:5(
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ُكْنُت ِفي َمْجِلٍس ِمْن "، َقاَل: tطلب الشاهد، ومثال ذلك: ما َرَواُه َأبو َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ 
، ِإْذ َجاَء َأُبو ُموَسى َكَأنَُّه َمْذُعوٌر، َفَقاَل: اْسَتْأَذْنُت َعَلى ُعَمَر َثَالثًا، َفَلْم ُیْؤَذْن ِلي َمَجاِلِس اْألَْنَصارِ 

: (ِإَذا rَفَرَجْعُت، َفَقاَل: َما َمَنَعَك؟، ُقْلُت: اْسَتْأَذْنُت َثَالثًا َفَلْم ُیْؤَذْن ِلي َفَرَجْعُت، َوَقاَل َرُسوُل اللَِّه 
ٌد َسِمَعُه ِمْن َأَحُدُكْم َثَالثًا َفَلْم ُیْؤَذْن َلُه َفْلَیْرِجْع)، َفَقاَل: َواللَِّه َلتُِقیَمنَّ َعَلْیِه ِبَبیَِّنٍة، َأِمْنُكْم َأحَ  اْسَتْأَذنَ 
َمَعُه، ؟، َفَقاَل ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب: َواللَِّه َال َیُقوُم َمَعَك ِإالَّ َأْصَغُر اْلَقْوِم، َفُكْنُت َأْصَغَر اْلَقْوِم َفُقْمُت rالنَِّبيِّ 

  .)1("َقاَل َذِلكَ  rَفَأْخَبْرُت ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ 

،  tبن أبي طالباالستحالف، ومثال ذلك: ما َرَواُه َعِليٌّ  - أیًضا-ومن هذه األسالیب 
َحِدیثًا َنَفَعِني اللَُّه ِمْنُه ِبَما َشاَء َأْن َیْنَفَعِني ِبِه،   rِإنِّي ُكْنُت َرُجًال ِإَذا َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اللَّهِ "َقاَل: 

  ثَِني َأُبو َبْكٍر َوإَِذا َحدَّثَِني َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه اْسَتْحَلْفُتُه َفِإَذا َحَلَف ِلي َصدَّْقُتُه، َوإِنَُّه َحدَّ 
َیُقوُل: (َما ِمْن َرُجٍل ُیْذِنُب َذْنًبا، ثُمَّ َیُقوُم َفَیَتَطهَُّر، ثُمَّ  r َأُبو َبْكٍر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ  َوَصَدقَ 

َوالَِّذيَن إَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا [ ُیَصلِّي، ُثمَّ َیْسَتْغِفُر اللََّه ِإالَّ َغَفَر اللَُّه َلُه، ُثمَّ َقَرَأ َهِذِه اْآلَیَة:
وا َعَىل َما  ُنوَب إِالَّ اهللاُ َوَملْ ُيِرصُّ َفَعُلوا َوُهْم َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللاَ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوِهبِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُّ

حَ )3()(2) َيْعَلُموَن ]   في نقد المتون.  yاَبةُ ، وغیر ذلك من األسالیب التي استعملها الصَّ

قد مهَّدوا الطریق لمن جاء بعدهم فصار الناس بعدهم في الطریق  yویمكن القول بأنَّهم 
الممهد، لذا زادت ثقتهم واطمئنانهم وتعلموا أدًبا جمیًال في فن الموضوعیة، والنَّْقد، وتم وضع حد 

فلم تُقبل األقوال إال بعد عرض على منهج النَّْقد وقواعد الَجْرح والتَّْعِدیل، ومن ثم فقد  للمتقولین
  .)4(شكلت ُأسًسا للتعامل مع السُّنَّة

في سنِة خمٍس وثالثیَن هجریة، فعُظم ذلك على أهل  tثم كان مقتل عثمان بن عفان 
َحاَبِة وغیرهم، وانفتح باب الفتنـــــــة ، وكانـــت سنة أربعین من الهجـــــرة، وهـــي الحـــــد )5(الخیر من الصَّ

                                                           
)،  وأخرجه 6245ْسِتْئَذاِن، باب: التسلیم واالْسِتْئَذاِن ثالثًا، (ح:) أخرجه اإلمام البخارّي في صحیحه، ِكَتاب: اال1(

  ). 2153اإلمام مسلم في صحیحه، ِكَتاب: اآلَداِب، باب: االْسِتْئَذاِن، (ح:
 .135) سورة آل عمران، اآلیة:2(
جاء في الصالة عند التوبة، ، باب: ما  r) أخرجه اإلمام التِّرمِذّي في جامعه، ِكَتاب: مواقیت الصالة عن النَِّبيّ 3(

)، وأخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه، ِكَتاب: إقامة الصالة، والسنة فیها، باب: ما جاَء في أنَّ 406(ح:
.1395الصالَة كّفارة، (ح:   ). وقال اإلمام الترمذي: حدیُث عليِّ حدیٌث َحَسنُّ

  .)235) التأصیل الشرعي لقواعد المحدثین، لعبد اهللا شعبان (ص:4(
  ).7/106) انظر: اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر  (5(
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الفاصل بین صفاء السُّنَّة وخلوصها من الكذب والوضع، وبین اللجوء إلیه واتخاذه وسیلة لخدمة 
  .)1( األغراض السیاسیة واالنقسامات الداخلیة

َحاَبُة والتابعون ج هوًدا كبیرة في َنْقِد ولمواجهة هذا الخطر الجسیم ووأده في مهده بذل الصَّ
وایات وتمییز الصحیح منها، تمثلت فیما یلي:   -الرِّ

َحاَبُة والتابعون اإلْسَناد وتشّددوا في طلبه من رَواِة أوًال: التزام اإلْسَناد والتشدد في طلبه:  التزم الصَّ
َلْم ": )2( ، َقاَل اإلمام محمد بن ِسیِرینtاألخبار، خاصة بعد فتنة مقتل عثمان بن عفان 

ْسَناِد، َفَلمَّا َوَقَعْت اْلِفْتَنُة َقاُلوا: َسمُّوا َلَنا ِرَجاَلُكْم، َفُیْنَظر ِإَلى أَ  ْهِل السُّنَِّة َیُكوُنوا َیْسَأُلوَن َعْن اْإلِ
ركیز على نقد . ومنذ ذلك الحین بدأ الت"َفُیْؤَخُذ َحِدیثُُهْم، َوُیْنَظُر ِإَلى َأْهِل اْلِبَدِع َفَال ُیْؤَخُذ َحِدیثُُهمْ 

  .األسانید والكشف عن أحوال رَجـاِلها

وایات:  َحاَبُة ثانًیا: مضاعفة النشاط العلمي في التثبُّت من الرِّ والتابعون من y ضاعف الصَّ
وایات ونقدها، فظهرت نشاطات علمیة، منها:    نشاطهم العلمي بغرض التثبُّت من الرِّ

الرحلة في طلب الحدیث، وانتشارها خاصة بعد الفتوحات واتساع رقعة الدولة اإلسالمیة، فرحل 
َحاَبِة  في طلب الحدیث، وكذا رحل التابعون في طلب الحدیث، وكان لهذه  yعدد من الصَّ

  الرحالت صور وأشكال عدَّة.

والضابطین، تثبیتًا لها،  مع الحافظین rومن النشاطات العلمیة أیًضا: مذاكرة أحادیث النَِّبّي 
َحاَبة   وما أوصوا به تالمیذهم.  yوتثبتًا من صحتها، وهذا ما كان علیه الصَّ

َواة وتتبع الكذابین والوضاعین: َحاَبةِ  ثالثًا: بیان أحوال الرُّ ،  yتكلَّم في الرَِّجاِل عدد من الصَّ
وعبد اهللا بن  هـ)،40(ت:yهـ)، وعلّي بن أبي طالب 23(ت:tأمثال: عمر بن الخطاب 

  هـ على األرجح).57(ت:tهـ)، وعائشة 43(ت:tهـ)، وعبد اهللا بن َسالم 68(ت:tعباس 

     هـ)، وعامر الشعبي90وتكلَّم فیهم عدد من التَّاِبعین، أمثال: سعید بن الُمسیَّب(ت: بعد 
هـ)، وغیرهم، ولكنهم قلیل بالنسبة لمن َبعَدهم 110هـ)، ومحمد بن سیرین(ت:100(ت: بعد

َحاَبُة من المتبوعین  ْعف في متبوعهم، إْذ أنَّ َأكثُرهم صحابة ُعُدول، وغیر الصَّ لقّلة الضَّ
َحاَبُة والتَّاِبعون ضعی ف إّال أكثرهم ثقات، وال یكاد یوجد في القرن األول الذي انقرض فیه الصَّ

  .)3(الواحد بعد الواحد
                                                           

  ).79) انظر: السُّنَّة ومكانتها في التشریع، للسباعي (ص:1(
َواة بما هو 2( َواَیِة ال تكون إال عن الثقات، وأن جرح الرُّ ) مقّدمة الصحیح، باب: بیان أنَّ اإلْسَناد من الدَّین، وأن الرِّ

  ). 1/15فیهم جائز بل واجب (
  ).320) انظر: اإلعالن بالتَّوبیخ لمن ذّم أهل التَّأریخ، للسخاوي (ص:3(
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وعلى هذا، فإنَّ البحث في الرَّاوي والمروي واِإلْسَناِد، نشأ في أواخر منتصف القرن األول 
َحاَبُة والتَّاِبعون  الهجري. ثم سار أتباع التَّابعین ومن بعدهم على هذا النهج، والتزموا بما وضع الصَّ

وایات سنًدا ومتًنا، حتى إذا كان منتصف القرن الثاني من قواعد وقوانین علمیة وعملیة لنقد الرِّ 
ذلك التدوین الذي ُبدئ رسمًیا في عهد الخلیفة الراشد عمر بن - الهجري نشط تدوین السُّنَّة النبویة

وبأمر منه خوًفا على الحدیث النبوي من الضیاع، وحرًصا على سالمته من الكذب   tعبد العزیز
رّتب للسنن واآلثار، فدخل علم النَّْقد مرحلة جدیدة متقّدمة حیث وظهر التصنیف المُ  - )1(والوضع

تداول علماء أتباع التَّاِبعین أغلب مصطلحات الحدیث ودارت على ألسنتهم، في التعبیر عن أحوال 
َواة قبوًال ورد ا؛ فتكلَّموا وایة المختلفة، وعن مراتب الرُّ عن الصحیح، والضعیف، والمرفوع،  - مثًال - الرِّ

لموقوف، والمرسل، والمنقطع، والمتصل، والمنكر، والشاذ، والمضطرب، والباطل، وما ال أصل وا
له، والتدلیس، والتلقین، وحكمه، وغیر ذلك من طرق التحمل، وألفاظ الَجْرح والتَّْعِدیل ومراتبها، 

  وغیرهما.

عین، على ید بل بلغ األمر إلى درجة التقعید والتنظیر، وذلك في أواخر عصر أتباع التَّابِ 
  .)2(، من قواعد في علوم الحدیث"الرِّسالة"هـ)، بما سطره في كتابه 204اإلمام الشافعي(ت:

، والقرن الذي شهدت فیه "لسُّنَّة النبویةتدوین االعصر الذهبي ل"ُثمَّ كان القرن الثالث الهجري 
علوم كثیرة تحوًال كبیًرا، على ید علماء عاشوا في هذا القرن، كانوا أئمة العلم والدِّین، وقدوة في ذلك 

  لألجیال من بعدهم. 

فهذا العصر هو عصر أصول السُّنَّة عصر مسند اإلمام أحمد، والكتب الستة، ومنها 
الصحیحان؛ بل عصر أصول السُّنَّة، من: مسانید، وجوامع، وسنن، وعلل، وتواریخ، وأجزاء، وغیر 
! ذلك من وجوه التصنِّیف األصلیة في السُّنَّة، ومن المصنَّفات التي ال یحویها حصر، وال یبلغها َعدَّ 

فهي تكاد تكون بعدد األلوف المؤلفة، من طلبة الحدیث، وحفاظه، والرحالین فیه، ممن حواهم هذا 
القرن؛ بل تفوق عددهم، ألنَّه ال یخلو أن یكون لجمع منهم أكثر من مؤلف، بل ُربَّما عشرات 

نة    .)3(المؤلفات؛ بل ما انقضى هذا القرن، إّال والسُّنَّة جمیعها مدوَّ

ي هذا العصر من َتكلَّم في الرَِّجـاِل جرًحا وتعدیًال بكثرة أو باستقصاء كاألئمة:     وقد ُوجد ف
هـ)، وخلق سواهم، 256هـ)، والبخاري(ت:241هـ)، وأحمد بن حنبل(ت:233یحیى بن معین(ت:

ووجد من َتكلَّم في الحدیث سنًدا ومتًنا أثناء تدوینه وجمعه له، مثل: الحافظ محمد بن عبد اهللا بن 

                                                           
  ).329 - 328) انظر: السُّنَّة قبل الّتدوین، لمحمد عجاج الخطیب (ص:1(
  ).48 - 45) انظر: المنهج المقترح لفهم المصطلح، للشریف حاتم العوني (ص:2(
  ).52 - 51حاتم العوني (ص: ) انظر: المنهج المقترح لفهم المصطلح، للشریف3(
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والحافظ یعقوب ، هـ)262هـ)، والحافظ یعقوب بن َشْیبة السدوسي الَبْصري(ت:234ُنَمْیر الُكوفّي(ت:
  .هـ)277(ت:الَفَسوي سفیانبن ا

وفي هذا العصر اتَّضحت معالم هذا العلم، بما ُذكر من مسائله في كتب الرَِّجـاِل، أو في 
، حتى ظهرت )1(لُكتَّاُب في مسائلهكتب الحدیث، أو في كتب مستقلة ذات موضوع واحد، وكثر ا

ُمَقدِّمة "كتابات تنظیرّیة وتقعیدّیة لعلوم الحدیث بما فیها علم النَّْقد وعلم الَجْرح والتَّْعِدیل، ومن ذلك: 
هـ) كُمقدِّمة لكتابه الصحیح، وعرض 261التي كتبها اإلمام مسلم بن الحجاج(ت: "صحیح مسلم

رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف "فیها بعض قضایا علوم الحدیث بقوٍة ووضوح، وكذلك 
، "السنن"هـ)، وعرض فیها منهجه في كتابه 275التي كتبها اإلمام أبو داود الّسجْسَتاني(ت: "سننه

            الذي كتبه اإلمام التِّرمِذيّ  "العلل الصغیر"وم الحدیث، وكتاب ومسائل من عل
، وَتَكلَّم فیه عن بعض "العلل الصغیر"، وُعرف بعد ذلك بـكتاب "العلل"هـ)، وسماه بـ279(ت:

، وهكذا تعدَّدت )2(االصطالحات المهمة الُمشكلة، وعن بعض قواعد علوم الحدیث، بكالم نفیس
وافد واُألصولالتآلیف، وتنوع   .)3(ت التصانیف، وكثرت الرَّ

  

  :دقْمشروعية الن: املطلب الثالث
بالقرآن الكریم والسُّنَّة النبویة  الرَِّجال والكالم فیهم جرًحا وتعدیًال  نقد لقد ثبتت مشروعیة

  واإلجماع، وفیما یلي بیان بعض األدلة على ذلك:
  من القرآن الكریم:  - 1

َا [ :قال اهللا تعالى  -  الَِّذيَن َآَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبيَّنُوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َيا َأهيُّ
  .)4( َفُتْصبُِحوا َعَىل َما َفَعْلُتْم َناِدِمَني]

ُسوِل َوإَِىل [َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن األَْمِن َأِو اَخلْوِف َأَذاُعوا بِِه َوَلْو وقال تعالى:   -  وُه إَِىل الرَّ َردُّ
ُتُه َالتَّ  َبْعُتُم ُأوِيل األَْمِر ِمنُْهْم َلَعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهْم َوَلْوَال َفْضُل اِهللا َعَلْيُكْم َوَرْمحَ

ْيَطاَن إِالَّ َقلِيًال]   .)5( الشَّ

                                                           
  ).34 - 33) انظر: الفوائد المستمدة، لماجد الدرویش (ص:1(
  ). 59 -58) انظر: المنهج الُمقترح، للشریف حاتم العوني (ص:2(
  ).37) انظر: الفوائد المستمدة، لماجد الدرویش (ص:3(
  .6) سورة الحجرات، اآلیة: 4(
  .83) سورة النساء، اآلیة: 5(
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َهاَدَة َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكْم [ وقال تعالى:  -    .)1(هللاِ]َوَأِقيُموا الشَّ

خبر الفاسِق "ثم قال:  ،(2)"مقدمة الصحیح"وقد ذكر اإلمام مسلم بعض هذه اآلیات في 
ساقٌط غیر مقبول، وأنَّ شهادَة غیر الَعدَِّل مردودة، والخبر وٕان فارق معناه معنى الشهادة في بعض 

الفاسق غیر مقبول عند أهل العلم، كما أن الوجوه، فقد یجتمعان في أعظم معانیهما، إذ كان خبر 
  ."شهادته مردودة عند جمیعهم

  من السنة النبویة المشرفة:  - 2

، قال: (َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَیًة، َوَحدُِّثوا َعْن rأنَّ النبي  - َرِضَي اللَُّه َعْنُهما - عن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو -
ًدا َفْلَیتََبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر)َبِني ِإْسَراِئیَل َوَال َحَرَج،    .)3(َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

اُلوَن َكذَّاُبوَن، َیْأُتوَنُكْم ِمْن  :r: َقاَل َرُسوُل اللَِّه tعن َأَبي ُهَرْیَرَة  -  َماِن َدجَّ (َیُكوُن ِفي آِخِر الزَّ
  .)4(آَباُؤُكْم، َفِإیَّاُكْم َوإِیَّاُهْم َال ُیِضلُّوَنُكْم َوَال َیْفِتُنوَنُكْم)اْألََحاِدیِث ِبَما َلْم َتْسَمُعوا َأْنُتْم َوَال 

: (َخْیُرُكْم َقْرِني، ثُمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم، rَقاَل: َقاَل النَِّبيُّ  - َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما- عن ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْینٍ  - 
:(ِإنَّ   rَقاَل النَِّبيُّ  ،"َبعُد َقْرَنْیِن، َأْو َثَالَثة  rَال َأْدِري َأَذَكَر النَِّبيُّ "َراُن: ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم)، َقاَل ِعمْ 

ِفیِهْم َبْعَدُكْم َقْوًما َیُخوُنوَن َوَال ُیْؤَتَمُنوَن َوَیْشَهُدوَن وََال ُیْسَتْشَهُدوَن َوَیْنِذُروَن وََال َیُفوَن َوَیْظَهُر 
  .)5(السَِّمُن)

قال الباحث: وهذه أدلة عامة، وسیذكر الباحث ما جاء من جرح أو تعدیل على لسان النبي 
َبْیِر َأنَّ َعاِئَشةَ  ْبنُ  مثال الجرح: ما َرَواُه ُعْرَوةُ  ، أماrالكریم  َأْخَبَرْتُه َقاَلْت:  - َرِضَي اللَُّه َعْنَها- الزُّ

(اْئَذُنوا َلُه ِبْئَس َأُخو اْلَعِشیَرِة، َأْو اْبُن اْلَعِشیَرِة)، َفَلمَّا َدَخَل  َفَقاَل: rاْسَتْأَذَن َرُجٌل َعَلى َرُسوِل اللَّه ِ 
ِئَشُة، ِإنَّ َشرَّ َأَالَن َلُه اْلَكَالَم، ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه، ُقْلَت الَِّذي ُقْلَت، ثُمَّ َأَلْنَت َلُه اْلَكَالَم، َقاَل: (َأْي َعا

  .)6(نَّاُس َأْو َوَدَعُه النَّاُس اتَِّقاَء ُفْحِشِه)النَّاِس َمْن َتَرَكُه ال
                                                           

  .2الطالق، اآلیة: ) سورة 1(
)2) (1/8.(  
  ).3461) أخرجه اإلمام البخارّي في صحیحه ، ِكَتاب: أحادیث األنبیاء، باب: ما ذكر عن بني إسرائیل، (ح:3(
َعَفاِء واالحتیاط في تحملها، (ح:4( َواَیِة عن الضُّ   ).7) أخرجه اإلمام مسلم في مقدمة صحیحه، باب: النهي عن الرِّ
لبخارّي في صحیحه، ِكَتاب: الشهادات، باب: ال یشهد على شهادة َجْور إذا ُأشَهد، ) أخرجه اإلمام ا5(

َحاَبة ثُمَّ الذین 2651(ح: َحابة، باب: فضل الصَّ )، وأخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، ِكَتاب: فضائل الصَّ
  ). 2535یلونهم ثُمَّ الذین یلونهم، (ح:

)،  6032األدب، باب: لم یكن النَِّبيُّ فاحًشا وال ُمتفحًشا، (ح: ) أخرجه اإلمام البخارّي في صحیحه، ِكَتاب:6(
)، و أخرجه اإلمام مسلم في 6054وِكَتاب:األدب، باب: ما یجوز من اغتیاب أهل الفساد والریب، (ح:

لة واآلداب، باب: ُمداراِة َمْن ُیتَّقى ُفحشه، (ح:   ).2591صحیحه، ِكَتاب: الِبرِّ والصِّ
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للرجل: بئس  rففي قول النَِّبّي ": - ُمعِقًبا على هذا الحدیث- )1(قال الخطیب الَبْغداديُّ 
رجل العشیرة؛ دلیل على أنَّ إخبار الُمخبر بما یكون في الرجل من العیب على ما یوجب العلم 

بما  rوٕانَّما أراد  rیس بغیبة، إذ لو كان ذلك غیبة لما أطلقه النَِّبّي والدِّین من النصیحة للسائل؛ ل
ذكر فیه، واهللا أعلم أن یبّین للناس الحالة المذمومة منه، وهي الفحش فیجتنبوها، ال أنَّه أراد الطعن 

لئال  علیه، والثلب له، وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة، إنَّما أطلقوا الَجْرح فیمن لیس بعدل؛
یتغطى أمره على من ال ُیَخُبُره، فیظنه من أهل العدالة فیحتج بخبره، واإلخبار عن حقیقة األمر إذا 

  ."كان على الوجه الذي ذكرناه ال یكون غیبة
َقاَل  rَأنَّ النَِّبّي  -َرِضَي اللَُّه َعْنهما -ما َرَواُه اْبِن ُعَمرَ َعْن ُأْخِتِه َحْفَصةَ ومثال التعدیل: 

  .)2(َلَها: (ِإنَّ َعْبَد اللَِّه َرُجٌل َصاِلٌح)
  من اإلجماع:  - 3
َأجمع أهُل العلم على َأنَّه ال ُیقبل إالَّ خبر العدل كما َأنَّه ال تُقبل إالَّ ": )3(قال الخطیب الَبْغدادي - 

ْن ُیسأل عنهما، أو شهادة العدل، وَلمَّا ثبت ذلك وجب متى َلم ُتْعَرْف َعدالة الُمخِبر والَشاهد أ
ُیستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما إذ ال سبیل إلى العلم بما هما علیه إالَّ بالرجوع إلى قول 

  ."من كان بهما عارًفا في تزكیتهما فدَّل على أنَّه ال بد منه
مأمون أهل العلم أجمعوا على أنَّ الخبر ال یجب قبوله إّال من العاقل الصدوق ال": )4(وقال أیًضا

  ."على ما ُیخبر به، وفي ذلك دلیل على جواز الَجْرح لمن لم یكن صدوًقا في روایته
الواِجَب على ُكلِّ أحد َعَرَف التمییز َبْیَن صحیح ": )5("مقدمة الصحیح"وقال اإلمام مسلم في  - 

وایات َوَسقیمها، َوِثقات النَّاقلین َلَها مَن الُمتَّهمین، أْن ال َیْرِوَي  ة الرِّ منها إالَّ ما َعَرَف ِصحَّ
  ."َمخارجه، َوالسِّتَاَرَة في َناقلیه، وأْن َیتَّقي منها ما كان َعْن أهل التَُّهِم والُمعاندِیَن، من أهل الِبَدعِ 

ولكن لما كان الَجْرح أمًرا صعًبا، فإنَّ فیه حّق اهللا مع حّق اآلدمي، وُربَّما ُیورُث مع قطع النظر 
ضرًرا في الدنیا، من المنافرة والمقت بین الناس، وٕانَّما ُجّوز للضرورة  عن الضرر في اآلخرة

  ، لذلك وضع العلماء شروًطا لمشروعیته، وهي:)6(الشرعیة
                                                           

  ).1/158للخطیب البغدادي () الكفایة، 1(
حابة، باب: مناقب عبد اهللا بن عمر بن الخطاب2(  - ) أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه، ِكَتاب: فضائل الصَّ

حابة، 3742) و(ح:3741، (ح:-َرِضَي اللَُّه َعْنُهما )، وأخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، ِكَتاب: فضائل الصَّ
 ). 2478:باب: من فضائل عبد اهللا بن عمر، (ح

  ).1/141) الكفایة، للخطیب البغدادي (3(
  ).1/157) الكفایة، للخطیب البغدادي (4(
)5) (1/8.(  
  ).11) الرفع والتكمیل في الجرح والتعدیل، لللكنوي (ص:6(
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  ال یجوز الَجْرح بما فوق الحاجة. -1
  وال یجوز االكتفاء على نقل الَجْرح فقط فیمن ُوجد فیه الَجْرح والتَّْعِدیل كالهما من النُّقَّاد. -2
وال یجوز جرُح من ال یحتاج إلى جرحه، ومنعوا من جرح العلماء الذین ال یحتاج إلیهم في  -3

  .)1(روایة األحادیث بال ضرورة شرعیة
َواة أن یراعي غایة  -4 الدقة في الَجْرح وفي التَّْعِدیل، حیث إنَّه یجب على الُمتكلم في الرُّ

ي التَّْعِدیل الرَّاوي عن مرتبته الحقیقیة، وال ینزل المطابقة بین حكمه وحال الرَّاوي، فال ّیرفُع ف
به عنها، وال ینزل في الَجْرح بالرَّاوي عن حقیقة الضعف الذي هو فیه، وال یخففه، وذلك 

َا الَِّذيَن َآَمنُوا  :Uفي آیات كثیرة منها: قول اهللا U لواجب العدل الذي فرضه اهللا  [َيا َأهيُّ
اِمَني هللاِ  َآُن َقْوٍم َعَىل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو ُكوُنوا َقوَّ ِرَمنَُّكْم َشنَ ُشَهَداَء بِالِقْسِط َوَال َجيْ

ُقوا اهللاَ إِنَّ اهللاَ َخبٌِري بَِام َتْعَمُلوَن]    .)3( )2(َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ

علُم والتقوى والورُع والصدُق أهلیة الكالم في الَجْرح والتَّْعِدیل: ُیشترط في الجارح والُمعدِّل: ال -5
      والتجنب عن التعصب، ومعرفة أسباب الَجْرح والتزكیة، ومن لیس كذلك ال ُیقبل منه الَجْرح 

  .)4(وال التزكیة
وما كانت هذه الشروط إالَّ ألنَّ الكالم في النَّْقد، والَجْرح والتَّْعِدیل، قد شرع لضرورة حفظ 

ثقیلة، قال اإلمام یحیى بن سعید القطان: "األمانة في الذهب والفضة الحدیث النبوي، وهي أمانة 
  .)5(أیسر من األمانة في الحدیث، إنَّما هي تأدیة، إنَّما هي أمانة"

  

  :يف اجلرح والتعديلطبقات النقاد  : املطلب الرابع
  أوًال: الطََّبقة لغًة واصطالًحا:

  الطََّبقة لغًة: - 1

الطَّاُء َواْلَباُء َواْلَقاُف َأْصٌل َصِحیٌح َواِحٌد، َوُهَو َیُدلُّ " في مادة طبق: )6(قال اإلمام ابن فارس
َعَلى َوْضِع َشْيٍء َمْبُسوٍط َعَلى ِمْثِلِه َحتَّى ُیَغطَِّیُه، ِمْن َذِلَك الطََّبُق، َتُقوُل: َأْطَبْقُت الشَّْيَء َعَلى 

                                                           
  ).11) هذه الشروط الثالثة ذكرها اإلمام اللكنوي في كتابه "الرفع والتكمیل في الجرح والتعدیل"، (ص:1(
  .3المائدة، اآلیة: ) سورة 2(
  ).21) هذا الشرط أضافه الدكتور نور الدین عتر في كتابه "أصول الجرح والتعدیل وعلم الرجال"، (ص:3(
  ).19)، أصول الَجْرح والتَّْعِدیل وعلم الرجال، لنور الدین عتر (ص:16) انظر: الرفع والتكمیل، لللكنوي (ص:4(
  ). 2/301للخطیب البغدادي () الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، 5(
  ).3/439) معجم مقاییس اللغة، البن فارس (6(
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ُل َطَبٌق ِللثَّاِني؛ َوقَ  ْد َتَطاَبَق. َوِمْن َهَذا َقْوُلُهْم: َأْطَبَق النَّاُس َعَلى َكَذا، َكَأنَّ َأْقَواَلُهْم الشَّْيِء، َفاْألَوَّ
  ."َتَساَوْت َحتَّى َلْو ُصیَِّر َأَحُدُهَما ِطْبًقا ِلْآلَخِر َلَصَلَح. َوالطََّبُق: اْلَحالُ 

لهم، وقیل: هو الجماعة والطََّبُق: اُألّمة بعد اُألّمة، والجماعة من الناس َیْعِدلون جماعًة مث
إذا ":  rمن الجراد والناس، وجاءنا َطَبٌق من الناس، وِطْبٌق: َأي كثیر، وقول العباس في النَِّبّي 

؛ فِإنه َأراد ِإذا مضى َقْرن َظَهر َقْرن آخر، وإِنَّما قیل للَقْرن َطَبٌق: َألنهم )1("َمضى عاَلٌم َبدا َطَبقٌ 
ْأتي َطَبق لَألرض آخر، وكذلك طبقات الناس كل َطَبقة َطَبقت َطَبق لَألرض ثم َیْنقرِضون، وی

زمانها، والطََّبقات: الَمناِزل والَمراِتب، والطََّبقة: الحال، یقال: كان فالن من الدنیا على َطَبقات َشتَّى: 
َكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق]أي حاالت، وفي التنزیل:    .)3(: أي حاًال عن حال یوم القیامة(2)[َلَرتْ

  الطََّبقة اصطالًحا:  - 2

قوٌم تََقاربوا في السِّنِّ واإلْسَناِد، أو في اإلْسَناِد فقط؛ بأنَّ "تعریف الطََّبقة عند الُمَحدِّثین: 
  .)4("یكون شیوخ هذا ُهم شیوخ اآلَخِر، أو ُیَقاربوا ُشیوَخه

ِمن َوجٍه، ومن طبقتیِن باعتباٍر من َطَبقٍة باعتباٍر، ِلُمَشابهِته لها  -أي: الرَّاویان- وقد یكونان
َحابة، ُهم مع العشرِة في َطَبقِة  آخر لُمَشابهِته لها ِمن وجٍه آَخر: كأنٍس، وشبِهه من أصاغِر الصَّ

َحابِة.   الصَّ

حبِة، والتابعون َطَبقٌة ثانیة،  َحابة كلُّهم َطَبقٌة باعتباِر اشتراِكهم في الصُّ وعلى هذا؛ فالصَّ
  ثالثٌة باالعتباِر المذكوِر وَهُلمَّ َجرَّا. وأتباُعُهم َطَبقٌة 

َحابة بضَع عشرة َطَبقة   . )5(وباعتبار آخر، وهو: النظُر إلى السوابق، تكون الصَّ

َحاَبة كلَّهم طََّبقة واحـدًة، ثم التابعون بعدهم  : فمن الناس من یرى الصَّ وذلك َأمٌر اصطالحيُّ
: r، َقاَل: َقاَل النَِّبّي - َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما - كذلك، وُیْسَتْشَهُد على هذا بما َرَواُه ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْینٍ 

 َبْعُد َقْرَنْیِن  rَال َأْدِري َأَذَكَر النَِّبّي "ْم، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم)، َقاَل ِعْمَراُن: (َخْیُرُكْم َقْرِني، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنهُ 

                                                           
، انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر، البن األثیر  rیمدح فیه النبي  t) شطر من بیت شعر للعباس 1(

)1/107.(  
 .19) سورة االنشقاق، اآلیة: 2(
  ).62 - 26/49لعروس، للزبیدي ()، تاج ا215 -10/209) انظر: لسان العرب، البن منظور (3(
  ).  2/518) تدریب الرَّاوي في شرح تقریب النََّواوي، للسیوطي (4(
  ).  2/518) تدریب الرَّاوي في شرح تقریب النََّواوي، للسیوطي (5(
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َحاَبة إلى َطَبقات، وكذلك التَّاِبعین فمن بعدهم، ومنهم من )1("َأْو َثَالَثةً  ، ومن الناس من ُیقسِّم الصَّ
  .)2(یجعل كل قرن أربعین سنة

  قَّاد في الَجْرح والتَّْعِدیل:ثانًیا: َطَبقات النُّ 
     هـ)365اجتهد العلماء في ذكر النُّقَّاد وبیان طبقاتهم، فاإلمام ابن َعِدي الجرجاني(ت:

ِذْكُر من استجاَز تكذیب من تبّین «ذكر خلًقا من النُّقَّاد؛ فقال:  )3("الكامل"في ُمَقدِّمة ِكتَابه - مثًال  - 
َحابة والتَّاِبعین ومن بعدهم إلى یومنا هذا رجًال رجًال... ، )4(، وجعلهم سبع َطَبقات»كذبه من الصَّ

َحابة  قد ذكرت ": )5(وآخرها: طََّبقة من النُّقَّاد أدرك ابن َعِدي أیامها، وختم قائًال  yأولها: َطَبقة الصَّ
َحابة والتَّاِبعین، وتابعي التَّاِبعین، ومن بعدهم  أسامي من استجاز لنفسه الكالم في الرَِّجال من الصَّ
َطَبَقًة َطَبَقًة، إلى یومنا هذا، أو من َنّصب نفسه لذلك وحفظ عنه في الثقات والضعاف، ومن 

، والمعنى الذي به یستحقون حضرني في الحال اسمه، وذكرت لكل واحد منهم البعض من فضائلهم
  ."الكالم في الرَِّجال، وألجله یسألونهم، وتسلیم األئمة لهم بذلك

، قال: )6("معرفة علوم الحدیث"هـ) في كتابه 405وأما الحاكم أبو عبد اهللا النیسابوري(ت
بعة، وهم أنهم على عشر َطَبقات في كل عصر منهم أر  )7("المزكین لُرَواة األخبار"ذكرُت في ِكَتاِب "

  ."أربعون رجًال 

ذكــــر مــن یعتمــــد قولــه "هـ) فألَّــف رسالـــة لطیفـــة بعنــــوان: 748وأمــا الحافــظ الذهبــي(ت:
َواة باعتبارات ثالثة: "فــي الَجــــْرح والتَّْعِدیل   ، وَقسَّم فیها النُّقَّاد الذین تكلَّموا في الرُّ

َواة، قال الحافظ الذهبي االعتبار األول:       - َهَداك اهللا-اعلم": )8(باعتبار من َتكلَّموا فیه من الرُّ
  أنَّ الذین َقِبَل الناُس قوَلهم في الَجْرح والتَّْعِدیل، على ثالثة أقسام: 

                                                           
) أخرجه اإلمام البخارّي في صحیحه، ِكَتاب: الشهادات، باب: ال یشهد على شهادة َجْور إذا ُأشَهد، 1(

َحاَبة ثُمَّ الذین 2651(ح: َحابة، باب: فضل الصَّ )، وأخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، ِكَتاب: فضائل الصَّ
  ).2535یلونهم ثُمَّ الذین یلونهم، (ح:

  ) بتصرف یسیر. 672 -671) انظر: الَباعُث الحثیُث شرح اخِتَصاِر علوِم الَحِدیث، ألحمد شاكر (ص:2(
)3) (1/47    .( 
  ).    138 - 1/47لكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () انظر: ا4(
  ).    1/139) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي (5(
  ).52) (ص:6(
) باسم: "الجامع لذكر أئمة 13/77) ذكره الذهبي في ترجمة أبي زرعة الرازي من "سیر أعالم النبالء" (7(

  األعصار المزكین لرواة األخبار".
  ).171یعتمد قوله في الجرح والتعدیل، للذهبي (ص:) ذكر من 8(
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َواة، كابن معین، وأبي حاتم الرَّازي. -1   قسم َتكلَّموا في أكثر الرُّ

َواة، كمالك، وشعبة. وقسم َتكلَّموا في كثیر من -2   الرُّ

  وقسم َتكلَّموا في الرجل بعد الرجل، كابن عیینة، والشافعي.  -3
َواة َجْرًحا وَتْعِدیًال واالعتبار الثاني    .": باعتبار أحكامهم على الرُّ

  والكلُّ أیًضا على ثالثة أقسام: ": )1(قال الحافظ الذهبي   

قسٌم منهم متعنٌِّت في الَجْرح، متثبٌِّت في التَّْعِدیل، َیغِمُز الرَّاوي بالغلطتین والثالث، وُیلیُِّن  -1
بذلك حدیَثه، فهذا إذا وثَّق رجًال ُأِخَذ بتوثیقه، وٕاذا ضعَّف رجًال ننظر هل وافقه غیُره على 

ضعیف، وٕان وثََّقه أَحٌد فهذا الذي تضعیفه، فإْن وافقه، ولم ُیوثِّق ذاك أَحٌد من الُحذَّاق، فهو 
قالوا فیه: ال ُیقبل َتْجریحه إال مفسًَّرا، یعني ال یكفي أن یقول فیه ابُن معین مثًال: هو 
ضعیف، ولم ُیوضِّح سَبَب ضعفه، وغیُره قد وثَّقـه، فمثُل هذا ُیتوقَّف في تصحیح حدیثه، 

  ْوَزجاني: متعنِّتون.    وهو إلى الُحْسِن أقرب، وابُن معین، وأبو حاتم، والجُ 

وقسٌم في ُمَقاَبَلِة هؤالء، كأبي عیسى التِّرمِذّي، وأبي عبد اهللا الحاكم، وأبي بكر البیهقي،  -2
 متساهلون. 

  . "وقسٌم كالبخارّي، وأحمد بن حنبل، وأبي ُزْرعة، وابن َعِدّي، ُمعتدلون ُمنصفون -3
: باعتبار َطَبَقاتهم واألزمنة التي عاشوا فیها، وقد َتَكلَّم الحافظ الذهبي في البدایة واالعتبار الثالث

َحابة  وتطورها، إلى أن وصل إلى العصر الذي  yعن حركة َنْقد الرَِّجال بعد انقراض عصر الصَّ
في انقرض فیه عامة التَّاِبعین في حدود الخمسین ومائة هجریة، حیث تكّلم طائفة من الجهابذة 

فنشرع اآلن بتسمیة من كان إذا تكلَّم في "التوثیق والتضعیف، ثم شرع في بیان َطَبقات النُّقَّاد، فقال: 
منهم، على الطََّبقات واألزمنة، واهللا الموفق للّسداد  - َتَعاَلى- الرَِّجال ُقِبَل قوله، وَنُسوُق من یسَّر اهللا

ها: َطَبقة أتباع التَّاِبعین، وآخرها: َطَبقة شیوخه ، أول)3(، وجعلهم اثنتین وعشرین طبقة)2("بَمنِّه
  وأقرانه.

وبعد تتبــع صنیـع العلمـــاء في ذكـــر النُّقَّــاد وبیــان طبقاتهــم، یمكـن تقسـیم َطَبقـات النُّقَّــاد مــن 
َحابة، إلى عصر اإلمام  مس َطَبقات وأقرانه من النُّقَّاد إلى خ الَفَسوي سفیانبن  یعقوبعصـــر الصَّ

  رئیسة:

                                                           
  ).172 - 171) ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل، للذهبي (ص:1(
  ).172 - 171) ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل، للذهبي (ص:2(
  ).    227 - 175) ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل، للذهبي (ص:3(
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َحاَبة   وفیما  ،أتباع تبع األتباعو ، والتَّاِبعین، وأتباع التَّاِبعین، وأتباع أتباع التَّاِبعین،yَطَبقة الصَّ
  یلي بیان ذلك: 

َحاَبة، هـ)،  23هـ)، وعمر بن الخطاب(ت:13أمثال: أبو بكر الصدیق (ت: الَطَبَقة األولى: الصَّ
  أجمعین. yهـ) 68هـ)، وعبد اهللا بن العباس(ت:40وعلّي بن أبي طالب(ت:

َحابة  والَطَبَقة الثانیة: َطَبقة التَّاِبعین، َتَكلَّم طائفة من التَّاِبعین في  yبعد انقضاء عصر الصَّ
ْعف في متبوِعهم، إْذ أكثُرهم الَتوثیق والَتضعیف، ولكنهم قلیل  بالنسبة لمن بعَدهم لقلة الضَّ

َحابة من المتبوِعین أكثُرهم ثقات، وال یكاد ُیوَجُد في القرن األول،  َصحابٌة ُعُدول، وغیُر الصَّ
َحابة وكباُر التَّاِبعین ضعیف، إالَّ الواحد بعَد الواحد فیه مقال، فلما  الذي انقرض فیه الصَّ

ْعفاء، َمَضى القرُن  ُل ودَخَل الثاني، كان في أوائله من أوساط التَّاِبعین جماعٌة من الضَّ األوَّ
الذین ُضعفوا غالًبا من ِقَبِل تحمُّلهم للحدیث، فتراهم َیرفعون الموقوف، وُیرِسُلون كثیًرا، ولهم 

ـ)، وابن ه90ف من التَّاِبعین: السعیدان؛ ابن الُمسیَّب(ت: بعد عَّ ، وممن َوثَّق وضَ )1(َغَلط
هـ)، ومحمد بن 100هـ)، وعامر الشعبي(ت: بعد94هـ)، وعروة بن الزُّبیر(ت:95جبیر(ت:

  هـ).114هـ)، وعطاء بن أبي رباح(ت:110سیرین(ت:

فلما كان عند انقراض عاّمِة التَّاِبعین في حدود الخمسین " والطبقة الثالثة: َطَبَقة أتباع التَّاِبعین،
، أمثال: سلیمان بن مهران )2("هابذة في التوثیق والتضعیفومائة، تكلَّم طائفة من الج

هـ)، وعبد 154هـ)، وهشام الدَّْسُتَوائي(ت:154هـ)، وَمْعَمر بن راشد(ت:147األعمش(ت:
هـ)، ومالك بن 160هـ)، وشعبة بن الحجاج(ت:157الرحمن بن عمرو األوزاعي(ت:

  هـ).179أنس(ت:
في حدود أوائل المائتین هجریة إلى آخرها وفیها التَّاِبعین،  والطبقة الرابعة: َطَبَقة أتباع أتباع

، وُجمعت كتب الَجْرح والتَّْعِدیل والتاریخ وغیر "السنن"و "الجوامع"و "المسانید"ُصنَِّفْت 
هـ)، 230بن َسْعد(ت: ومنهم: محمدالطبقة في بیان أحوال الرَِّجال،، وتوسع نُّقَّاد هذه )3(ذلك

  وأبو َخْیَثمة ُزهیر  هـ)،234ـ)،وعلي بن المدیني(ت:ه233ویحیى بن معین(ت:
  هـ)، وأحمد 234أبو جعفر عبد اهللا بن محمد النُّفیلي(ت:و  هـ)،234بن حرب(ت:ا
  .- المعني بالدراسة ،هـ)277(ت:الَفَسوي سفیانیعقوب بن و -  ،هـ)241بن حنبل(ت:ا

                                                           
)، اإلعالن بالتوبیخ لمن َذمَّ أهل 174 - 173یعتمد قوله في الجرح والتعدیل، للذهبي (ص:) انظر: ذكر من 1(

 ).320التأریخ، للسخاوي (ص:
)، اإلعالن بالتوبیخ لمن َذمَّ أهل التأریخ، للسخاوي 175) ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل، للذهبي (ص:2(

  ).320(ص:
 ).184رح والتعدیل، للذهبي (ص:) انظر: ذكر من یعتمد قوله في الج3(
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أوائل الثالثمائة إلى بدایة القرن وكانت هذه الطبقة في حدود والطبقة الخامسة: أتباع تبع األتباع: 
الخامس، وتعتبر هذه الطبقة مكملة لسابقاتها، ومنهم: أحمد بن شعیب النسائي 

    هـ)،322هـ)، ومحمد بن عمرو العقیلي(ت:311هـ)، ومحمد بن خزیمة(ت:303(ت:
  هـ).347هـ)، وأبي سعید بن یونس(ت:327وابن أبي حاتم(ت: 

ثم تلت هذه الطبقة طبقات وطبقات من األئمة النُّقَّاد الذین اعتمدت أقوالهم في الرَِّجال وهم 
ُكثر ال َیَتهّیأ َحْصُرهم، وقد شكَّلوا حصًنا منیًعا في حفظ السُّنَّة المطهَّرة، وردُّوا كید الكذابین 

ال من شاء بما شاء، والوضاعین والمحرفین والغالین والمبطلین في نحورهم، ولوال جهودهم لق
افُِظوَن]وصدق اهللا العظیم القائل:  ا َلُه َحلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ   .(1)[إِنَّ

  

                                                           
  .9) سورة الِحْجر، اآلیة: 1(
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 الثانيالفصل 
 اجلرحيف يعقوب بن سفيان الفسوي منهج اإلمام 

 

 ویشتمل على أربعة مباحث :

 المبحث األول: مصطلحات الجرح عند اإلمام یعقوب الفسوي ومدلوالتها.
 المبحث الثاني: الرواة المجرحون عند اإلمام یعقوب الفسوي.

 الثالث: مراتب الجرح عند اإلمام یعقوب الفسوي.المبحث 
 المبحث الرابع: خصائص منهج اإلمام یعقوب الفسوي في الجرح.
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  املبحث األول
 
ُ
  مصطلحات

َ
 اجل
ْ
  حِ ر

َ
  اإلمامِ  عند

َ
وب

ُ
عق
َ
  بنِ  ي

َ
فيان

ُ
وي ومدلوالتها  س

َ
س
َ
  الف

  وعباراته في الَجْرح) َیعُقوب الَفَسوي اإلمام (دراسٌة تطبیقیٌة من خالل ألفاظ
  المصطلح لغًة:

لم یرد له ذكر في معاجم اللغة العربیة القدیمة إال بمعنى الُصّلح، قال  "االصطالح"لفظ 
  ."صلح: الصاد والالم والحاء أصٌل واحٌد یدل على خالف الفساد" :(1)- رحمه اهللا تعالى-ابن فارس

اصطلح القوم: زال ما بینهم من "وفي العصر الحدیث جاء في كتاب المعجم الوسیط: 
تعارفوا علیه واتفقوا، واالصطالح: مصدر اصطلح، واالصطالح:  واصطلحوا على األمر: خالف،

  .(2) "اتفاق طائفة على شيء مخصوص، ولكل علم اصطالحاته

  المصطلح اصطالًحا:
المعنى اللغوي  االصطالح: إخراج الشيء عن": (3)-رحمه اهللا تعالى- ويفَ قال أبو البقاء الكَ       

إلى معنى آخر لبیان المراد....ویستعمل االصطالح غالًبا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر 
   ".واالستدالل

االصطالح: عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة ": (4)-رحمه اهللا تعالى- وقال الُجرجاني       
  ."الشيء باسم ما ینقله عن موضعه األول

هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة شيء ": (5) فقال - رحمه اهللا تعالى- ويانَ هَ وعرفه التَّ       
باسم، بعد نقله عن موضعه األول، لمناسبة بینهما، كالعموم والخصوص أو لمشاركتهما في أمر أو 

   ".مشابهتهما في وصف أو غیرهما
  .(6) "هو اللفظ المختار للداللة على شيء معلوم لیتمیز به عما سواه"وقیل:       
  .(7) "االصطالح لفظ معین بین قوم معینین"وقیل:       

                                                           
  ).574البن فارس (ص:  ) معجم مقاییس اللغة،1(
  .)1/520) المعجم الوسیط، لمجموعة من المؤلفین (2(
  ).130 – 129) الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، ألبي البقاء الكفوي (ص: 3(
  ).50(ص: ) التعریفات، للجرجاني 4(
  ).822/ 2) كشاف اصطالحات الفنون والعلوم اإلسالمیة، للتهانوي (5(
  ).1/123) المواضعة في االصطالح على خالف الشریعة، ضمن كتاب فقه النوازل، لبكر أبو زید (6(
  ).2/970عة المیسرة في األدیان والمذاهب واألحزاب المعاصرة (و ) الموس7(
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     ، ي یستخدم للداللة على مفهوم علمي، أو عمليهو اللفظ أو الرمز اللغوي الذ"وقیل: 
  .(1) "أو فني أو أي عمل ذي طبیعة خاصة

  قال الباحث: وهذه التعریفات قریبة المعنى متشابهة األلفاظ.        

وٕان المقلب لطرفه في كتب الرَِّجال یرى أنَّ النُّقَّاد قد اصطلحوا على استعمال مصطلحات 
وعبارات للتَّْعِدیل، َمَتى الَتَحقت بالرَّاوي اْعتُِبَر قوله وُأِخَذ به، وهي مصطلحات وعبارات متنوعة في 

قها، والسیاق الذي قیلت فیه، ألفاظها، مختلفة في مدلوالتها أحیاًنا؛ باعتبار اإلمام الناقد الذي أطل
  وغیر ذلك من االعتبارات. 

وال ُبدَّ للباحث في أحوال الرَِّجال أن یتعرَّف على مدلوالت هذه المصطلحات والعبارات، قال 
یعني: الجرح - فمن نظر كتب الرَِّجال، ككتاب ابن أبي حاتم المذكور": (2) اإلمام السَّخاوي

، والتهذیب، وغیرها، ظفر بألفاظ كثیرة، ولو اعتنى بارع بترتیبها، ، والكامل البن َعِديّ - والتعدیل
ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، مع شرح معانیها لغًة واصطالًحا، لكان حسًنا، وقد كان 

یلهج بذكر ذلك فما تیسر، والواقف على عبارات القوم یفهم مقاصدهم بما  -یعني: ابن حجر-شیخنا
  . "غالب األحوال وبقرائن ترشد إلى ذلكعرف من عباراتهم في 

َواة حكًما مناسًبا بعیًدا عن الهوى والَمْیل،  ومن عرف مقاصدهم سهل علیه الحكم على الرُّ
والكالم في الرواة یحتاج إلى ورٍع تاٍم، وبراءٍة من الهوى والمیل، وخبرٍة : "(3) قال الحافظ الذهبي

تقر إلى تحریر عبارات التعدیل والجرح وما بین ذلك من كاملٍة بالحدیث، وعلله ورجاله، ثم نحن نف
العبارات الُمَتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم باالستقراء التام ُعْرف ذلك اإلمام الجهبذ، واصطالحه، 

  ."ومقاصده، بعباراته الكثیرة

 في َیعُقوب الَفَسويوفیما یلي عرض للمصطلحات والعبارات التي استعملها اإلمام الناقد 
َواة، مع االجتهاد في بیان مدلوالتها   والتي یمكن تقسیمها إلى قسمین رئیسین: جرح الرُّ

  أوًال: مصطلحات الَجْرح المطلق التي استعملها اإلمام َیعُقوب الَفَسوي. - 

  ثانًیا: مصطلحات الَجْرح النسبي التي استعملها اإلمام َیعُقوب الَفَسوي. - 

                                                           
  ربي، لعبد الصبور شاهین.) دراسات في علم المصطلح الع1(
 ).278 -2/277) فتح المغیث، للسخاوي (2(
 ). 82) الموقظة في مصطلح الحدیث، للذهبي (ص:3(
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 مقارنة قصد دون مطلق، بلفظ الرَّاوي بجرح الحكم: )1("مطلقال الَجْرح" بعبارة یقصد الباحث
َواة. من غیره بحال حاله   الرُّ

 مصطلحات استعمل أنَّه یالحظ الرَِّجاِل، َنْقدِ  في الَفَسوي َیعُقوب اإلمام كالم إلى وبالنظر
َواة، الجرح في ِعدَّة وعبارات   .النِّسبي الجرح في وبعضها المطلق، الجرح في أغلبها للرُّ

  

ول   يف استعماهلامصطلحات اجلرح املطلق عند اإلمام يعقُوب الفَسوي ومنهجه   : املطلب األَ
مصــطلحات وعبــارات للجــرح، شــأنه كشــأن بــاقي النُّقَّــاُد فــي َیعُقــوب الَفَســوي اســتعمل اإلمــام   

، لـــیس فیـــه ضـــعف«، »فـــي حدیثـــه ضـــعف«، »فیـــه ضــعف«اســتعمالها لفًظـــا وداللـــة أحیاًنـــا، وهـــي: 
حدیثـه لـیس «، »لـیس بـالقوي«، »لیس بمتروك وال هو حجـة«، »بمتروك وال یقوم حدیثه مقام الحجة

لَـیِّن «، »لَـیِّن«، »فـي حدیثـه لـین«، »فیه لین«، »لیس بالقوي وال بالمتروك، هو بین ذلك«، »بالقوي
، »ُیْعــــَرف ال«،»ال أعرفــــه«، »وفــــي حدیثــــه لــــین مســــتور،«، »مســــتور«، »حدیثــــه َلــــیِّن«، »الحــــدیث

، »ال یختلفـــون فـــي ضـــعفه«، »ضـــعیف الحـــدیث«، »ضـــعیف«، »مضـــطرب الحـــدیث«، »مجهـــول«
ُیْعَرف حدیثه «، »ُیْعَرف َوُیْنَكر«، »ضعیف جًدا«، »ضعیف ضعیف«، »ضعیف، ال ُیْفَرح بحدیثه«

منكـر الحـدیث، «، »منكر الحـدیث مهجـور«، »منكر الحدیث، ضعیف«، »منكر الحدیث«، »َوُیْنَكر
 ضـعیف، غیـر«، »غیـر ثقـة وال مـأمون«، »ُیحتج بروایتـه وال َیكتـب أهـل العلـم حدیثـه إال للمعرفـةال 
حدیثــــه وروایاتــــه لــــیس «، »لــــیس حدیثــــه بشــــيء«، »لــــیس بشــــيء«، »ضــــعیف، لــــیس بثقــــة«، »ثقــــة

ضـــعیف، ال یســـوي حدیثـــه «، »ال یســـوي حدیثـــه شـــیًئا«، »ضـــعیف، لـــیس حدیثـــه بشـــيء«، »بشـــيء
ضــعیف «، »ضــعیف متــروك مهجــور«، »متــروك مهجــور«، »متــروك«، »كشــبیه بــالمترو «، »شــیًئا

ال ُیـْذَكر حدیثـه وال «، »ال ُیكتـب حدیثـه«، »ضـعیف ضـعیف متـروك«، »ضعیف متـروك«، »ذاهب
     ، »ضـــــعیف، ال ُیكتـــــب حدیثـــــه إال للمعرفـــــة«، »ضـــــعیف، ال ُیكتـــــب حدیثـــــه«، »ُیكتـــــب إال للمعرفـــــة

بـاب مـن ُیْرَغـب «، »مرغـوب عـن حدیثـه وروایتـه«، »ج بروایتهال ُیكتب حدیثه إال للمعرفة، وال ُیحت«
، »یضــع الحــدیث«، »كــذَّاب یضــع الحــدیث«، »كــذَّاب«، »ُیْنَســب إلــى الكــذب«، »عــن الروایــة عــنهم

  وفیما یلي تفصیل ذلك:

   : »ضعیف الحدیث« ،»ضعیف« ،»في حدیثه ضعف«، »فیه ضعف«أوًال: 

َواة، وهي مصطلحات تـــدلُّ على ُیكثر النُّقَّاُد من استعمال هذه المصط لحات في جـــرح الرُّ
  ضعـــــف الرَّاوي صراحًة، ولكنَّ الضعف درجات، فهنـــاك ضعف یسیر، وآخــــر شدیــد.

                                                           
  ).324(ص:  اإلمام ابن نمیر ومنهجه في نقد الرجال، ألحمد عودة )1(
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وحدیـث من ُعرف بالضعف الیسیر ُیعتبر به، وقد یتقوى بالمتابعات والشواهد، بخالف من 
: "وبین أسوأ الَجْرح وأسهله مراتب )1(نزهة النظر"ُعرف بالضعف الشدید، قال الحافظ ابن حجر في "

ال تخفى، فقولهم: متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحدیث، َأشّد من قولهم: ضعیف، 
، أو فیه مقال".   أو لیس بالقويِّ

أراد والمالحظ أنَّ اإلمام َیعُقوب الَفَسوي كغیره من النُّقَّاد قد َفرَّق بین النوعین، فكان إذا 
الضعف الشدید في الرَّاوي یذكر هذه المصطلحات ثم یقیدها بزیادة تدل على ذلك، أمَّا إذا أراد 

  الضعف الیسیر فیطلقها دون زیادة.

جعفر بن الحارث ومن نماذج استعمال اإلمام َیعُقوب الَفَسوي لهذه المصطلحات: قوله في "        
  .)5(: "في حدیثه ضعف")4(بن راشد البصري" "عبادوقوله في  .)3(: "فیه ضعف")2(الكوفي"

  .)7("ضعیف: ")6("الكوفي الولید بن عبد اهللا بن أبي ثوروقوله في "

    .)9("ضعیف الحدیث: ")8("سعید بن سنان الحمصيوقوله في "
  

   »:لیس بمتروك، وال یقوم حدیثه مقام الحجة«ثانًیا: 

من قیلت فیه عن مرتبة االستشهاد هذه اللفظة من ألفاظ الجرح الخفیفة التي ال یسقط 
بحدیثه إذا جاء من طریق أخرى، وقد فسرها بعض األئمة المتقدمین، ومنهم اإلمام أبو حاتم الرازي، 

: "سمعت أبي، یقول: إبراهیم بن مهاجر، لیس بقوي -في ترجمة إبراهیم بن مهاجر - )10(حیث قال

                                                           
  ).136) (ص: 1(
انظر: تقریب التهذیب، البن حجر ) جعفر بن الحارث الواسطي، أبو األشهب، وهذا من الطبقة السابعة، تمییز.  2(

  ).140(ص: 
 ).238/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
) عباد بن راشد التمیمي موالهم البصري البزار، من السابعة، خ د س ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 4(

  ).                                               290(ص: 
 ).126/ 2) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (5(
) الولید بن عبد اهللا بن أبي ثور الهمداني الكوفي، من الثامنة، مات سنة اثنتین وسبعین ومائة، بخ د ت ق.                          6(

                          ).                       582انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).56/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (7(
) سعید بن سنان الحنفي أو الكندي، أبو مهدي الحمصي، من الثامنة، مات سنة ثالث وستین ومائة، ق.                                   8(

                         ).                  237انظر: تقریب التهذیب، البن جحر (ص: 
 ).2/449) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (9(
  ).2/133) الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (10(



 

      
86 

 الفصل الثاني

من بعض، محلهم عندنا محل  هو وحصین بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب قریب بعضهم
الصدق، یكتب حدیثهم وال یحتج بحدیثهم: قلت ألبي: ما معنى ال یحتج بحدیثهم؟، قال: كانوا قوًما 

  ال یحفظون فیحدثون بما ال یحفظون فیغلطون ترى في أحادیثهم اضطراًبا ما شئت".

ستشهاد روایة من ال : "ثم اعلم أنه قد یدخل في باب المتابعة واال)1(قال اإلمام ابن الصالح
یحتج بحدیثه وحده، بل یكون معدوًدا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من 

  الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد، ولیس كل ضعیف یصلح لذلك".

  المصطلح على وجهین: هذا وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

: "لیس )2(لك، قوله في "ِعْسل بن سفیان البصري"األول: استعمال مطلق بدون زیادة: من ذ - 
ة"   .)3(بمتروك، وال هو ُحجَّ

: "فیه ضعف، لیس )4(الثاني: استعمال مقید بزیادة: من ذلك، قوله في "إسماعیل بن رافع المدني" - 
  .)5(بمتروك، وال یقوم حدیثه مقام الحجة"

  

   : »حدیثه لیس بالقوي« ،»لیس بالقوي«ثالثًا: 

من مصطلحات الجرح المطلق، ویدلُّ على الضعف الیسیر في » بالقوي لیس«مصطلح 
: "وبین أسوأ الجرح وأسهله مراتب ال تخفى، )6(الرَّاوي، قال الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر"

فقولهم: متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحدیث، أشد من قولهم: ضعیف، أو لیس 
، أو فیه مقال".   بالقويِّ

، یشهد لذلك قـول اإلمام عــبـد اهللا بن أحمـد بــن حنبل »لیــس بــذاك«هو یساوي مصطلح و 
عن هشام بن ُحَجْیر، فقال: "لیس هو  -أي اإلمام أحمد -: وسألته)7(فــي "العـلل ومعــــرفة الرَِّجال"

  بالقوّي"، قلـت: "هــــو ضعیف"، قال: "لیس هو بذاك".

                                                           
  ).84) مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص: 1(
ِعْسل بن سفیان التمیمي، أبو قرة البصري، من السادسة، د ت. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص:  )2(

390.(  
 ).3/65) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
) إسماعیل بن رافع بن عویمر األنصاري المدني القاص، نزیل البصرة، یكنى أبا رافع، من السابعة، مات في 4(

  ).107حدود الخمسین ومائة، بخ ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 .)53- 3/52) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (5(
  ).136) (ص: 6(
)7) (1/385.(  
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من وعباراته في نقد الرَِّجال، ب الَفَسوي هذا المصطلح في أقواله وقد استعمل اإلمام َیعُقو 
  .)2("لیس بالقوي": )1(األودي" عبد اهللا بن إدریس" ذلك: قوله في

  .)4("حدیثه لیس بالقوي: ")3( "اَألْحَوُص ْبُن َحِكیٍم الِحْمِصيُّ وقوله في "
  

   »: حدیثه َلیِّن«، »َلیِّن الحدیث«، »َلیِّن«، »في حدیثه لین«، »فیه لین«رابًعا: 

هذه المصطلحات من مصطلحات الجرح المطلق، وتدلُّ على الضعف الیسیر في الرَّاوي،         
: سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له: "إذا قلت: (فالن َلیِّن) أیش ترید )5(قال اإلمام حمزة السهمي

  دیث، ولكن یكون مجروحًا بشيء ال ُیْسِقُط عن العدالة".به؟" قال: "ال یكون ساقطًا متروك الح

أنه یطلق هذا اللفظ على من  -رحمه اهللا تعالى- فالذي یظهر من جواب اإلمام الدارقطني       
هو ضعیف ال یترك، أما غیره وٕان كان یطلقها فیمن فیه ضعف لكن لم یصل إلى منزلة "ضعیف"، 

ة لمن هو "مقبول" وهو: "من لیس له من الحدیث إال القلیل، فالحافظ ابن جحر جعل المرتبة السادس
  .(6)ولم یثبت فیه ما یترك حدیثه من أجله، حیث یتابع، وٕاال فلین الحدیث"

  .)7(وجعل "ضعیف الحدیث" في المرتبة الثامنة من مراتب الجرح والتعدیل       

: "إذا )8(وحكم حدیث (اللَّیِّن): أنهم من الضعفاء الذین ُیعتبر بهم، قال اإلمام أبو حاتم الرازي       
  أجابوا في الرجل بـ (َلیِّن الحدیث) فهو ممن ُیكتب حدیثه وُینظر فیه اعتباًرا".

   : "ُكِتَب حدیثه وُنِظَر اعتباًرا".)9(وتبعه اإلمام النووي بقوله       

  هذه المصطلح على وجهین: وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي       

  
                                                           

) عبد اهللا بن إدریس بن یزید بن عبد الرحمن األودي، أبو محمد الكوفي، من الثامنة، مات سنة اثنتین وتسعین 1(
).                                               295ومائة، وله بضع وسبعون سنة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).3/192عرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () الم2(
      ) األحوص بن حكیم بن عمیر العنسي أو الهمداني الحمصي، من الخامسة، ق.  انظر: تقریب التهذیب، 3(

  ).                                               96البن حجر (ص: 
 ).2/461) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
 ).72حمزة للدارقطني (ص: ) سؤاالت 5(
 ).74) تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 6(
 ).438) انظر: شفاء العلیل، لمصطفى بن إسماعیل (ص: 7(
 ).2/37) الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (8(
 ).53) التقریب والتیسیر، للنووي (ص: 9(
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  .)2("َلیِّن: ")1(الكوفي" َمْصَقَلة بن َرَقبة" األول: استعمال مطلق بدون زیادة: من ذلك، قوله في - 

ال بأس به، في  : ")3("طلحة بن یحیى التَّیمي" الثاني: استعمال مقید بزیادة: من ذلك، قوله في - 
  .)4("حدیثه لین

     : »مستور«خامًسا: 

یدل على أنَّ الرَّاوي مجهول الحال، وقد عرفه اإلمام النووي في "روضة  »مستور« مصطلح      
  : "إن المستور من عرفت عدالته ظاهًرا ال باطًنا".)5(الطالبین"، فقال

: (6)والتَّْعِدیل، فقالوقد جعل اإلمام ابن حجر المستور في المرتبة السابعة من مراتب الَجْرح    
  ".الحال مجهول مستور، أو واحد، ولم ُیوثَّق، وٕالیه اإلشارة بلفظ من روى عنه أكثر من"

وقد أشار اإلمام ابن حجر إلى اختالف الُمَحدِّثین في حكم حدیث "المستور"، واختار بعده 
 والتحقیق أن روایة المستور وقد قبل روایته جماعة بغیر قید، وردها الجمهور.: ")7(لنفسه، فقالقوًال 

ونحوه مما فیه االحتمال ال یطلق القول بردها وال بقبولها، بل یقال هي موقوفة إلى استبانة حاله 
  كما جزم به إمام الحرمین".

  هذه المصطلح على وجهین: وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

: "شیخ )8(د بن معبد الواسطياألول: استعمال مطلق بدون زیادة: من ذلك، قوله في "راش - 
  .)9(مستور"

  
                                                           

) رقبة بن مصقلة العبدي الكوفي، أبو عبد اهللا، من السادسة، مات سنة تسع وعشرین ومائة، خ م ت س فق. 1(
).                                                                                              210انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).3/109ب الفسوي () المعرفة والتاریخ، لیعقو 2(
) طلحة بن یحیى بن طلحة بن عبید اهللا التیمي المدني، نزیل الكوفة، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعین 3(

).                                                                                        283. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4ومائة، م 
 ).3/107المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ( )4(
 ).7/46) روضة الطالبین وعمدة المفتین، للنووي (5(
 ).74) تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 6(
 ).102) نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر، البن حجر (ص: 7(
حبیب بن ندبة وأبو نعیم.                                                 ) راشد بن معبد، روى عن أنس، روى عنه یزید بن هارون والحسن بن 8(

  ).                                               3/483انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).2/119) المعرفة واتاریخ، لیعقوب الفسوي (9(
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مستور، وفي : ")1(الثاني: استعمال مقید بزیادة: من ذلك، قوله في "ُسَوید بن عبد العزیز السلمي - 
  .)2(حدیثه ِلین"

     : »مجهول« ،»ال ُیْعَرف«، »ال أعرفه«سادًسا: 

األشد في الجهالة هذه األلفاظ الثالثة تدل على جهالة الراوي، وتتدرج من األخف إلى 
حسب هذا الترتیب، فاللفظة األولى تدل على أن الراوي مجهول عند قائله فقط، واللفظة الثانیة 

  .)3(والثالثة تدالن على أن الراوي مجهول عند أهل العلم"

وقد جعل اإلمام ابن حجر مجهول العین في المرتبة التاسعة من مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل،  
لم َیْرِو عنه غیر واحد، ولم ُیوثَّق، وٕالیه اإلشارة بلفظ مجهول"، ولكنه لم یبیَّن حكم  : "من(4)فقال

  حدیثه من حیث القبول أو الرَّد.

ومن المعلوم أنَّ حدیث "مجهول العین" عند الُمَحدِّثین لیس بمردود اتفاًقا؛ بل فیه اختالف 
حكمه یتفاوت بیَّن القبول المطلق والرَّد  ، حیث ِإنَّ (5)ذكره اإلمام السیوطي في "تدریب الرَّاوي"

 (6)في كتابه "منهج دراسة األسانید والحكم علیها" - رحمه اهللا - المطلق، وقد بیَّن الدكتور ولید العاني

خالصة الحكم فیه، فقال: "أما المرتبة التاسعة المجاهیل، أي مجهولو العین، ولیس مجهولو 
ولذا یقوى حدیثهم بكثرة الطرق فیرتفع إلى الحسن لغیره، وذلك الصفة، فهؤالء یمكن أنَّ یعتبر بهم، 

أنَّ المجهول یمكن َأْن تزول جهالته بروایة اثنین عنه، ومعناه َأْن یتقّوى حدیثه، ومن كان هذا شأنه 
  له نافعة". فالمتابعة

وبعد ذلك تطَّرق الدكتور العاني إلى جانب من اختالف العلماء في قبول حدیث المجهول، 
 عضد حدیثه وینجبر، ولذا یمكن أنْ : "وهذا واضح ال یحتاج إلى بسط أكثر، فالمجهول ی(7)م قالث

  یرتفع من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن إذا قوي الجابر أو تعدد".

                                                           
مشقي، من كبار التاسعة، مات سنة أربع وتسعین ومائة،               ) سوید بن عبد العزیز بن نمیر السلمي موالهم الد1(

  ).                                               260ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/453) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
 ).438) شفاء العلیل، لمصطفى بن إسماعیل (ص: 3(
 ).74التهذیب، البن حجر (ص:) تقریب 4(
)5) (1/530.( 
 )185 - 184) (ص: 6(
 ).185) منهج دراسة األسانید والحكم علیها، لولید العاني (ص:7(
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 یبسِ نَ  بنِ  مِ رِ "هَ  قوله فيلهـذا المصطلحات، َیعُقوب الَفَسوي ومن نماذج استعمال اإلمـام 

   .)2(َمْجُهوٌل َال ُیْدَرى َمْن ُهَو": ")1("البصري

  . )4(: "مهجور ال ُیْعَرف")3(الحارث بن شبل"وقوله في "

  .)6(: "ال َأْعِرُفه")5(دانيمْ حامد الهَ وقوله في "
  :»مضطرب الحدیث«سابًعا: 

هو الذي تختلف الروایة فیه فیرویه ": )7(عرف ابن الصالح الحدیث المضطرب، فقال
وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وٕانما نسمیه مضطرًبا إذا تساوت الروایتان، بعضهم على وجه 

أما إذا ترجحت إحداهما بحیث ال تقاومها األخرى بأن یكون راویها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي 
عنه، أو غیر ذلك من وجوه الترجیحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، وال یطلق علیه حینئذ وصف 

حكمه، ثم قد یقع االضطراب في متن الحدیث، وقد یقع في اإلسناد، وقد یقع ذلك المضطرب وال له 
  من راو واحد: وقد یقع بین رواة له جماعة.

  ."واالضطراب موجب ضعف الحدیث؛ إلشعاره بأنه لم یضبط، واهللا أعلم

عبد الرحمن بن عبد اهللا هذا المصطلح في حق " وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
  .)9(مضطرب الحدیث، وتغیَّر بآِخرة": ")8(ودي الكوفي"المسع

  مع زیادة صفة:» ضعیف«مع تكریر الصفة لفًظا أو معًنى، » ضعیف«، »ضعیف جًدا«ثامًنا: 
مصطلح "ضعیف جًدا" ونحوها من مصطلحات الجرح المطلق، والتي تدلُّ صراحة على الضعف 

  ، بخالف المصطلحات السابقة.(10)ُیستشَهُد به وال ُیعتبُر بهالشدید في الرَّاوي، فال ُیحتجُّ بحدیثه وال 
                                                           

. انظر: تقریب التهذیب، 4) هرم بن نسیب، أبو العجفاء السلمي البصري، من الثانیة، مات بعد التسعین ومائة، 1(
  ).658البن حجر (ص: 

 ).438/ 2ریخ، لیعقوب الفسوي () المعرفة والتا2(
  ).146) الحارث بن شبل بصري، من السادسة، تمییز. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 3(
 ).141/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
  ).                                               6/96) انظر ترجمته: لسان المیزان، البن حجر (5(
 ).232/ 1) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
  ).93) مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص: 7(
) عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود الكوفي المسعودي، من السابعة، مات سنة ستین 8(

                                                                           ).                   344. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4ومائة، خت 
 ).2/655) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (9(
 ).2/295) فتح المغیث، للسخاوي (10(
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       ،  في أقواله وعباراته في نقد الرَِّجالهذا المصطلح  َیعُقوب الَفَسويوقد استعمل اإلمام 
  .)2(: "ضعیف جًدا")1(من ذلك: قوله في "ُحَصین بن عمر الكوفي"

  .)4("ضعیف ضعیف": )3(وقال في: "عبید اهللا بن أبي ُحَمید الهذلي"
  .)6(: "ضعیف، ال ُیْكَتُب حدیثه")5("عمر بن حبیب البصري" :وقال في

  :»ُیْعَرف حدیثه َوُیْنَكر«، »ُیْعَرف َوُیْنَكر«تاسًعا: 

: "وأما ألفاظ التجریح فمن المرتبة األولى وهي ألین ألفاظ )7(- رحمه اهللا تعالى-قال األبناسي
 فالن تعرف وتنكر...". التجریح فالن فیه مقال، فالن ضعف،

: "وقولهم: تعرف وتنكر أي یأتي مرة  - موضًحا داللة هذا اللفظ -)8(وقال أبو ُشهبة
  بالمشاهیر أي األحادیث المعروفة ومرة بالمناكیر".

، على الوجهین، »یعرف وینكر«، أو »تعرف وتنكر«: "قولهم: )9(وقال نور الدین عتر
معروفة، ومرة باألحادیث المنكرة، فأحادیثه تحتاج إلى عرض والمعنى: أنه یأتي مرة باألحادیث ال

وموازنة بأحادیث الثقات المعروفین، وقد وجدنا المحدثین أكثر استعماًال للصیغة األولى، ولعل ذلك 
  .)r ")10ألنها وردت في الحدیث الصحیح عنه 

                                                           
 ).377/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (1(
  ).170قریب التهذیب، البن حجر (ص: ) ُحَصین بن عمر األحمسي الكوفي، من الثامنة، ت. انظر: ت2(
) عبید اهللا بن أبي حمید الهذلي، أبو الخطاب البصري، واسم أبي حمید غالب، من السابعة، ق.                                        3(

  ).370انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/65) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
بن حبیب بن محمد العدوي القاضي البصري، من التاسعة، مات سنة ست أو سبع ومائتین، ق.                                           ) عمر 5(

  ).410انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).435/ 1) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
  ).1/273) الشذا الفیاح من علوم ابن الصالح، لألبناسي (7(
  ).411) الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، ألبي ُشهبة (ص: 8(
  ).114) منهج النقد في علوم الحدیث، لنور الدین عتر (ص: 9(
)، أخرجه ، َتْعِرُف ِمْنُهم َوتُْنِكرَهْدِیي ِبَغْیرِ  َوَیْهُدونَ  ُسنَِّتي، ِبَغْیرِ  َیْسَتنُّونَ  َقْومٌ في حدیث طویل: ( r) وهو قوله 10(

)، ومسلم في صحیحه، 3606البخاري في صحیحه، كتاب المناقب، باب: عالمات النبوة في اإلسالم،(ح: 
) عن 1847كتاب: اإلمارة، باب: َباُب اْألَْمِر ِبُلُزوِم اْلَجَماَعِة ِعْنَد ُظُهوِر اْلِفَتِن وتحذیر الدعاة إلى الكفر، (ح: 

  .tحذیفة بن الیمان 
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ال بشخصه، : "عبارة جرح في التَّحقیق، تتَّصل بحدیث الراوي )1(قال عبد اهللا الجدیع
والمعنى: تارة هكذا وتارة هكذا، یأتي بالحدیث مرة على الوجه، ومرة على غیر ذلك، أي: لم یكن 
یتقن حدیثه، ولذا كان الناقد ربما قالها في الراوي، وقرنها بالتَّعبیر بالحركة إشارًة إلى عدم استقرار 

  حال الراوي وثباته فیما یؤدیه".

على الجرح الشدید، في نفس الراوي، أو في أحادیثه،  ب الَفَسويلذا فیحمل كالم اإلمام َیعُقو 
، قال )2("یحیى بن العالء الرازي"هذه العبارة في أكثر من راٍو، منهم:  وقد قال اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

  .  )3(فیه: "یعرف وینكر"

  . )5(، قال فیه: "یعرف حدیثه وینكر")4(األصبغ بن ُنباتة"" ومنهم أیًضا:

  مع زیادة صفة:» منكر الحدیث«، »منكر الحدیث«عاشرًا: 

  اختلف المتقدمون والمتأخرون في تعریف "الحدیث المنكر" على النحو التالي:

: "بلغنـــا عـــن أبـــي َبْكـــر أحمـد بن هارون )6(-رحمه اهللا تعالى- قال اإلمـــام ابـــن الصـــالح
الحافظ: أنَّه الحدیث الذي ینفرد به الرجل وال ُیعَرُف متنه من غیر روایته، ال من الوجه  الَبْرِدِیِجي

   الذي رواه منه، وال من وجه آخر".

إلى أنَّ الصواب التفصیل، فقال: "المنَكر ینقسم قسمین على ) 7(وذهب اإلمام ابن الصالح
  ما ذكرناه في الشاذ فِإنَّه بمعناه: 

  لُمخالف لما رواه الثِّقات.األول: الُمنفرد ا - 

  والثاني: الفرد الذي لیس في راویه من الِثَقة واإلتقان ما ُیحتمل معه تفرُّده". - 

                                                           
  ).1/601حدیث، للجدیع () تحریر علوم ال1(
) یحیى بن العالء البجلي، أبو عمرو أو أبو سلمة الرازي، من الثامنة، مات قرب الستین ومائة، د ق.                      2(

).                                                                               595انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).141/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
انظر: تقریب التهذیب، البن حجر  ي، أبو القاسم، من الثالثة، ق. ) أصبغ بن نباتة التمیمي الحنظلي الكوف4(

 ).113(ص: 
 ).66/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (5(
  ).80(ص:) مقدمة ابن الصالح، البن الصالح 6(
  ).82 - 80) انظر: مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص:7(
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: فقد َعرَّفه بأنَّه ما رواه الضعیف )1(وأما الحافظ ابن حجر العسقالني في "نزهة النَّظر"
مع الضعف، فالراجح یقال له: مخالًفا للِثَقة، أي ما یقابل المعروف، فقال: "وٕان وقعِت المخالفة 

  المعروف، ومقابله یقال له: المنَكر".

وتجدر اإلشارة إلى أنَّ للمنكر إطالقات متعددة عند الُمَحدِّثین، قال اإلمام اللَّْكنوي في "ظفر 
: "وقد ُیْجَعل صفة للرَّاوي، بَأن یقال: هذا الرَّاوي منَكُر الحدیث، أو َرَوى المناكیر، )2(األماني"

ینهما َفْرق، فإنَّ قولهم: روى مناكیر، ال یقتضي بمجرَّده ترك الرَّاوي، فإنَّه لیس كلُّ من روى وب
  المناكیر بضعیف؛ بـل إذا كـثــرْت فـي روایتــه المناكــیر".

َعَفاء كما ذكره السخاوي في  وقد یطلق المنكر على الرَّاوي الِثَقة إذا رَوى المناكیَر عن الضُّ
 .)3("فتح المغیث"

وكثیًرا ما یطلقون المنكر على الرَّاوي لكونه روى حدیثًا واحــــًدا، كمـا ذكره الزین العراقي في 
  .)4("تخریج أحادیث اإلحیاء"

ومنكر الحدیث ُیطلقونه على الرَّاوي إذا َكُثرْت المناكیُر في روایته، فاستحق الترك، كذا 
      نقًال عن ابن دقیق العید.     ) 5(ذكره السخاوي

َواة، هذا أنكُر ما َرَوى، وهذا ال یقتضي ضعفه؛ بل قد  ومن عباراتهم في بعض أحادیث الرُّ
  .)6(یكون حسًنا كما في "التدریب"

: "فاحفظ هذا ُكلَّه، فقد َزلَّ قدم كثیر من أبناء عصرنا، بسبب )7(ثم ختم اإلمام اللَّْكنوي قائًال 
وا كل حدیٍث َوجدوا إطالق المنكر علیه، أو على عدم اطالعهم على هذه اإلطالقات، حیث َظنُّ 

  راویه ُمطلًقا ضعیًفا".

  هذه المصطلح على وجهین: وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

                                                           
  ).72) نزهة النَّظر، البن حجر (ص:1(
  ).363) ظفر األماني بشرح مختصر السید الشریف الُجرجاني في مصطلح الحدیث، لللكنوي (ص: 2(
  ).2/296) فتح المغیث، للسخاوي (3(
  ) نقًال عن كتاب "تخریج أحادیث اإلحیاء للعراقي".2/296) ذكره اإلمام السخاوي في فتح المغیث (4(
  ).2/296) فتح المغیث، للسخاوي (5(
  ).1/385) تدریب الرَّاوي، للسیوطي (6(
  ).364) ظفر األماني بشرح مختصر السید الشریف الُجرجاني في مصطلح الحدیث، لللكنوي (ص:7(
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: "منكر )1(األول: استعمال مطلق بدون زیادة: من ذلك، قوله في "الحارث بن نبهان البصري" - 
   .)2(الحدیث"

منكر الحدیث ": )3(الثاني: استعمال مقید بزیادة: من ذلك، قوله في "عمر بن محمد بن صهبان" - 
  .)4(ضعیف"

  .)6(: "منكر الحدیث مهجور")5(فائد بن عبد الرحمن الكوفي"وما قاله في، "
أهل العلم : "منكر الحدیث، ال ُیْحَتجُّ بروایته وال َیْكُتُب )7("الجزري مروان بن سالموما قاله في، "

  .)8(حدیثه إال للمعرفة"
  :»غیر ثقة«،»لیس بثقة«حادي عشر: 

، أي: یفـید )9(»ِثَقة«یفید نفي المعنى االصطالحي لكلمة » لیس بِثَقة«إنَّ ظاهر مصطلح        
  ». ِثَقة«نفي الرَّاوي َألْن یقال له: 

ونحوها من » وال مأمون ثقةغیر «أو  ،»غیر ثقة«، أو »لیس بثقة«وعلیه فإنَّ مصطلح 
المصطلحات تستعمل لبیان الضعف الشدید في الرَّاوي، وهذه مرتبة "ال ُیحَتجُّ بواحد من أهلها، وال 

  . )10(ُیستشَهُد به، وال  ُیعتبر به"
مقروًنا بمصطلح » غیر ثقة«، و»لیس بثقة«مصطلح  وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

  ضعیف یحتاج إلى من ُیَعدُِّله، ولیس : ")11("ى بن طریف الكوفيموس، من ذلك قوله في "»ضعیف«
                                                           

امنة، مات بعد الستین ومائة، ت ق.  انظر: تقریب ) الحارث بن نبهان الجرمي، أبو محمد البصري، من الث1(
  ).148التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).141/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
) عمر بن صهبان، ویقال اسم أبیه محمد األسلمي، أبو جعفر المدني، خال إبراهیم بن أبي یحیى، من الثامنة، 3(

  ).414تقریب التهذیب، البن حجر (ص: مات سنة سبع وخمسین ومائة، ق. انظر: 
 ).3/138) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
) فائد بن عبد الرحمن الكوفي، أبو الورقاء العطار، من صغار الخامسة، بقي إلى حدود الستین ومائة، ت ق.      5(

  ).444انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/141سوي () المعرفة والتاریخ، لیعقوب الف6(
  ) مروان بن سالم الغفاري، أبو عبد اهللا الجزري، من كبار التاسعة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 7(

  ).526(ص: 
 ).3/50) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
  ).1/589) الثَِّقة: من َجَمَع الوصفین: العدالة، وتمام الضبط، انظر: النكت الوفّیة، للبقاعي (9(
  ).2/295) فتح المغیث، للسخاوي ( 10(
) موسى بن طریف األسدي، روى عن أبیه وعبایة بن ربعي، روى عنه األعمش وعبد العزیز بن رفیع         11(

).                                      8/148وفطر بن خلیفة وسفیان بن زیاد األسدي. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
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  .)1(هو بثقة"
  .)3(: "ضعیف غیر ثقة")2(محمد بن مروان السُّدِّي"" وقوله في

: )4(میناء بن أبي میناء القرشي""في حق » وال مأمون ثقةغیر «واستعمل كذلك مصطلح        
  حدیثه"."غیر ثقة وال مأمون، یجب أن ال ُیْكَتُب 

  »:لیس حدیثه بشيء«، »لیس بشيء«ثاني عشر: 
في تحقیقه لكتاب "قواعد في علوم الحدیث"  -رحمه اهللا-قال الشیخ عبد الفتاح أبو ُغدَّة 

 : "التعبیر بقولهم في الرَّاوي: لیس بشيء، جرح قوي عند الجمهور سوى ابن معین)5(لإلمام الّتهانوي

وایات، فإنَّه یَعني فیها بقوله: لیس بشيء، أنَّ أحادیثه قلیلة، ال َجْرحه، وأما في أكثر  في بعض الرِّ
وایات، فإنَّه یعني بقوله: لیس بشيء، تضعیف الرَّاوي تضعیًفا شدیًدا كالجمهور.    الرِّ

  فَیعني به أنَّه َكذَّاب".» حدیثه لیس بشيء«أو الُمَزِني  وٕاذا قال الشافعي
، قال: "ُروینا عن )6(ذكر الشیخ أبو ُغدَّة ما أخرجه اإلمام السخاوي في "فتح المغیث"ثم 

الُمَزِني، قال: سمعني الشافعي یوًما، وأنا أقول: فالن َكذَّاب، فقال لي: یا أبا إبراهیم أْكُس ألفاَظك 
دَّة، قائًال: "فهي أحَسنها، ال تقل فالن: َكذَّاب، ولكن قل: حدیثه لیس بشيء"، ثم عقب الشیخ أبو غُ 

  عندهما من ألفاظ المرتبة السادسة التي هي أشّد ألفاظ التَّجریح، ولكنها كنایة ولیست بالصَّریح". 
  .)7(كما جاء في الصحیحین الُكهَّان)عبارة: "لیس بشيء" على ( rوقد أطلق النبي         

                                                           
 ).3/192المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ( )1(
) محمد بن مروان بن عبد اهللا بن إسماعیل السدي الكوفي، وهو األصغر، من الثامنة، تمییز.                               2(

  ).                   506انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/186) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
) ِمینا بن أبي مینا الخراز، مولى عبد الرحمن بن عوف، من الثانیة، ووهل الحاكم فجعل له صحبة، ت.                   4(

  ).556انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).252) (ص: 5(
)6) (2/292.(  
یس ِبشيء، وهو َیْنِوي أنه لیس ) أخرج اإلمام البخاري في صحیحه كتاب األدب، باب: قول الرجل للشَّيء: ل7(

)، وفي كتاب التوحید، باب: ِقَراَءِة الَفاِجِر َوالُمَناِفِق، َوَأْصَواُتُهْم َوِتَالَوُتُهْم َال ُتَجاِوُز َحَناِجَرُهْم،    6213بحق، (ح: 
ان، (ح: )، وكذلك اإلمام مسلم في صحیحه كتاب السَّالم، باب: تحریم الَكَهانة وٕاتیان الُكهَّ 7561(ح: 

)، من حدیث عائشة رضي اهللا عنها، قالت: َسَأَل ُأَناٌس َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َعِن الُكهَّاِن، 2228
ْيِء َیُكوُن َحق ا؟ َفَقاَل َقاُلوا: َیا َرُسوَل اللَِّه، َفِإنَُّهْم ُیَحدُِّثوَن َأْحَیاًنا ِبالشَّ  ،: "َلْیُسوا ِبَشْيٍء"rَفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اللَِّه 

، َفَیُقرَُّها ِفي أُ  ُذِن َوِلیِِّه َقرَّ الدََّجاَجِة، َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: "ِتْلَك الَكِلَمُة ِمَن الَحقِّ، َیْخَطُفَها الِجنِّيُّ
  َفَیْخِلُطوَن ِفیَها َأْكَثَر ِمْن ِماَئِة َكْذَبٍة".
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الضعف الشدید في الرَّاوي ، فإنَّه یعني »لیس بشيء«وٕاذا قال اإلمام َیعُقوب الَفَسوي 
، )1("عمر بن موسى بن وجیه الوجیهيكالجمهور، وقد أطلق هذا المصطلح في راو واحد، وهو "

  .)2(قال فیه: "لیس بشيء"

  على وجهین:» لیس حدیثه بشيء«مصطلح  استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسويبینما 

: "لیس )3("زیاد بن إسماعیل المخزومي"األول: استعمال مطلق بدون زیادة: من ذلك، قوله في  - 
  .)4(حدیثه بشيء"

اك بن َنَبراس" -  حَّ : "ضعیف، لیس حدیثه )5(الثاني: استعمال مقید بزیادة: من ذلك، قوله في "الضَّ
   .)6(بشيء"

   »:ال یسوي حدیثه شیًئا«ثالث عشر: 

أنَّ الرَّاوي في ، من عبارات الجرح المطلق التي تدلُّ على »ال یسوي حدیثه شیًئا«عبارة 
قال اإلمام  ،)7(مرتبة الضعف الشدید التي "ال ُیَحتجُّ بواحد من أهلها، وال ُیستشَهُد به، وال ُیعتَبُر به"

    ال یساوي فلًسا،  : "... وفالن لیس بشيء، أو ال شيء، أو فالن)8(»فتح المغیث«السخاوي في 
  أو ال یساوي شیًئا، ونحو ذلك".

  على وجهین:» ال یسوي حدیثه شیًئا«مصطلح  َیعُقوب الَفَسويوقد استعمل اإلمام 

                                                           
بن غنم نصاري، كنیته أبو موسى، روى عن عبادة بن نسى وعبد الرحمن موسى بن وجیه الشامي األعمر بن  )1(

یز وموسى بن عبد اهللا بن یزید كوع وعمر بن عبد العز یاس بن سلمة بن األإ ومكحول والحكم بن عتیبة و 
                                   بى عبد الرحمن، روى عنه محمد بن اسحاق بن یسار وأبو نعیم.      أنصاري والقاسم األ

).                                                                                            6/24انظر: الجرح والتعدیل،  البن أبي حاتم (
 ).450/ 2) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
      ) زیاد بن إسماعیل المخزومي، أبو السهمي المكي، من السادسة، عخ م ت ق.  انظر: تقریب التهذیب،3(

  ).218البن حجر (ص: 
 ).3/104) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
       ) الضحاك بن َنَبراس األزدي الجهضمي، أبو الحسن البصري، من السابعة، بخ. انظر: تقریب التهذیب، 5(

  ).280البن حجر (ص: 
 ).2/121) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
  ).2/295) فتح المغیث، للسخاوي (7(
)8) (2/291 - 292.(  
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: "ال َیْسِوي )1(األول: استعمال مطلق بدون زیادة: من ذلك، قوله في "محمد بن سالم الكوفي" -  
 .)2(حدیثه شیًئا"

ال  : "ضعیف،)3(الثاني: استعمال مقید بزیادة: من ذلك، قوله في "عطاء بن عجالن الكوفي" - 
  .)4(َیْسِوي حدیثه شیًئا"

  

  »:متروك مهجور«، »متروك«، »شبیه بالمتروك«رابع عشر: 

مصطلح واضح الداللة، » متروك الحدیث« ، أو»متروك«، أو »شبیه بالمتروك« مصطلح
      ، )5(یدلُّ على الضعف الشدید في الرَّاوي بحیث ال ُیحَتُج بحدیثه، وال ُیستشَهُد به، وال ُیعتبر به

وایة عنه؟"، قال: )6(یؤكد ذلك قول اإلمام عبد الرحمن بن مهدي : قلت لشعبة: "من الذي یترك الرِّ
  "إذا تمادى في غلط مجمع علیه، ولم یتهم نفسه عند اجتماعهم على خالفه، أو رجل یتهم بالكذب".

: "ال یترك حدیث رجل حتى یجتمع الجمیع على ترك )7(وأیًضا قول اإلمام أحمد بن صالح
َواة، من ذلك، قوله في  حدیثه".           وقد أطلق اإلمام َیعُقوب الَفَسوي هذا المصطلح في عدد من الرُّ

: )10(البصري" وقوله في "الحسن بن دینار  .)9("شبیه بالمتروك": )8("ي"عبد الغفار بن القاسم الكوف
  .)11(متروك""

                                                           
         ) محمد بن سالم الهمداني، أبو سهل الكوفي، من السادسة، ت. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر1(

  ).479(ص: 
 ).3/141سوي () المعرفة والتاریخ، لیعقوب الف2(
) عطاء بن عجالن الحنفي، أبو محمد البصري العطار، من الخامسة، ت. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 3(

  ).391(ص: 
 ).3/58) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
  ).2/295) فتح المغیث، للسخاوي (5(
  ).1/79) المجروحین، البن حبان (6(
 ).2/191الفسوي ( ) المعرفة والتاریخ، لیعقوب7(
، وهو ابن القاسم بن قیس بن قهد، ابن عم یحیى بن سعید يالقاسم، أبو مریم الغفاري الكوف ) عبد الغفار بن8(

  األنصاري روى عن عطاء وعدى بن ثابت والمنهال بن عمرو ونافع مولى ابن عمر، سمع منه یحیى 
  ).6/53بي حاتم (نصاري وشعبة. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبن سعید األا

 ).68/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (9(
) الحسن بن دینار، وهو الحسن بن دینار بن واصل، یكنى بأبي سعید التمیمي البصري، روى عن الحسن 10(

  ومحمد بن سیرین، روى عنه زهیر بن معاویة ومحمد بن اسحاق وعلى بن بكار وأبو داود الطیالسي وأحمد 
  ).3/11 بن یونس وزید بن حباب. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (بن عبد اهللا

 ).3/141) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (11(
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   .)2(مهجور": "متروك )1(القاسم بن عبد اهللا الُعَمري""وقوله في 
ال ُیكتب حدیثه إال «، »ال ُیْذَكر حدیثه وال ُیكتب إال للمعرفة«، »ال ُیكتب حدیثه«خامس عشر: 

  »:مرغوب عن حدیثه وروایته«، »للمعرفة، وال ُیحتج بروایته

من عبارات الجرح المطلق، والتي تدلُّ على الضعف الشدید في » ال ُیكتب حدیثه«عبارة 
الذي یؤدي إلى ترك حدیثه فال ُیكتب حتى لالعتبار، قال اإلمام السخاوي في الرَّاوي، ذلك الضعف 

: "فالن ال ُیكتب حدیثه: أي ال احتجاًجا وال اعتباًرا، وال َتحلُّ ِكْتَبُة حدیثه، أو ال )3("فتح المغیث"
وایة عنه".   َتحلُّ الرِّ

"الضعفاء" یستطیع  ولعل الناظر في كالم اإلمام أبي نعیم األصفهاني الذي ختم به كتاب
: "وكل واحد من المذكورین في هذا الفصل )4(الوقوف أكثر على مدلول هذه العبارات، حیث قال

بنوع من األنواع إذا نظرت في حدیثه وتمیزته، ارتفع الریب في أمره وظهر لك حقیقة ما نسبته إلیه، 
كتب حدیث أمثالهم لالعتبار وأكثرهم عندي ال تجوز الروایة عنهم وال االحتجاج بحدیثهم وٕانما ی

والمعرفة إذ ال سبیل إلى معرفتهم إال بالنظر في حدیثهم، وٕاذا احتاج الراوي إلى ذكرهم عرف لهم 
من الوضع والكذب والوهم والخطأ واإلنكار وغیر ذلك ما یذكرهم به ویضیفه إلیهم لیكون ما كتب 

وفیقه وستره وأن یعصمنا من مخازي من حدیثه شاهدا له على جرحه لهم نسأل اهللا تعالى جمیل ت
  الدنیا واآلخرة بلطفه ورأفته".

  المصطلحات على وجهین: هذه وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

"ال ُیْكَتُب  :)5(األول: استعمال مطلق بدون زیادة: من ذلك، قوله في "أیوب بن ُخوط البصري" - 
  .)6(حدیثه"

  .)8(: "ال ُیْذَكُر حدیثه وال ُیْكَتُب ِإال للمعرفة")7("ر الكوفيوَّ زَ وقوله في "علي بن الحَ 
                                                           

) القاسم بن عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، مات بعد الستین 1(
  ).450ر (ص: ومائة، من الثامنة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حج

 ).139/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
)3) (2/291.(  
  ).167) الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: 4(
  ).118) أیوب ابن خوط البصري، أبو أمیة، من الخامسة، د ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 5(
 ).2/666) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (6(
علي بن الَحَزوَّر الكوفي، وهو علي بن أبي فاطمة، من السادسة، مات بعد الثالثین ومائة، ق.                    ) 7(

  ).399انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).64/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (8(
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  .)2(ال ُیْكَتُب حدیثه إال للمعرفة، وال ُیْحَتجُّ بروایته": ")1("وقوله في "أسامة بن زید بن أسلم المدني

  .)4(، "مرغوب عن حدیثه وروایته")3(وقوله في "سعید بن سالم الَقدَّاح الكوفي"

  . )5(ُیْرَغب عن الروایة عنهم"باب من ومن ذكرهم في: "

ال ُیْكَتُب  : "ضعیف،)6(الثاني: استعمال مقید بزیادة: من ذلك، قوله في "عمر بن حبیب البصري" - 
  .)7(حدیثه"

  .)9(: "ضعیف، ال ُیْكَتُب حدیثه إال للمعرفة")8(وقوله في "یحیى بن أبي ُأَنْیَسة الجزري"
     »: ُیْنَسب إلى الكذب«سادس عشر: 

یدل على تهمة الرَّاوي بالكذب، وقد جعل الحافظ ابن حجر المتهم بالكذب   هذا المصطلح         
  : "من اتُّهم بالكذب".(10)في المرتبة الحادیة عشرة من مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل، فقال

  :)11(ویتجه االتهام بالكذب إلى الراوي في حالتین هما
 أصول الدین وقواعده العامة إذا لم یكن في اِإلسناد من ُیتَّهم بذلك غیره.أن یتفّرد الراوي بروایة ما یخالف 

: "أحمد بن محمد بن أحمد بن یحیى، ال أعرفه لكن روى عنه شیخ اِإلسالم )12(قال الحافظ الذهبي
  الهروي خبرًا موضوعًا، ورواته سواه ثقات فهو المتهم به".

                                                           
ي خالفة المنصور، ق.               ) أسامة بن زید بن أسلم العدوي، موالهم المدني، من السابعة، مات ف1(

  ).98انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/42) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
) سعید بن سالم القداح، أبو عثمان المكي، أصله من خراسان أو الكوفة الكوفي، من كبار التاسعة، مات سنة 3(

  ).236یب، البن حجر (ص: ست وسبعین ومائة، د س. انظر: تقریب التهذ
 ).3/54) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
 ).3/34) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (5(
) عمر بن حبیب بن محمد العدوي القاضي البصري، من التاسعة، مات سنة ست أو سبع ومائتین، ق. انظر: 6(

  ).410تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).435/ 1) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (7(
) یحیى بن أبي أنیسة، أبو زید الجزري، من السادسة، مات سنة ست وأربعین ومائة، ت.  انظر: تقریب 8(

  ).                                        588التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/452) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (9(
 ).74ریب التهذیب، البن حجر (ص: ) تق10(
 ).91) انظر: نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر، البن حجر (ص: 11(
 ).1/129) میزان االعتدال، للذهبي (12(
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 ه وقوع ذلك في الحدیث النبوي.أن ُیعرف عنه الكذب في كالمه وٕان لم یظهر منو 

  .)1( وحدیث المتهم بالكذب یسمى (المتروك)

استعمل كان على المعنى األول، فقد  اإلمام َیعُقوب الَفَسوي والذي یظهر لي أن مقصد  
  ، قال فیه: )2(في حق "إبراهیم بن محمد بن أبي یحیى المدني"» ُیْنَسب إلى الكذب«مصطلح 

 ، ، َقَدِريٌّ ، َراِفِضيٌّ ُیْنَسُب إلى الكذب""َجْهِميٌّ   .)3(ُمْعَتِزِليٌّ

   »:یضع الحدیث«سابع عشر: 

رحمه اهللا - من أسوأ ألفاظ الجرح وأشّدها، قال اإلمام السخاوي» یضع الحدیث«مصطلح 
ثم یلیها َكذَّاب، أو یضع «، ثم قال: »: "أسوأ التَّجریح الوصف بما دلَّ على المبالغة)4( - تعالى

ال، أو وضع حدیثًا". rسول اهللا الحدیث على ر  اع، وَكذَّاب دجَّ   أو یكذب، أو وضَّ

هو الكذب المختلق المصنوع، وهو شر الضعیف وأقبحه، وتحرُم «وحدیثه بال أدنى شك 
لترغیب وغیرها، في أي معّنى كان سواء في األحكام والقصص وا -أي بوضعه - روایته مع العلم به

 .)5(»- ببیان وضعهأي مقروًنا -  ِإالَّ مبیًَّنا

سلیمان بن عمرو " في حق» یضع الحدیث«وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي مصطلح 
  .)7("كان یضع الحدیث" ، قال فیه:)6(النخعي الكوفي"

 »:كذَّاب یضع الحدیث«، »كذَّاب«ثامن عشر: 

رحمه اهللا - من أشد مصطلحات الجرح المطلق، قال الحافظ الذهبي» َكذَّاب«مصطلح 
اع یضع الحدیث". وأردء: ")8(- تعالى ال َكذَّاب، أو وضَّ   عبارات الجرح: دجَّ

                                                           
 ).91) انظر: نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر، البن حجر (ص: 1(
مات سنة أربع وثمانین ومائة، ق.                             )إبراهیم بن محمد بن أبي یحیى األسلمي، أبو إسحاق المدني، من السابعة 2(

  ).93انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/55) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
  ).2/286) فتح المغیث، للسخاوي (4(
  ).1/461) تدریب الرَّاوي، للسیوطي (5(
ود الكوفى، روى عن            عبد اهللا بن وهب النخعي، أبو دا) سلیمان بن عمرو النخعي، وهو ابن عمرو بن 6(

  ).4/132الحوثرة. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( يحازم وأب يأب
 ).3/57) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (7(
  ).1/4) میزان االعتدال، للذهبي (8(
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-وحدیث الرَّاوي الَكذَّاب حدیث موضوع تحرم روایته ِإالَّ لبیان وضعه، قال اإلمام السیوطي
: "هو الكذب المختلق المصنوع، وهو - في تعریفه للحدیث الموضوع وحكمه -)1(- رحمه اهللا تعالى

في أي معنى كان سواء في األحكام  -أي بوضعه- بهشر الضعیف وأقبحه، وتحرُم روایته مع العلم 
 َعنِّي َحدَّثَ  َمنْ " أي مقروًنا ببیان وضعه لحدیث مسلم: -والقصص والترغیب وغیرها، ِإالَّ مبیًَّنا

  .)2("اْلَكاِذِبینَ  َأَحدُ  َفُهوَ  َكِذبٌ  َأنَّهُ  ُیَرى ِبَحِدیثٍ 

  وهب " في حق» كذاب یضع الحدیث«وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي مصطلح 
  .)4("كذاب، كان یضع الحدیث" ، قال فیه:)3("يبن وهب القرشا

، و"الهیثم )5(في حق الراویین: "الحسن بن زیاد اللؤلؤي" »كذاب«مصطلح وكذلك استعمل 
  .)7(، قال فیهما: "كذاب")6(بن عدي الكوفي"ا
  

   

                                                           
  ).1/461) تدریب الرَّاوي، للسیوطي (1(
وایة عن الثِّقات وترك الكذابین، والتحذیر من 2( ) أخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، ِكَتاب: المقّدمة، باب: وجوب الرِّ

  ). عن َسُمرة بن ُجْنَدب والُمغیرة بن ُشعبة، َرِضَي اللَُّه َعْنُهما.r )1/2الكذب على رسول اهللا 
ببغداد، وهو ابن وهب بن كثیر بن عبد اهللا بن ربیعة بن األسود  ي، القاضيالقرش يوهب بن وهب، أبو البختر  )3(

بن المطلب بن أسد ابن عبد العزى، توفي بها سنة مائتین، روى عن هشام بن عروة وجعفر بن محمد. انظر: 
  ).   25/ 9الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  (

 ).3/57) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (4(
وابن جریج ومالك بن مغول وأیوب بن  يرأي، روى عن سعید بن عبید الطائ اد اللؤلؤي، صاحب) الحسن بن زی5(

  عتبة والحسن بن عمارة، روى عنه على بن هاشم بن مرزوق. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم 
)3/15                                               .( 

لیلى ومجالد  يبأعمش  وابن ، روى عن االين بن زید، أبو عبد الرحمن الطائم) الهیثم بن عدى بن عبد الرح6(
.                 يیل بن توبة وحجاج بن حمزة الخشابوهشام بن عروة ومسعر وصدیق بن موسى، روى عنه إسماع

   ).                                             9/85انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  (
 ).3/56) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (7(
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  ومنهجه يف استعماهلا يعقوب الفسويمصطلحات اجلرح النسيب عند اإلمام : املطلب الثاين
سبي: هو جرح الراوي مقارنة بغیره، وال ینافي أصل الثقة، إال أن تكون المقارنة الجرح النِّ 

  بین ضعیفین.

الراوي في بعض الشیوخ، ولم یعن تضعیفه مطلًقا، وٕانما عند المقارنة والناقد ربما ضعف 
  بمن هو أتقن منه عند ذلك الشیخ، كالشأن في تضعیف بعض أصحاب الزهري مقارنة بالمتقنین.

قان أمًیا، رْ سمعت یحیى بن معین یقول: كان جعفر بن بُ ": )1(قال یعقوب بن أبي شیبة
أمًیا، قال: قلت: فكیف روایته؟، فقال: كان ثقة صدوًقا، وما أصح فقلت له: جعفر بن برقان كان 

روایته عن میمون وأصحابه، فقلت له: أما روایته، عن الزهري لیست بمستقیمة؟ قال: نعم وجعل 
  ."یضعف روایته، عن الزهري

وهو ضعیف في الزهري خاصة، وكان أمًیا، ویقیم روایته عن ": -معلًقا - )2(قال ابن عدي
زهري، وثبتوه في میمون بن مهران وغیره، وأحادیثه مستقیمة حسنة، وٕانما قیل ضعیف في غیر ال

الزهري؛ ألن غیره، عن الزهري أثبت منه بأصحاب الزهري المعروفین مالك، وابن عیینة ویونس 
وشعیب وعقیل ومعمر فإنما أرادوا أن هؤالء أخص بالزهري وهم أثبت من جعفر ألن جعفر ضعیف 

  ."ال غیرفي الزهري 
وال  فالتحقیق في الجرح الوارد على هذه الصفة أنه تلیین للراوي بالمقارنة بمن ذكر معه،  

یصلح اقتطاع لفظ الجرح في ذلك الراوي عما اقترن به، بل الشأن عند إطالق القول في أكثر هؤالء 
 .)3(المضعفین مقارنة بمن هو فوقهم في بعض الشیوخ أنهم ثقات عند اإلطالق

  :- سیذكر الباحث الصورة المعنیة بالدراسة فقط- )4(رح النسبي بین الثقات له صور عدة، منهاوالج

من تمیز ضبطه في حال، وسوء حفظه ولینه في حال، وهذا جرح نسبي، ال یسقط بالراوي  - 
جملة، وٕانما حیث تمیز ما یتقنه من غیره، قبل المحفوظ، وطرح ما سواه، وهنا یجب أن تتنبه إلى 

النقاد ربما أطلق وصف الضعف على من هذا نعته، فظن من ال خبرة له أنه ضعیف  أن بعض
  مطلقًا، ولیس كذلك.

  

                                                           
  ).2/372) الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي (1(
  ).2/373) الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي (2(
  ).1/468) تحریر علوم الحدیث، للجدیع (3(
  ).447- 1/441) انظر: تحریر علوم الحدیث، للجدیع (4(
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،  )1("الكوفيعبد األعلى بن عامر الثعلبي ومثال ذلك ما قاله اإلمام یعقوب الفسوي في: "  
    .)2("صحیفةما هو یقولون: إنّ  ،ُیَضعَّفُ  ،عبد األعلى بن عامر الثعلبي عن ابِن الَحَنِفیَّة"

وأما المقارنة بین الضعفاء فتدل على التفاوت بینهم في الضعف خفة وشدة، وقد تساعد في 
  .)3(تقدیر درجة الراوي في حفظه

: "ضعیف الحدیث، هو أقوى من )4(سئل یحیى بن معین عن المثنى بن الصباح؟ فقال
  طلحة بن عمرو".

         بثقة، یزید بن أبي زیاد أرجح منه، ومجالدٌ  : "ُمجالد بن سعید الكوفي لیس)5(وقال الدارقطني
  ال ُیعتبر به".

: سألته عن عدي بن الفضل؟ قال: "ُیترك"، ثم قال: "وأبو جزي نصر بن )6(وقال البرقاني
  طریف أسوأ حاًال منه".

َواة، وقد استعمل مصطلحات  وقد َتَكلَّم اإلمام الناقد یعقوب الفسوي في جرح عدد من الرُّ
ات متنوعة في ألفاظها، مختلفة في مدلوالتها أحیاًنا، وجاءت هذه المصطلحات والعبارات في وعبار 

َواة، وفیما یلي عرض ل     مصطلحات عند اإلمام یعقوب الفسوي، وهي:لسیاق الجرح النسبي للرُّ
  وفیما یلي تفصیل ذلك: ،»فالن فوق«، »من فالن أمثل« ،»أقل من فالن« ،»من فالن أضعف«

  »:من فالن أضعف«أوًال: 

الضعیف كما هو معلوم "من لم تتوفر فیه شروط العدالة والضبط" ومصطلح "أضعف" 
  للرَّاوي والتضعیف. الجرح النسبيبصیغة أفعل التفضیل یفید 

َواةوقد استعمل اإلمام یعقوب الفسوي هذا المصطلح  ، من في المعارضة والمقابلة بین الرُّ
ضعیفا  ْین بن ُكَرْیب ومحمد بن ُكَرْیبْشدِ رِ " قال فیه: ،"المصري بن سعد ْینْشدِ رِ ": )7(ذلك قوله
  ."ْشَدْیُن بن سعد المصري أضعف وأضعفورِ ، الحدیث

  
                                                           

 ).331. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4الثعلبي الكوفي، من السادسة، ) عبد األعلى بن عامر 1(
 ).3/65) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
  ).1/469) تحریر علوم الحدیث، للجدیع (3(
  ).307) سؤاالت ابن الجنید (ص: 4(
  ).64) سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: 5(
  ).68ص: ) سؤاالت البرقاني للدارقطني (6(
 ).3/66) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (7(
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  »:أقل من فالن: «ثانًیا

الدال على تضعیف  الجرح النسبيهذا المصطلح بصیغة أفعل التفضیل من مصطلحات 
  الراوي، ویفید أنه أقل ضعًفا من نظیره.

  :الراويوقد استعمل اإلمام یعقوب الفسوي هذا المصطلح في حق 
وَعَباَیُة  بثقة، هو ولیسُیَعدُِّلُه  من إلى یحتاج ضعیف موسى" قال فیه:، "الكوفي ِرْبِعيٍّ  بن َعَباَیةُ "

  .)1("بشيء حدیثه لیس منه أقل

  »:من فالن أمثل: «ثالثًا

، ویدل على تقدیم الجرح النسبيالمصطلح "أمثل" بصیغة أفعل التفضیل من مصطلحات 
َواة الضعفاء على اآلخر، وال یعني أبًدا أنَّه توثیق له، ولكنَّ أحدهما أحسن من اآلخر.   أحد الرُّ

جابر  بن أیوب" :الراويوقد استعمل اإلمام یعقوب الفسوي هذا المصطلح في حق 
  .)2("أیوب َأْمَثُل من محمد بن جابر"قال فیه: ، "الیمامي

  »:فالن فوق: «رابًعا

، ویدل على تقدیم الجرح النسبيالمصطلح "فوق" بصیغة أفعل التفضیل من مصطلحات 
َواة الضعفاء على اآلخر، وال یعني أبًدا أنَّه توثیق له، ولكنَّ أحدهما أصلح من اآلخر.   أحد الرُّ

محمد بن أبي حفصة  :الراويوقد استعمل اإلمام یعقوب الفسوي هذا المصطلح في حق 
محمد بن أبي حفصة بصري، یروي عن الزهري، وهو َلیٌِّن إال أنه فوق صالح "قال فیه: ، "البصري

  .)3("بن أبي األخضرا
   

                                                           
 ).3/192) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (1(
 ).2/121) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
 ).3/51) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
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  املبحث الثاني
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  (دراسٌة مقارنُة بین أحكام اإلمام َیعُقوب الَفَسوي وأحكام غیره من النُّقَّاد)
  

  تمهید:
إنَّ المقارنة بین أحكام األئمة النُّقَّاد من األمور التي یجب أن یراعیها كل من أراد التعرف 

َواة بدقة ونزاهة، قال اإلمام المَعلمي في سیاق كالمه  -)1(- رحمه اهللا تعالى- الیماني على أحوال الرُّ
َواة : "لیبحث عن رأي كل إمام من  - عن األمور التي یجب أن یراعیها من أراد أن یعرف أحوال الرُّ

َواَیِة عنه  َواة، واختالف الرِّ أئمة الَجْرح والتَّْعِدیل واصطالحه مستعیًنا على ذلك بتتبع كالمه في الرُّ
  كالمه بكالم غیره". في بعضهم، مع مقارنة

وهذه المقارنة تزداد أهمیة إذا ما أردنا الحكم بجرح الرَّاوي خاصة الُمختلف في جرحه 
: "یجب علیك أن ال تبادر إلى الحكم بجرح الرَّاوي )2(- رحمه اهللا تعالى- وتعدیله، قال اإلمام اللكنوي

ن تنقح األمر فیه فإنَّ األمر ذو خطر بوجود حكمه من بعض أهل الَجْرح والتَّْعِدیل، بل یلَزُم علیك أ
وتهویل، وال َیحلُّ لك أن تأخذ  بقول كل جارح في أي راٍو كان، وٕان كان ذلك الجارُح من األئمة، 
أو من مشهوري علماء األمَّة، فكثیًرا ما یوجُد أمٌر یكون مانًعا من َقُبول َجْرحه وحینئذ ُیحكم برد 

  َهرة كتب الشریعة".  جرحه، وله صور كثیرة ال تخفى على مَ 

أنَّه َتكلَّم في جرح ما  وعباراته في نقد الرَِّجال َیجدُ والناظر في أقوال اإلمام َیعُقوب الَفَسوي      
َواةیزی   ، من بلدان متعددة في العالم اإلسالمي.د عن ثالثمائة راٍو من الرُّ

َواة الُمجرحین عند اإلمام َیعُقو  ب الَفَسوي بحسب وفي هذا المبحث سیتم عرض الرُّ
المصطلحات والعبارات التي قیلت في َحقِّهم، مع االجتهاد في المقارنة بین أحكامه وأحكام غیره من 

  النُّقَّاد، ثم الوقوف على خالصة القول في الحكم على الرَّاوي.
  

  

  

  

                                                           
  ).258-1/257) التَّنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل، للمعلمي (1(
  ).116- 115) الرفع والتَّكمیل، لللكنوي (ص: 2(
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جرحون مبصطلحات اجلَرح املطلق:   املطلب األول: الرواة املُ
َواة باستعمال مصطلحات الَجْرح المطلق وعباراته، وهم  الَفَسويجرَّح اإلمام َیعُقوب  عدًدا من الرُّ

     -كالتالي:

  الرواة الذین قال فیهم، "ِفیِه َضْعٌف"، "ِفي َحِدیِثِه َضْعٌف":   1-
  : )1(الراوي األول: َجْعَفُر ْبُن اْلَحاِرِث الُكوِفيُّ 

   من أبي األشهب، وهو شیخ كوفي واسمه   )3(وقد سمع ابُن ِإْدِریَس : )2(قال یعقوب الفسوي -
  جعفر بن الحارث النََّخِعّي، وفیه ضعف.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : ثقة ثقة.)5(: ثقة صدوق، وقال ابن حبان)4(قال یزید بن هارون

  .)8(وأبو عبد اهللا الحاكم )7(والدارقطني )6(ووثقه أحمد بن حنبل

: شیخ لیس بحدیثه )10(بأس به عندي، وقال أبو حاتم الرازي: ال )9(وقال أبو زرعة الرازي
 ،وأرجو أنه ال بأس به، وهو ممن یكتب حدیثه ،: وأحادیثه أحادیث حسان)11(بأس، وقال ابن عدي

  ولم أجد في أحادیثه حدیثًا منكًرا.

                                                           
) جعفر بن الحارث الواسطي، أبو األشهب، وهذا من الطبقة السابعة، تمییز.  انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 1(

  ).140(ص: 
 ).238/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
أبو محمد الكوفي، ثقة فقیه عابد، من الثامنة، مات ) هو عبد اهللا بن إدریس بن یزید بن عبد الرحمن األودي، 3(

 ).295سنة اثنتین وتسعین ومائة، وله بضع وسبعون سنة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/189) التاریخ الكبیر، للبخاري (4(
 ).6/139) الثقات، البن حبان (5(
 ).75) المختلف فیهم، البن شاهین (ص: 6(
   ).4/47ردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () العلل الوا7(
 .)3/210) إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي (8(
)، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم            3/853) الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (9(

)2/476.( 
 ).2/476) الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (10(
 ).2/369في ضعفاء الرجال، البن عدي () الكامل 11(



 

      
107 

 الفصل الثاني

: كان یخطئ )1(ه الیسیر مع توثیقه، فقالئابن حبان نبه في موضع آخر على خطولكن 
بعد الشيء، ولم یكثر خطؤه حتى یصیر من المجروحین في الحقیقة ولكنه ممن ال في الشيء 

 یحتج به إذا انفرد، وهو من الثقات یغرب، وهو ممن أستخیر اهللا فیه.

: )2(وخالفه بوصفه بكثرة الخطأ، فقال ،وأما ابن حجر فوافق ابن حبان في جانب توثیقه   
  صدوق كثیر الخطأ. 

  .)7(وابن حجر )6(والبوصیري )5(وابن القیسراني )4(والنسائي )3(وضعفه ابن معین

  : ضعفوه. )11(وابن الملقن )10(وابن حجر )9(: واه، وقال أیًضا هو)8(وقال الذهبي

منكر  بثقة، وزاد الدوالبي: : لیس)14(والدوالبي )13(وابن الجارود )12(وقال ابن معین مرة
  حفظه شيء یكتب حدیثه. : في)16(، وقال مرة)15(الحدیث، وكذا قال البخاري

   )19(والكناني )18(: لیس حدیثه بشيء، وقال السیوطي)17(وقال ابن معین في موضع آخر   
  

                                                           
 ).1/212) المجروحین، البن حبان (1(
   ).295) تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 2(
 ).4/399) تاریخ ابن معین، روایة الدوري (3(
 ).28) الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: 4(
 ).2/1025) ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني (5(
 ). 7/177ة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري (إتحاف الخیرة المهر  )6(
 ).3/162) تغلیق التعلیق، البن حجر (7(
 ).83) تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: 8(
 ).4/492) میزان االعتدال، للذهبي (9(
   ).9/15) لسان المیزان، البن حجر (10(
 ).5/572) البدر المنیر، البن الملقن (11(
 ).1/188للعقیلي () الضعفاء الكبیر، 12(
 .)3/212) إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي (13(
 ).2/113) لسان المیزان، البن حجر (14(
 ).36) الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: 15(
 ).1/188) الضعفاء الكبیر، للعقیلي (16(
 ).3/487) تاریخ ابن معین، روایة الدوري (17(
 ).1/236وطي () الآللئ المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسی18(
 ). 1/316) تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني (19(
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  .: لیس بالقوي عندهم)2(: لیس بشيء، وقال أبو أحمد الحاكم)1(والشوكاني

  : ضعیف الحدیث منكر.)3(وقال ابن القیسراني في موضع آخر

  في الضعفاء. )7(وأبو العرب )6(والساجي )5(وابن الجوزي )4(وذكره العقیلي

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  في تضعیف الراوي. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
  

  : )8(الَبَجِليُّ  الراوي الثاني: ِعیَسى ْبُن اْلُمَسیَّبِ 
َكاَن َأَسُد ْبُن  ،َبَجِليٌّ  وهو َل: ثنا ِعیَسى ْبُن اْلُمَسیَّبَقا )10(حدثنا َأُبو ُنَعْیم: )9(قال یعقوب الفسوي -

ُه اْلَقَضاَء، وفیه ضعف.   َعْبِد اللَِّه َوالَّ
    أقوال النقاد في الراوي: -

  . )11(ذكره ابن حبان في الثقات

  .: صالح الحدیث)13(فیما یرویه، وقال الدارقطني : صالح)12(وقال ابن عدي   

  
                                                           

 ).502) الفوائد المجموعة، الشوكاني (ص: 1(
 .)435/ 1( الحاكم أحمد ألبي ،والكنى األسامي  )2(
 ).3/1371) ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني (3(
 ).1/188) الضعفاء الكبیر، للعقیلي (4(
 ).1/170) الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي (5(
 ).3/211) إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي (6(
 ).3/211) إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي (7(
) عیسى بن المسیب البجلي، كان قاضًیا لخالد بن عبد اهللا القسري على الكوفة ولكنه ُعمِّر، وكان جابر بن یزید 8(

  الجعفي یجلس معه إذا جلس للقضاء، توفي في خالفة أبي جعفر.  انظر: الطبقات الكبرى، البن سعد 
)6/334.(  

 ).232/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (9(
  لفضل بن دكین.                                              ) هو ا10(
  ).7/232الثقات، البن حبان ( )11(
 ).6/444الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( )12(
 ).1/103سنن الدارقطني ( )13(
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  : صدوق ولم یجرح قط.)1(وقال الحاكم        

ویستغرب جزم الحاكم بعدم وجود من جرحه، فقد تكلم فیه جماعة من  قال الباحث:
  قوي، وزاد أبو حاتم: محله الصدق.لیس بال: الرازیان )3(وأبو حاتم )2(العلماء، فقال أبو زرعة

  في الضعفاء.)7(والذهبي )6(وابن الجوزي )5(: فیه مقال، وذكره ابن شاهین)4(وقال ابن الملقن        

والدارقطني في موضع  )11(والنسائي )10(وأبو داود )9(وأحمد بن حنبل )8(وضعفه ابن معین        
واله القضاء : وكان أسد بن عبد اهللا )13(، وزاد ابن معین: لیس بشيء، وزاد في موضع آخر)12(آخر

  .)14(بخراسان

حتى  ؛ویخطئ في اآلثار وال یفهم ،: كان ممن یقلب األخبار وال یعلم)15(وقال ابن حبان       
  خرج عن حد االحتجاج به.

  ویستغرب أیًضا من ابن حبان بعد هذا الجرح المفسر أنه ذكره في ثقاته.  الباحث: قال       

  

  
                                                           

  ).1/292المستدرك على الصحیحین، للحاكم ( )1(
 ).6/288والتعدیل، البن أبي حاتم ()، الجرح 2/507) الضعفاء ألبي زرعة الرازي (2(
 ).6/288) الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (3(
 ).1/446) البدر المنیر، البن الملقن (4(
 ).144) تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: 5(
 ).2/242) الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي (6(
 ).2/501) المغني في الضعفاء، للذهبي (7(
 ).6/288)، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (3/342) تاریخ ابن معین، روایة الدوري (8(
 ).76) العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: 9(
 ).3/323)، میزان االعتدال، للذهبي (2/501) المغني في الضعفاء (10(
 ).76) الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: 11(
 ).3/323عتدال، للذهبي () میزان اال12(
 ).3/461) تاریخ ابن معین، روایة الدوري (13(
 ُخراسان: بالد واسعة أول حدودها مما یلي العراق، وآخر حدودها مما یلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان )14(

وكرمان، وتشتمل على أمهات من البالد منها: نیسابور، وهراة، ومرو وهي كانت قصبتها، وبلخ، وطالقان، 
ونسا، وأبیورد، وسرخس، وما یتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جیحون. انظر: معجم البلدان، لیاقوت 

 ).2/350الحموي (
 ).2/119) المجروحین، البن حبان (15(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام حكمخالصة القول فیه، والمقارنة بین  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

ر اإلمام ابن معین بذكفي تضعیف الراوي، ووافقه  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
  اسم من واله.

  

  : )1(الراوي الثالث: َعبَّاُد ْبُن َراِشٍد الَبْصِريُّ 
  عباد بن راشد في حدیثه ضعف. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

: شیخ ثقة صدوق صالح،           (4)، وقال في موضع(3)وثقه أحمد بن حنبل بتكرار لفظ التوثیق
  : عباد بن راشد أثبت حدیثًا من عباد بن میسرة.(5)وفي موضع آخر

  .(7)والبزار (6)وكذلك وثقه العجلي

  زاد ابن حجر: له أوهام.و : صدوق، (11)وابن حجر (10)والذهبي (9)واألزدي (8)وقال الساجي

  وفي موضع  لیس حدیثه بالقوي، ولكنه یكتب، :(13): صالح، وفي موضع(12)وقال ابن معین

  

                                                           
تمیمي موالهم البصري البزار، من السابعة، خ د س ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر ) عباد بن راشد ال1(

  ).                                               290(ص: 
 ).126/ 2) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
  ).368/ 2العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( )3(
  ).79/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( )4(
  ).369/ 2العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( )5(
  ).16/ 2معرفة الثقات، للعجلي ( )6(
  .)72/ 1( ، للهیثميالبزار زوائد عن األستار كشف )7(
  ).81/ 5تهذیب التهذیب، البن حجر ( )8(
  ).81/ 5تهذیب التهذیب، البن حجر ( )9(
  ).365/ 2میزان االعتدال، للذهبي ( )10(
  ).                                               290تقریب التهذیب، البن حجر (ص:  )11(
  ).79/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( )12(
  ).103/ 4تاریخ ابن معین، روایة الدوري ( )13(
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: صالح الحدیث، وأنكر على البخاري إدخال اسمه في (2)، وقال أبو حاتم الرازي(1)آخر ضعفه
  هناك.كتاب الضعفاء، وقال: یحول من 

: لیس حدیثه بالكثیر وحدیثه مقدار ما له مما ذكرته، وما لم أذكره على (3)وقال ابن عدي
  .االستقامة

  : ال أعرف حاله.(4)وقال ابن المدیني

  : لیس بالقوي.(7)والنسائي (6)، وقال ابن البرقي(5) وضعفه أبو داود

  القطان.: روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، وتركه یحیى (8)وقال البخاري

حتى یسبق إلى القلب أنه  ،: كان ممن یأتي بالمناكیر عن أقوام مشاهیر(9) وقال ابن حبان
فبطل االحتجاج به، وقال ابن حجر عن الحدیث الذي جاء به ابن حبان شاهًدا  ؛مد لهاعتكان الم

ندي من : لیس هو من روایة عباد بن راشد إنما هو من روایة عباد بن كثیر فهذا ع(10) على كالمه
  أوهام ابن حبان، واهللا أعلم.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.له أوهامالراوي صدوق 

  على تضعیفه، وخالفه بعضهم فوثقوه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق بعض

شار إلى أن الضعف إنما هو في حدیثه، أیث الفسوي فیه دقیقة؛ حوعبارة اإلمام یعقوب 
، وكأن اإلمام یعقوب الفسوي یفرق - في أحد أقواله-وجاءت موافقة بمعناها لعبارة اإلمام ابن معین

  بین قوله: "فیه ضعف"، وقوله: "في حدیثه ضعف" بأن األخرى دون األولى في الضعف.

                                                           
  ).340/ 4الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( )1(
  ).79/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( )2(
  ).340/ 4الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( )3(
  ).81/ 5تهذیب التهذیب، البن حجر ( )4(
  ).118/ 14، للمزي (في أسماء الرجال تهذیب الكمال )5(
  ).81/ 5تهذیب التهذیب، البن حجر ( )6(
  ).214(صالضعفاء والمتروكین، للنسائي  )7(
  ).36/ 6التاریخ الكبیر، للبخاري ( )8(
  ).163/ 2المجروحین، البن حبان ( )9(
  ).81/ 5تهذیب التهذیب، البن حجر ( )10(
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ما قاله اإلمام ابن حبان، وهو متعقب بما قاله اإلمام  ولم أجد لمن ضعفه سبًبا في ذلك إال
  ابن حجر.

ِة": -2   الرواة الذین قال فیهم، "ِفیِه َضْعٌف، َلْیَس ِبَمْتُروك َوَال َیُقوُم َحِدیُثُه َمَقاَم اْلُحجَّ
  : )1(یُم ْبُن ِإْسَماِعیَل الَمكِّيُّ الراوي األول: ِإْبَراهِ 

، ومحمد بن أبي حمید مدیني، وصالح بن بن إسماعیل مكي إبراهیم: )2(قال یعقوب الفسوي -
أبي األخضر بصري، وطلحة بن عمرو مكي، وٕاسماعیل بن رافع. فیهم ضعف، لیسوا بمتروكین            

ة.   وال یقوم حدیثهم مقام الُحجَّ
َواَیِة َعْنُهمْ  وذكره في:   .)3(َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

   ي:أقوال النقاد في الراو  -
  .)5(، وذكره ابن حبان في الثقات)4(وثقه أبو زرعة الرازي

: )8(: ال یكاد ُیْعَرف، وقال ابن حجر)7(: مجهول، وقال الذهبي)6(وقال أبو حاتم الرازي
  مجهول الحال. 

  : لیس حدیثه بشيء.)10(: لیس بشيء، وقال في موضع آخر)9(وقال ابن معین  
  في الضعفاء. )14(وابن الجوزي )13(وابن شاهین )12(والساجي )11(وذكره ابن الجارود

                                                           
      ) إبراهیم بن إسماعیل، ویقال إسماعیل ابن إبراهیم الحجازي، من الثالثة، د ق. انظر: تقریب التهذیب، 1(

  ).88البن حجر (ص: 
 ).53- 3/52یخ، لیعقوب الفسوي () المعرفة والتار 2(
 ).3/40) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (3(
 ).2/155الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( )4(
 ).4/16الثقات، البن حبان ( )5(
 ).2/83الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( )6(
 ).1/20)، میزان االعتدال، للذهبي (1/9) المغني في الضعفاء (7(
 ).88تقریب التهذیب، البن حجر (ص:  )8(
 ).3/62تاریخ ابن معین، روایة الدوري ( )9(
 ).3/264تاریخ ابن أبي خیثمة ( )10(
 ).1/242لسان المیزان، البن حجر ( )11(
 ).1/242لسان المیزان، البن حجر ( )12(
 ).47تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص:  )13(
 ).1/23والمتروكون، البن الجوزي (الضعفاء  )14(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  

  : )1(الَمَدِنيُّ  الراوي الثاني: ِإْسَماِعیُل ْبُن َراِفعٍ 
إبراهیم بن إسماعیل مكي، ومحمد بن أبي حمید مدیني، وصالح بن أبي : )2(قال یعقوب الفسوي -

. فیهم ضعف، لیسوا بمتروكین            وٕاسماعیل بن رافعاألخضر بصري، وطلحة بن عمرو مكي، 
ة.   وال یقوم حدیثهم مقام الُحجَّ

َواَیِة َعْنُهمْ  وذكره في:   .)3(َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

   أقوال النقاد في الراوي: -

  : ثقة مقارب الحدیث.)4(قال البخاري  

  : لیس به بأس، ولكنه یحمل عن هذا وهذا.)5(وقال ابن المبارك  

  : صدوق یهم في الحدیث. )6(وقال الساجي

  وأبو حاتم  )11(والعجلي )10(وابن عمار )9(وأحمد بن حنبل )8(وابن معین )7(وضعفه ابن سعد  

                                                           
) إسماعیل بن رافع بن عویمر األنصاري المدني القاص، نزیل البصرة، یكنى أبا رافع، من السابعة، مات في 1(

  ).107حدود الخمسین ومائة، بخ ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).53- 3/52) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
 ).3/40ة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () المعرف3(
 ).4/189سنن الترمذي ( )4(
 ).8/399تاریخ دمشق، البن عساكر ( )5(
 .)2/167إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ( )6(
 ).5/432الطبقات الكبرى، البن سعد ( )7(
 ).2/169) الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (486سؤاالت ابن الجنید (ص:  )8(
 ).2/169والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح  )9(
 .)2/168إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ( )10(
 .)2/168إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ( )11(
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 )7(والهیثمي )6(والعراقي )5(والخطیب البغدادي )4(والعقیلي )3(ودوابن الجا )2(والنسائي )1(الرازي
  .  )8(والبوصیري

: لیس بالقوي )10(: لیس بالقوي، وقال أبو أحمد الحاكم)9(وقال محمد بن أحمد المقدمي
  الحفظ.: ضعیف )11(عندهم، وقال ابن حجر

  : أحادیثه كلها مما فیه نظر، إال أنه یكتب حدیثه في جملة الضعفاء.)12(وقال ابن عدي  

  : )16(وقال الذهبي : لیس بشيء،)15(مرة وأبو داود )14(والنسائي )13(وقال ابن معین
  ضعیف واه.

   )18(: منكر الحدیث، في حدیثه ضعف، وقال أحمد بن حنبل)17(وقال الفالس
: ضعیف جدًا، لیس البر عبد ابن : منكر الحدیث، وزاد)20(مرة وابن عبد البر )19(وأبو حاتم الرازي

  بشيء.

  
                                                           

 ).2/169الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( )1(
 ).3/88تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 2(
 ).1/296تهذیب التهذیب، البن حجر () 3(
 ).1/296التهذیب، البن حجر (تهذیب ) 4(
 ).8/403تاریخ دمشق، البن عساكر () 5(
 ).2/691تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 6(
 ).3/276مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 7(
 ).7/137إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 8(
 ).8/402( تاریخ دمشق، البن عساكر) 9(
 ).1/295تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
 ).107تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).1/454الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 12(
 ).2/169، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/62تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 13(
 ).3/88تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 14(
 .،)2/168إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).1/245الكاشف، للذهبي () 16(
 ).8/400تاریخ دمشق، البن عساكر () 17(
 ).8/400تاریخ دمشق، البن عساكر () 18(
 ).2/169الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 19(
 ).2/168إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 20(
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: كان رجًال صالًحا إال أنه یقلب األخبار، حتى )1(وقد فسر ابن حبان جرحه للراوي، فقال   
  صار الغالب على حدیثه المناكیر التي تسبق إلى القلب أنه كان كالمتعمد لها.

  : لیس بثقة وال حجة.)3(بثقة، وقال البزار: لیس )2(وقال النسائي

 )9(والهیثمي  )8(وابن القیسراني )7(والدارقطني )6(والنسائي )5(وابن خراش )4(وقال ابن الجنید
 :)13(: متروك الحدیث، وقال الذهبي في مرة أخرى)12(والمتقي الهندي )11(والسیوطي )10(والبوصیري

  هالك.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام حكمخالصة القول فیه، والمقارنة بین  -

  الحفظ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم. ئسیالراوي ضعیف 

على تضعیفه، ووثقه اإلمام ابن المبارك واإلمام  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
:"قد یكون في نفسه )14(توثیق اإلمام البخاري للراوي بقوله على اإلمام األلباني علقالبخاري، وقد 

الحفظ، وقد یسوء حفظه جًدا حتى یكثر الخطأ في حدیثه فیسقط االحتجاج به،  ئسیثقة، ولكنه 
ولهذا تركه جماعة وضعفه آخرون، والبخاري كأنه خفي علیه أمره، والجرح المفسر مقدم على 

  التعدیل، كما هو معلوم".

  
                                                           

 ).1/124المجروحین، البن حبان () 1(
 ).8/401تاریخ دمشق، البن عساكر () 2(
 ).2/168إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
 ).1/112الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 4(
 ).8/402تاریخ دمشق، البن عساكر () 5(
 ).16الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 6(
 ).14سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 7(
 ).3/1292الحفاظ، البن القیسراني (ذخیرة ) 8(
 ).7/159مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
 ).1/157مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 10(
 ).19البدور السافرة، للسیوطي (ص: ) 11(
 ).8/611كنز العمال، للمتقي الهندي () 12(
 ).2/272المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 13(
 ).1/529سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة، لأللباني () 14(
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: الَیَماِميُّ الراوي الثالث: َصاِلُح بُن َأِبي اَألْخَضِر     الَبْصِريُّ
وصالح بن أبي إبراهیم بن إسماعیل مكي، ومحمد بن أبي حمید مدیني، : )1(قال یعقوب الفسوي -

، وطلحة بن عمرو مكي، وٕاسماعیل بن رافع. فیهم ضعف، لیسوا بمتروكین            األخضر بصري
ة.   وال یقوم حدیثهم مقام الُحجَّ

  .)2((الجرح النسبي) ألنه به ألصقستأتي دراسته في مبحث:   
  

  : )3(ُعْثَماَن الَمكِّيُّ  نِ ْمٍرو بْ الراوي الرابع: َطْلَحُة ْبُن عَ 
إبراهیم بن إسماعیل مكي، ومحمد بن أبي حمید مدیني، وصالح بن أبي : )4(قال یعقوب الفسوي -

بمتروكین            ، وٕاسماعیل بن رافع. فیهم ضعف، لیسوا وطلحة بن عمرو مكياألخضر بصري، 
ة.   وال یقوم حدیثهم مقام الُحجَّ

َواَیِة َعْنُهمْ  وذكره في:   .)5(َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

   أقوال النقاد في الراوي: -

   )9(و داودـــــــــوأب )8(رازيــــــــة الـــــــــــــو زرعــــــــوأب )7(يـــلـــــــــــجــــــــعــــــــوال )6(يـــلــیــقــــــــــــــــه العــــــــفــعــض  
  )14(يـــــــیثمـــــواله   )13(يـــــــراقــــوالع )12(نــــقـــــــالمل ن ـــواب  )11(الهادي د ــــــبــــع ن ـــــواب  )10(يـــدارقطنـــوال

                                                           
 ).53- 3/52المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
  ، من هذا البحث.)352انظر: (ص:) 2(
عمرو بن عثمان الحضرمي المكي، من السابعة، مات سنة اثنتین وخمسین ومائة، ق.                طلحة بن ) 3(

  ).283انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).53- 3/52المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).3/40المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).1/275الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 6(
 ).1/478معرفة الثقات، للعجلي () 7(
 ).4/478الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).13/429تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
 ).3/163سنن الدارقطني () 10(
 ).2/519تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 11(
 ).7/256البدر المنیر، البن الملقن () 12(
 ).4/1889إحیاء علوم الدین، للعراقي (تخریج أحادیث ) 13(
 ).8/113مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
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  .  )2(وابن حجر )1(والبوصیري

 )6(وقال ابن  حجر مرة: ضعفوه، )5(واه، وقال مرة :)4(: لین، وقال الذهبي)3(وقال الدارقطني مرة
  .اقط: س)7(والشوكاني

: لین الحدیث عندهم، وزاد أبو حاتم: لیس بالقوي، وكذا )9(وأبو حاتم الرازي )8(وقال البخاري  
   .)11(والبیهقي مرة )10(قال البزار

  .لیس بالقوي عندهم :)12(وقال أبو أحمد الحاكم

: ضعیف )15(: ضعیف لیس بشيء، وقال ابن سعد)14(وابن معین )13(وقال ابن المدیني  
   جًدا.

: لیس بثقة،              )17(: ال شيء متروك الحدیث، وقال النسائي )16(وقال أحمد بن حنبل
  : لیس بشيء.)18(وقال ابن القیسراني

                                                           
 ).3/107إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 1(
 ).7/445إتحاف المهرة، البن حجر () 2(
 ).220سؤاالت حمزة للدارقطني (ص: ) 3(
 ).2/414( المستدرك على الصحیحین، للحاكم) 4(
 ).1/514الكاشف، للذهبي () 5(
 ).4/99، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، البن حجر ()2/528التلخیص الحبیر () 6(
 ).4/356نیل األوطار، للشوكاني () 7(
 ).77الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 8(
 ).4/478الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).16/191(مسند البزار ) 10(
 ).2/370، السنن الصغیر، للبیهقي ()2/44السنن الكبرى () 11(
 ).7/80إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
 ).112سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 13(
 ).4/478، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/263تاریخ ابن أبي خیثمة () 14(
 ).6/39الطبقات الكبرى، البن سعد () 15(
 ).1/411العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 16(
 ).13/429تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 17(
 ).202تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 18(
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 )6(والشوكاني )5(وابن حجر )4(والهیثمي )3(وابن القیسراني )2(والنسائي )1(وقال ابن الجنید  
: غیر مرضي في حدیثه، )7(مرة: متروك، وزاد الشوكاني: ال تحل الروایة عنه، وقال الجوزجاني

  : ساقط.)8(وقال الذهبي مرة أخرى

  : عامة ما یرویه ال یتابع علیه، وعامة حدیثه مما فیه نظر.)9(وقال ابن عدي  

ال یحل كتابة حدیثه،                  : یروي عن الثقات ما لیس من أحادیثهم، )10(وقال ابن حبان  
  وال الروایة عنه إلى على جهة التعجب.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیف الراوي. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد

  : )11(الخامس: ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُحَمْیٍد الَمِدیِنيُّ الراوي 
، وصالح بن ومحمد بن أبي حمید مدینيإبراهیم بن إسماعیل مكي، : )12(قال یعقوب الفسوي -

أبي األخضر بصري، وطلحة بن عمرو مكي، وٕاسماعیل بن رافع. فیهم ضعف، لیسوا بمتروكین            
  الُحجَّة.وال یقوم حدیثهم مقام 

َواَیِة َعْنُهمْ  وذكره في:   .)13(َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ
                                                           

 ).2/65الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 1(
 ).60الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 2(
 ).1/313حفاظ، البن القیسراني (ذخیرة ال) 3(
 ).5/85مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 4(
 ).283تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).445الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 6(
 ).249أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 7(
 ).195تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 8(
 ).5/174ضعفاء الرجال، البن عدي (الكامل في ) 9(
 ).1/382المجروحین، البن حبان () 10(
محمد بن أبي حمید، إبراهیم األنصاري الزرقي، أبو إبراهیم المدني، لقبه حماد، من السابعة، ت ق.               )11(

  ).475انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).53- 3/52المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
 ).3/40المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 13(
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   أقوال النقاد في الراوي: -
 )6(والبیهقي )5(والدارقطني )4(والترمذي )3(وأبو داود )2(وأبو زرعة الرازي )1(ضعفه ابن معین  
، وزاد ابن حجر في موضع )11(والشوكاني )10(وابن حجر )9(والبوصیري )8(وابن الملقن )7(والذهبي

: لیس بالقوي عند أهل الحدیث، وقال أبو أحمد )13(: سیئ الحفظ، وقال الترمذي في موضع )12(
  .: لیس بالقوي عندهم)14(الحاكم

: )17( : لیس بقوي، وقال الذهبي في موضع آخر)16(والبزار )15(وقال أحمد بن حنبل   
: أجمعوا على )19(حدیثه، وقال الهیثمي: متفق على ضعفه ونكارة )18(ضعفوه، وقال ابن القیم

  : مع ضعفه یكتب حدیثه.)20(ضعفه، وقال في موضع آخر
: ضعفه بین على ما یرویه، وحدیثه متقارب، وهو مع ضعفه یكتب )21(وقال ابن عدي  

  .)22(بن البرقي فیمن كان الغالب على روایته الضعفاحدیثه، وذكره 
                                                           

 ).3/135، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()1/68تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 1(
 ).7/234الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).9/133تهذیب التهذیب، البن حجر () 3(
 ).5/559سنن الترمذي () 4(
 ).9/133، البن حجر (تهذیب التهذیب) 5(
 ).6/35للبیهقي ( ،شعب اإلیمان ،)7/430( ) السنن الكبرى6(
 ).1/589، میزان االعتدال، للذهبي ()1/392تنقیح التحقیق () 7(
 ).8/27البدر المنیر، البن الملقن () 8(
 ).1/396إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 9(
 ).475البن حجر (ص:  تقریب التهذیب،) 10(
 ).3/293نیل األوطار، للشوكاني () 11(
 ).12/394المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، البن حجر () 12(
 ).4/455سنن الترمذي () 13(
 ).1/251األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 14(
 ).2/481العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 15(
 ).1/414مسند البزار () 16(
 ).2/573، المغني في الضعفاء، للذهبي ()2/166الكاشف () 17(
 ).7/66حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود، البن القیم () 18(
 ).1/165مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 19(
 ).2/293مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 20(
 ).3/13الرجال، البن عدي (الكامل في ضعفاء ) 21(
 ).9/133انظر: تهذیب التهذیب، البن حجر () 22(
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  بعضهم وال یضر في المتابعات.: لم ُیترك، وَمشاُه )1(وقال المنذري  

: أحادیثه )2(ووصفه جماعة من النقاد بنكارة الحدیث، فقال أحمد بن حنبل في موضع آخر   
   .مناكیر

: منكر )8(والكناني )7(والسخاوي )6(والترمذي )5(وأبو حاتم الرازي )4(والساجي )3(وقال البخاري
  الحدیث، یروى عن الثقات بالمناكیر.: ضعیف )9(الحدیث، وزاد أبو حاتم في موضع آخر

: كان كثیر الخطأ فاحش الوهم، یروي المناكیر عن المشاهیر حتى )10(وقال ابن حبان  
: كان شیًخا )11(یسبق إلى القلب أنه المعتمد لها، ال یجوز االحتجاج بخبره، وقال في موضع آخر

كثر ذلك في أخباره بطل االحتجاج مغفًال یقلب اإلسناد وال یفهم ویلزق به المتن وال یعلم، فلما 
  بروایته.

: لیس بشيء، وزاد ابن معین في موضع )14(وابن القیسراني )13(والنسائي )12(وقال ابن معین
   .: وال یكتب حدیثه)15(آخر

  : لیس بثقة.)16( وقال النسائي في موضع آخر

 
                                                           

 ).3/47الترغیب والترهیب، للمنذري () 1(
 ).2/405العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 2(
 ).119، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/184، التاریخ األوسط ()1/70التاریخ الكبیر () 3(
 ).9/133هذیب التهذیب، البن حجر (ت) 4(
 ).3/135الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).2/360سنن الترمذي () 6(
 ).215المقاصد الحسنة، للسخاوي (ص: ) 7(
 ).2/138تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 8(
 ).7/234الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).1/253المجروحین، البن حبان () 10(
 ).2/271المجروحین، البن حبان () 11(
 ).477، سؤاالت ابن الجنید (ص: )1/55تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 12(
 ).1/203العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة، للدارقطني () 13(
 ).1/554ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 14(
 ).3/12اء الرجال، البن عدي (الكامل في ضعف) 15(
 ).31الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 16(
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وقال : ضعیف ذاهب الحدیث، ال أروي عنه شیًئا، )1(وقال البخاري في موضع آخر  
  .یف: واهي الحدیث ضع)2(الجوزجاني

وابن حجر في  )4(البوصیري، وقال ضعیف الحدیث، شبیه بالمتروك: )3(وقال ابن بشكوال
  : متروك.)5( موضع آخر

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  أعلم.الراوي منكر الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى 

  على تضعیف الراوي. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

ة": -3   الرواة الذین قال فیهم، "َلْیَس ِبَمْتُروٍك َوَال ُهَو ُحجَّ

  : )6(الَبْصِريُّ  الراوي األول: ِعْسُل ْبُن ُسْفَیانَ 
ة :)7(قال یعقوب الفسوي -   .ِعْسُل بن سفیان لیس بمتروك وال هو ُحجَّ

  في الراوي:أقوال النقاد  -

  ، وقال: یخطئ ویخالف على قلة روایته، وذكره )8(ذكره ابن حبان في "الثقات"   
  ، وقال: كثیر التفرد عن الثقات ماال یشبه حدیث األثبات على قلة )9(في "المجروحین"

  ستخیر أروایته، وال یتهیأ االحتجاج بانفراد من لم یسلك سنن العدول في الروایات، وهو ممن 
  ه.اهللا فی

                                                           
 ).255العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 1(
 ).221أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 2(
 ).1/110شیوخ عبد اهللا بن وهب القرشي، البن بشكوال () 3(
 ).1/34مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 4(
 ).5/139، إتحاف المهرة، البن حجر ()3/419التلخیص الحبیر () 5(
  البن حجر  انظر: تقریب التهذیب، ِعْسل بن سفیان التمیمي، أبو قرة البصري، من السادسة، د ت.) 6(

  .)390(ص: 
 ).3/65المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).7/292الثقات، البن حبان () 8(
 ).2/195حبان (المجروحین، البن ) 9(
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: في حدیثه وهم، وقال أبو عبد اهللا )2(: فیه ضعف، وقال العقیلي)1(وقال ابن سعد  
: لیس بالقوي،                   )5(والنسائي )4(: لیس مستبعًدا منه الوهم، وقال أحمد بن حنبل)3(الحاكم

  : لین.)7(: لیس بالمتین عندهم، وقال الذهبي)6(وقال أبو أحمد الحاكم

  ،             )12(والمناوي )11(وابن حجر )10(والبوصیري )9(وابن القیسراني )8(معینوضعفه ابن   

  : قلیل الحدیث، ومع ضعفه ُیكتب حدیثه.)13(وقال ابن عدي

: عنده مناكیر، وقال أبو حاتم )15(: فیه نظر، وقال في موضع آخر)14(وقال البخاري  
  : منكر الحدیث.)16(الرازي

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه، واضطرب فیه قول اإلمام ابن حبان. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد

   

                                                           
 ).7/191الطبقات الكبرى، البن سعد () 1(
 ).3/426الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 2(
 ).1/760المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 3(
 ).2/366العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
 ).20/53تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).9/236الكمال، لمغلطاي ( إكمال تهذیب) 6(
 ).2/24المقتنى في سرد الكنى، للذهبي () 7(
 ).7/43الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).4/2041ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 9(
 ).2/254إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 10(
 ).390تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).6/315فیض القدیر، للمناوي () 12(
 ).7/92الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 13(
 ).7/93التاریخ الكبیر، للبخاري () 14(
 ).2/22التاریخ األوسط، للبخاري () 15(
 ).7/43الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
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  : )1(الَشاِميُّ ْلَحَة اْلَهاِشِميُّ الراوي الثاني: َعِليُّ ْبُن َأِبي طَ 
ابن أبي طلحة أبو الحسن الهاشمي، شامي لیس هو بمتروك             :)2(قال یعقوب الفسوي -

ة.   وال هو ُحجَّ

علي بن أبي طلحة شامي، وهو ُیْكَنى أبا طلحة، وهو ضعیف الحدیث  :)3(وقال في موضع آخر
  منكر، لیس بمحمود المذهب.

   أقوال النقاد في الراوي: -

  في الثقات. )7(وابن خلفون )6(، وذكره ابن حبان)5(وابن القطان )4(العجليوثقه   

: هو في الحدیث إن شاء اهللا تعالى )9(: لیس به بأس، وقال أبو داود)8(وقال النسائي  
  .)10(مستقیم، كان له رأي سوء وكان یرى السَّیف

  : صدوق قد یخطئ، أرسل عن ابن عباس ولم یره.)11(وقال ابن حجر

من اوي باإلرسال عن ابن عباس وغیره الباحث: قد وصفه جماعة من العلماء الر قال 
  وأبو أحمد ، )14(، وابن حبان)13(أبو حاتم الرازيو ، )12(، ومنهم: دحیم- رضوان اهللا علیهم- الصحابة

  

                                                           
مات سنة ثالث وأربعین ومائة،           علي بن أبي طلحة، سالم مولى بني العباس، سكن حمص، من السادسة، ) 1(

  ).402م د س ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/65المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).2/457المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).2/156معرفة الثقات، للعجلي () 4(
 ).3/541القطان (بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن ) 5(
 ).7/211الثقات، البن حبان () 6(
 ).9/347إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).20/491تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
 ).2/265سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 9(
ذلك. ینظر له في:  تهذیب قال الباحث: وقد وقف اإلمام ابن حجر على السبب الذي قال فیه أبو داود ) 10(

  ).7/340التهذیب، البن حجر (
 ).402تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).140، المراسیل، البن أبي حاتم (ص: )6/188الجرح والتعدیل () 12(
 ).140، المراسیل، البن أبي حاتم (ص: )6/188الجرح والتعدیل () 13(
 ).289البن حبان (ص: ، مشاهیر علماء األمصار، )7/211الثقات () 14(
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  .)5(، والعالئي)4(، والذهبي)3(، والهیثمي)2(، والمزي)1(الحاكم

  في الضعفاء. )8(والذهبي )7(، وذكره العقیلي)6(وضعفه الهیثمي

  : له أشیاء منكرات. )9(وقال أحمد بن حنبل
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي صدوق ُمْرِسل، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

قه بعض النقاد في تضعیف الراوي فوثقوه، وواف یعقوب الفسوي اإلمام خالف أغلب النقاد
  یعقوب الفسوي في موضعین كان لسببین: على تضعیفه، ولعل تضعیف اإلمام

أبو داود عن  بمحمود المذهب"، وقد كشف اإلمام األول: سوء مذهبه، عندما أشار بقوله: "لیس
  طبیعة هذا المذهب بقوله: "كان له رأي سوء وكان یرى السَّیف".

حدیثه، كما أشار لذلك اإلمام أحمد بن حنبل، ولعلها كانت والثاني: ووجود بعض المنكرات في 
  بسبب إرساله.

         ه فالراوي على هذا صالح األمر، مستقیم الحال، ووجود بعض المنكرات في حدیث
  ال یخرُجُه عن َحدِّ االحتجاج به، وال َیْنِزُل بحدیثه عن درجة الحسن.

ابُ الراوي الثالث: َمْیُمون، َأُبو َحْمَزَة اْألَ    : )11(الُكوِفيُّ  )10(ْعَوُر، الَقصَّ
ة: )12(قال یعقوب الفسوي -   .أبو حمزة األعور لیس بمتروك وال هو ُحجَّ

                                                           
 ).3/287األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 1(
 ).20/490تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 2(
 ).4/268مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).1/175المقتنى في سرد الكنى، للذهبي () 4(
 ).240جامع التحصیل، للعالئي (ص: ) 5(
 ).2/331الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي (مجمع ) 6(
 ).3/234الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 7(
 ).2/450المغني في الضعفاء، للذهبي () 8(
 ).164العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 9(
اب: بفتح القاف وتشدید الصاد المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة،) 10( هذه النسبة إلى بیع اللحم  الَقصَّ

  ).10/430وٕالى الذي یذبح الشیاه ویبیع لحمها. انظر: األنساب، للسمعاني (
  ).556میمون، أبو حمزة األعور القصاب، من السادسة، ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).3/65المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
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  أقوال النقاد في الراوي: -

  : لیس بقوي یكتب حدیثه، )2(: لیس بالقوي عندهم، وقال أبو حاتم الرازي)1(قال البخاري  

  الحدیث.: لیس هو بالقوي عند أهل )3(وقال الترمذي

   )7(والدارقطني )6(وأبو داود )5(والجوزجاني )4(وضعفه أحمد بن حنبل  

  : لین.  )11(، وقال الذهبي)10(وابن حجر )9(والهیثمي )8(والبیهقي

: مضطرب )14(رةـــ: لیس بذاك، وقال الدارقطني م)13(يــوالساج )12(رةــوقال البخاري م  
  الحدیث.

        : لیس بشيء، وزاد      )17(وابن حزم )16(معین : لیس بثقة، وقال ابن)15(وقال النسائي  
   .ابن معین: ال یكتب حدیثه

  : ال تقوم به )19(: حدیثه لیس بالقائم، وقال الخطیب البغدادي)18(وقال أبو أحمد الحاكم

  
                                                           

 ).2/20للبخاري (التاریخ األوسط، ) 1(
 ).8/236الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).3/303سنن الترمذي () 3(
 ).3/124العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
 ).110أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 5(
 ).1/232سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 6(
 ).2/500سنن الدارقطني () 7(
 ).6/12معرفة السنن واآلثار، للبیهقي () 8(
 ).2/56مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
 ).4/91، المطالب العالیة، البن حجر ()2/356، التلخیص الحبیر ()556تقریب التهذیب (ص: ) 10(
 ).1/200المقتنى في سرد الكنى، للذهبي () 11(
 ).128الصغیر، للبخاري (ص: الضعفاء  ،)7/343التاریخ الكبیر () 12(
 ).10/396تهذیب التهذیب، البن حجر () 13(
 ).2/159العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 14(
 ).8/155الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 15(
 ).8/236الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
 ).8/174المحلى باآلثار، البن حزم () 17(
 ).29/240تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 18(
 ).29/240تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ( ،)3/152الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 19(
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  : غیر محتج به عند أهل العلم بالحدیث. )1(حجة، وقال البیهقي مرة

: ضعیف ذاهب الحدیث،                         )3(وقال مرة: ضعیف جًدا، )2(وقال البخاري مرة  
  : متروك الحدیث.)6(والهیثمي )5(وابن القیسراني )4(وقال أحمد بن حنبل مرة

: )8(بن عدي أحادیث، وقالا: ال یتابع على كثیر من حدیثه، وذكر له )7(وقال العقیلي  
  مما ال یتابع علیه. - النخعي– ولمیمون األعور غیر ما ذكرت، وأحادیثه خاصة عن إبراهیم

  : كان فاحش الخطأ، كثیر الوهم، یروي عن الثقات ما ال یشبه حدیث األثبات.)9(وقال ابن حبان
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. وب الفسويیعق اإلمام وافق النقاد
  

الرواة الذین قال فیهم، "َلْیَس ِباْلَقِوّي"، "َحِدیُثُه َلْیَس ِباْلَقِوّي"، "َلْیَس ِباْلَقِوّي َوَال  -4
  ِباْلَمْتُروك، ُهَو َبْیَن َذِلَك":

  : )10(الراوي األول: اَألْحَوُص ْبُن َحِكیٍم الِحْمِصيُّ 
حكیم یروي عنه ابن عیینة وغیره، وكان زعموا رجًال األحوص بن : )11(قال یعقوب الفسوي -

  عابًدا مجتهًدا، وحدیثه لیس بالقوي.

  

                                                           
 ).168القراءة خلف اإلمام، للبیهقي (ص: ) 1(
 ).366العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 2(
 ).183العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 3(
 ).2/488لعلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا (ا) 4(
 ).5/2635ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 5(
 ).7/297مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 6(
 ).4/187الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 7(
 ).8/156الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
 ).3/6(المجروحین، البن حبان ) 9(
    األحوص بن حكیم بن عمیر العنسي أو الهمداني الحمصي، من الخامسة، ق. انظر: تقریب التهذیب، ) 10(

                                                 ).96البن حجر (ص: 
 ).2/461المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 11(
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  أقوال النقاد في الراوي: -

: كان سفیان بن عیینة ُیثبته، وكان یحیى بن سعید            )2(، وقال مرة)1(وثقه ابن المدیني         
  یتكلم فیه. -القطان–

   .: صالح)4(وابن عمار )3(وقال ابن المدیني         

  : ال بأس به. )5(وقال العجلي         

 )9(وابن الملقن )8(وابن القیسراني )7(والنسائي )6(وضعفه محمد بن عوف الحمصي         
  . )12(والبوصیري )11(والهیثمي )10(والعراقي

                      : لیس بالقوي)14(ثقة، وقال الجوزجاني : ُیعتبر به إذا حدث عنه)13(وقال الدارقطني
  : ضعیف الحفظ، وكان عابًدا.)16(: ُضعَّف، وقال ابن حجر)15(في الحدیث، وقال الذهبي

: ضعیف، ال یسوى حدیثه شیئا،                 )18(: واه، وفي موضع )17(وقال أحمد بن حنبل        
  .r: ال ُیروى حدیثه، یرفع األحادیث إلى النبي )19(وفي موضع آخر

                                                           
 ).7/356تاریخ دمشق، البن عساكر () 1(
 ).391العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 2(
 ).2/113الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).2/23إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).1/213معرفة الثقات، للعجلي () 5(
 ).7/358تاریخ دمشق، البن عساكر () 6(
 ).20الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 7(
 ).3/1598القیسراني (ذخیرة الحفاظ، البن ) 8(
 ).9/395البدر المنیر، البن الملقن () 9(
 ).1/142تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 10(
 ).8/65مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 11(
 ).3/337إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 12(
 ).16(ص: سؤاالت البرقاني، للدارقطني ) 13(
 ).293أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 14(
 ).1/230الكاشف، للذهبي () 15(
 ).96تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 16(
 ).1/120الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 17(
 ).2/292تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 18(
 ).2/328الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 19(
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:           )2(والدارقطني مرة )1(واتهمه جماعة من النقاد بنكارة حدیثه، قال أبو حاتم الرازي        
  : ضعیف عنده مناكیر. )3(منكر الحدیث، وزاد أبو حاتم: لیس بقوى، وقال الساجي

: یروي المناكیر عن المشاهیر، )6(وابن القیسراني مرة )5(وابن الجوزي )4(وقال ابن حبان
  ابن الجوزي: فبطل االحتجاج به. وزاد

: لیس له فیما یرویه شيء منكر إال )7(ولكن ابن عدي خالفهم بنفیه النكارة في حدیثه، فقال        
  أنه یأتي بأسانید ال یتابع علیها، وهو ممن یكتب حدیثه.

  : ال ُیْكَتب حدیثه.)8(وخالفه ابن المدیني في جانب كتابة حدیثه، فقال        

: لیس بثقة، وقال ابن القیسراني )10(: لیس بشيء، وقال النسائي مرة)9(وقال ابن معین        
  : متروك.)12(: متروك الحدیث، وقال الكناني)11(مرة

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیف الراوي.  یعقوب الفسوي اإلمام أغلب النقادوافق 

  

  

                                                           
 ).2/328والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 1(
 ).1/259الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 2(
 .)2/23إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
 .)1/175المجروحین، البن حبان () 4(
 ).2/47الموضوعات، البن الجوزي () 5(
 ).333تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 6(
 ).2/119البن عدي (الكامل في ضعفاء الرجال، ) 7(
 ).7/359، تاریخ دمشق، البن عساكر ()63الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 8(
 ).312سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 9(
 ).2/293تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
 ).106تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 11(
 ).2/36الشنیعة الموضوعة، للكناني (تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار ) 12(
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  : )1(ُمَهاِجٍر ْبِن َجاِبٍر الُكوِفيُّ  ِإْبَراِهیُم ْبنُ الراوي الثاني: 
 )4(قال: ثنا إسماعیل بن إبراهیم بن مهاجر، ولیسا )3(حدثنا أبو ُنَعْیم :)2(قال یعقوب الفسوي -

  ذلك.بالَقویَّْین وال بالمتروكین، هما بین 

عن إبراهیم بن مهاجر، له َشَرٌف وَنَباَلة، َحِدیُثُه َلیِّن،  )6(حدثنا سفیان :)5(وقال في موضع آخر
  كوفي.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .(8)، وذكره الذهبي في ذكر من تكلم فیه وهو موثق(7)وثقه ابن سعد

: (12)بأس، وقال أبو داود: لیس به (11)والنسائي (10)وأحمد بن حنبل(9) وقال سفیان الثوري
  صالح الحدیث، وزاد أحمد بن حنبل: كذا وكذا.

ووثقه بعض النقاد مع تضعیف حدیثه، موافقین في هذا الجانب لإلمام یعقوب الفسوي في 
  ن حدیثه.یتلی

  : صدوق َلیُِّن الحفظ.(13)قال ابن حجر

  اختلفوا فیه.: صدوق (15): صدوق، اختلفوا في وهمه، وفي موضع آخر(14)وقال الساجي

                                                           
  . انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 4إبراهیم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي، من الخامسة، م ) 1(

  .                                                                                              )94(ص: 
 ).3/234ب الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعقو ) 2(
  هو الفضل بن دكین.                                               ) 3(
  یعني هو وأبوه.                                                                                         ) 4(
 ).93/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
                                               هو الثوري.  ) 6(
  ).331/ 6الطبقات الكبرى، البن سعد () 7(
  ).33من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص: ) 8(
  ).133/ 2الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
  ).2/341العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 10(
  ).2/213الرجال، للمزي ( تهذیب الكمال في أسماء) 11(
  ).1/296إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
  ).94تقریب التهذیب، البن حجر (ص ) 13(
  ).296/ 1إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
  ).146/ 1تهذیب التهذیب، البن حجر () 15(
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: سمعت أبي یقول: إبراهیم بن مهاجر لیس بقوي هو (1)وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم
وحصین بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قریٌب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، 
یكتب حدیثهم، وال یحتج بحدیثهم، قلت ألبي: ما معنى ال یحتج بحدیثهم؟ قال: كانوا قوما ال 

  ظون فیحدثون بما ال یحفظون فیغلطون ترى في أحادیثهم اضطراًبا ما شئت.یحف

         ك القوي، : لیس بذا(3): لم یكن بالقوي، وقال ابن معین مرة(2)وقال یحیى القطان
  : جائز الحدیث.(5): لیس بالقوي، وقال العجلي(4)وقال النسائي مرة

: ضعفوه، تكلم فیه یحیى القطان وغیره، قلت: (7): ُیْعتََبُر به، وفي موضع(6)وقال الدارقطني
  بحجة؟ قال: بلى؛ حدث بأحادیث ال یتابع علیها، قد غمزه شعبة أیًضا.

: أحادیثه صالحة یحمل بعضها بعًضا، وهو عندي أصلح من إبراهیم (8)وقال ابن عدي
  الَهَجري، وحدیثه ُیكتب في الضعفاء.

، وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل (11)والسیوطي (10)وابن القیسراني(9) وضعفه ابن معین
: قال یحیى بن معین یوًما عند عبد الرحمن وذكرنا إبراهیم بن مهاجر والسدي، فقال (12)عن أبیه

   (14)وابن عدي (13)وذكره العقیلي  یحیى: ضعیفین، فغضب عبد الرحمن بن مهدي، وكره ما قال.
  

                                                           
  ).133/ 2الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
  ).133/ 2الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
  ).343سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 3(
  ).11الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 4(
  ).1/207معرفة الثقات، للعجلي () 5(
  ).20: الضعفاء والمتروكین، للدارقطني (ص) 6(
  ).180 :سؤاالت الحاكم النیسابوري للدارقطني (ص) 7(
  ).215/ 1اء الرجال، البن عدي (الكامل في ضعف) 8(
  ).2/133، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()344/ 3تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 9(
  ).313تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 10(
  ).2/164المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 11(
  ).159/ 3العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 12(
  ).1/66الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 13(
  ).1/348الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 14(
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  في الضعفاء.   (4)والذهبي (3)وابن الجوزي (2)والدارقطني (1)وابن شاهین

 يانفرد من الروایات، وال یعجبن: كثیر الخطأ تستحب مجانبة ما (5)وقال ابن حبان
  االحتجاج بما وافق األثبات لكثرة ما یأتي من المقلوبات.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق َلیُِّن الحفظ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

على تضعیفه، ووافقه بعضهم في تلیین حدیثه مع  یعقوب الفسوي اإلمام وافق بعض النقاد
  الثناء علیه، بینما خالفه بعضهم بتوثیقهم للراوي مطلًقا.

ان وابن معین                یحیى القطیعقوب الفسوي األولى بنحو عبارة األئمة  وجاءت عبارة اإلمام   
  .- في أحد قولیهما-حاتم الرازي والنسائي يوأب

  یعقوب الفسوي على درایة دقیقة بحال الراوي من جانبین: قال الباحث: لقد كان اإلمام

وتبعه  األول: حین أشار إلى ضعف حدیثه مع الثناء علیه، فقال: "َلُه َشَرٌف َوَنَباَلٌة، َحِدیُثُه َلیٌِّن"،
على ذلك عدد من النقاد، منهم اإلمام ابن حجر؛ حیث قال: "صدوق َلیُِّن الحفظ"، ویعضد ذلك 
كالم اإلمام أحمد بن حنبل فیه؛ حیث قال: "لیس به بأس، كذا وكذا"، وقد فسر اإلمام الذهبي عبارة 

  : "هي باالستقراء كنایة عمن فیه لین".(6)اإلمام أحمد "كذا وكذا"، فقال

ني: أراد التنبیه أن بهذه العبارة السابقة: "َلُه َشَرٌف َوَنَباَلٌة، َحِدیُثُه َلیٌِّن" إلى أن الوالد أحسن حاًال والثا
  من ابنه، وهذا ما وافقه علیه النقاد.

: "سألت أبي عن إبراهیم بن مهاجر؟ فقال: "لیس به بأس كذا (7)قال عبد اهللا بن أحمد
  بن إبراهیم بن مهاجر؟ فقال: "أبوه أقوى في الحدیث منه". وكذا"، وسألته عن ابنه إسماعیل 

  : "إسماعیل بن إبراهیم بن مهاجر في حدیثه بعض النكرة، وأبوه خیر منه".(8)وقال ابن عدي
  

                                                           
  ).48تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 1(
  ).1/251الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 2(
  ).1/54والمتروكون، البن الجوزي (الضعفاء ) 3(
  ).1/27المغني في الضعفاء، للذهبي () 4(
  ).102/ 1المجروحین، البن حبان () 5(
  ).4/483میزان االعتدال، للذهبي () 6(
  ).1/465الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
  ).1/466الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
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  : )1(الراوي الثالث: ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَهاِجٍر الُكوِفيُّ 
 )4(قال: ثنا إسماعیل بن إبراهیم بن مهاجر، ولیسا )3(حدثنا أبو ُنَعْیم :)2(قال یعقوب الفسوي -

  بالَقویَّْین وال بالمتروكین، هما بین ذلك.

  أقوال النقاد في الراوي:                                                                              -

وابن  )9(والبیهقي )8(ارقطنيوالد )7(وابن الجارود )6(والنسائي )5(ضعفه ابن معین           
وابن  )15(والهیثمي )14(وابن كثیر )13(وابن القطان )12(وابن الجوزي )11(والبوصیري )10(القیسراني

: ضعفوه، )19(: ُیَضعَّف في الحدیث، وقال الذهبي)18(وقال الترمذي ،)17(والمتقي الهندي )16(حجر
  : واه. )20(وقال في موضع آخر

                                                           
بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي، من السابعة، ت ق.  انظر: تقریب التهذیب، البن إسماعیل بن إبراهیم ) 1(

                                                 ).105حجر (ص: 
 ).3/234المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  هو الفضل بن دكین.                                               ) 3(
  عني هو وأبوه.                                                                                         ی) 4(
 ).2/152الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).1/465الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).1/279تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
 ).4/14سنن الدارقطني () 8(
 ).8/214، معرفة السنن واآلثار، للبیهقي ()6/57السنن الكبرى () 9(
 ).313تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 10(
 ).3/87مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 11(
 ).2/370التحقیق في مسائل الخالف، البن الجوزي () 12(
 ).3/128لقطان (بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن ا) 13(
 ).9/211البدایة والنهایة، البن كثیر () 14(
 ).3/297مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 15(
 ).105تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 16(
 ).9/424كنز العمال، للمتقي الهندي () 17(
 ).5/270سنن الترمذي () 18(
 ).1/77المغني في الضعفاء، للذهبي () 19(
 ).4/596االعتدال، للذهبي (میزان ) 20(
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:         )2(بقوي، یكتب حدیثه، وقال البیهقي في موضع آخر: لیس )1(وقال أبو حاتم الرازي
  غیر قوي في الحدیث. 

: عنده )5(: في حدیثه نظر، وقال في موضع)4(: فیه نظر، وقال البخاري)3(وقال الساجي        
  عجائب.

: في حدیثه بعض النكرة، وقال )7(: منكر الحدیث، وقال ابن عدي)6(وقال في موضع آخر        
  : فاحش الخطأ.)8(حبان ابن

: ضعیف )9(حاتم الرازي بعدم كتابة حدیثه،  فقال اداود ضعفه جدا، وخالف أب اولكن أب        
  ضعیف، أنا ال أكتب حدیثه .

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

یعقوب الفسوي بنحو  على تضعیفه، وجاءت عبارة اإلمام یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
    حاتم الرازي والبیهقي. يأب ینعبارة اإلمام

                                                           
 ).2/153الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).14/107معرفة السنن واآلثار، للبیهقي () 2(
 ).2/150إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
 ).24الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 4(
 ).2/150التاریخ األوسط، للبخاري () 5(
 ).1/109الجوزي (الضعفاء والمتروكون، البن ) 6(
 ).1/466الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).1/122المجروحین، البن حبان () 8(
 ).1/279تهذیب التهذیب، البن حجر () 9(
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  : )1(الراوي الرابع: َعْبُد اِهللا بُن ِإْدِرْیَس بِن َیِزْیَد بِن َعْبِد الرَّْحَمِن اَألْوِديُّ 
         )4(، قال: أخبرنا داود بن یزید األودي)3(اهللا بن موسىحدثنا عبید : )2(قال یعقوب الفسوي -

  عن عبد اهللا بن إدریس، ولیس هو بالقوي.
  أقوال النقاد في الراوي:  -

: ثقة ثبت، وزاد العجلي: صاحب سنة زاهد صالح،              )6(والنسائي )5(قال العجلي
صاحب سنة وجماعة، وقال أبو حاتم  : كان ثقًة مأموًنا كثیر الحدیث حجة)7(وقال ابن سعد

ة ُیحَتجُّ بها، وهو إمام من أئمة المسلمین، ثقة،                     )8(الرازي : حدیث ابن إدریس ُحجَّ
  : إمام حافظ. )10(: ثقة متفق علیه، وقال الذهبي)9(وقال الخلیلي

  .)15(وابن حجر )14(والدارقطني )13(وابن خراش )12(وابن معین )11(ووثقه ابن المدیني        
  في الثقات. )18(وابن خلفون )17(وابن شاهین )16(وذكره ابن حبان        

                                                           
عبد اهللا بن إدریس بن یزید بن عبد الرحمن األودي، أبو محمد الكوفي، من الثامنة، مات سنة اثنتین وتسعین ) 1(

                                               ).295ن سنة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ومائة، وله بضع وسبعو 
 ).3/192المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
العبسي الكوفي، أبو محمد، ثقة كان یتشیع، من التاسعة،  هو عبید اهللا بن موسى بن أبي المختار بن باذام) 3(

                                               ).375مات سنة ثالث عشرة ومائتین، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
ابن إدریس، ضعیف،  هو داود بن یزید بن عبد الرحمن األودي الزعافري، أبو یزید الكوفي األعرج، عم عبد اهللا) 4(

                                               ).200من السادسة، مات سنة إحدى وخمسین ومائة، بخ ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/21معرفة الثقات، للعجلي () 5(
 ).14/299تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
 ).6/362بن سعد (الطبقات الكبرى، ال) 7(
 ).5/9الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).1/234اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 9(
 ).7/499سیر أعالم النبالء، للذهبي () 10(
 ).5/9الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).5/9الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
 ).7/234، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ()9/426البغدادي (تاریخ بغداد، للخطیب ) 13(
 ).5/401سنن الدارقطني () 14(
 ).295تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 15(
 ).7/59الثقات، البن حبان () 16(
 ).127تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 17(
 ).7/235إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 18(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

النقاد توثیًقا مطلًقا، ووثقه  في تضعیفه؛ حیث وثقه أغلب یعقوب الفسوي اإلمام خالف النقاد
  بعضهم توثیًقا عالًیا.

  

  : )1(الراوي الخامس: ُمَحمَُّد ْبُن ثَاِبٍت اْلُبَناِنيُّ 
  محمد بن ثابت البناني لیس بالقوي. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  محمد بن أسلم البناني ضعیف. :)3(وقال في موضع آخر
  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : ال بأس به، وهو عزیز الحدیث، لم یأت بحدیث منكر.)4(قال أبو عبد اهللا الحاكم         
  : صدوق في نفسه، ولكنه ضعیف الحدیث.)5(وقال عثمان بن مسلم الصفار

 )11(والعراقي )10(والهیثمي )9(وابن القیسراني )8(والدارقطني )7(والنسائي )6(وضعفه أبو داود         
  .)12(وابن حجر

: عامة )15(: لین، وقال ابن عدي)14(: لیس بقوي، وقال أبو زرعة الرازي)13(وقال ابن معین        
  أحادیثه مما ال یتابع علیه.

                                                           
                                                                                             ).470أسلم البناني البصري، من السابعة، ت. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: محمد بن ثابت بن ) 1(
 ).2/664المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).127/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).77سؤاالت السجزي، للحاكم (ص: ) 4(
 ).9/83تهذیب التهذیب، البن حجر () 5(
 ).1/363سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 6(
 ).91الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 7(
 ).276سؤاالت السلمي للدارقطني (ص: ) 8(
 ).2/688ذخیرة الحفاظ البن القیسراني () 9(
 ).1/254ائد ومنبع الفوائد، للهیثمي (مجمع الزو ) 10(
 ).6/2705تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 11(
 ).470تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 12(
 ).7/217الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).7/217الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 14(
 ).7/313الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 15(
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: لیس )3(: لیس بشيء، وقال ابن القیسراني مرة)2( وابن القیسراني مرة)1(وقال ابن معین       
  بحجة.

: )5(وقال ابن حبان به، منكر الحدیث، : یكتب حدیثه وال یحتج)4(وقال أبو حاتم الرازي مرة
  یروي عن أبیه ما لیس من حدیثه كأنه ثابت آخر، ال یجوز االحتجاج به وال الروایة عنه على قلته، 

  : ال یجوز االحتجاج به وال الروایة عنه.)6(وقال ابن القیسراني مرة أخرى
  : فیه نظر.)7(وقال البخاري        
  قط.: سا)8(وقال األزدي        

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  .على تضعیفه یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  

  : )9(مَُّد ْبُن ِحْمَیَر الِحْمِصيُّ الراوي السادس: ُمحَ 
  محمد بن ِحْمَیَر حمصي لیس بالقوي. :)10(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

   .)13(وابن عبد الهادي )12(ودحیم )11(وثقه ابن معین

                                                           
 ).7/217، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/205تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 1(
 ).34تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 2(
 ).88تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 3(
 ).7/217الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).2/252المجروحین، البن حبان () 5(
 ).396الحفاظ، البن القیسراني (ص: تذكرة ) 6(
 ).1/50التاریخ الكبیر، للبخاري () 7(
 ).9/83تهذیب التهذیب، البن حجر () 8(
 ق. انظر: تقریب س مد خ مائتین، سنة مات التاسعة، من الحمصي، السلیحي أنیس بن حمیر بن محمد )9(

                                                                                             .)475: ص، البن حجر (التهذیب
 ).2/309المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 10(
 ).7/240، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 204تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 11(
 ).9/135، تهذیب التهذیب، البن حجر () 8/20سیر أعالم النبالء، للذهبي () 12(
 ).2/357تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق، البن عبد الهادي () 13(
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  في الثقات. )2(وابن شاهین )1(وذكره ابن حبان

: كان من             )4(: ما علمت إال خیًرا، وقال أبو زرعة الدمشقي)3(وقال أحمد بن حنبل
  خیار الناس.

: ال بأس به،           )7(: لیس به بأس، وقال ابن معین مرة)6(قطنيار والد )5(النسائيوقال 
  : صدوق.)9(: صالح، وقال ابن حجر)8(وقال ابن قانع

  : لیس بالقوي.-تبًعا لیعقوب الفسوي– )12(والفتني  )11(والكناني )10(وقال السیوطي

  في الضعفاء.  )14(والذهبي )13(وذكره ابن الجوزي        

    : ما هو بذاك الحجة، حدیثه ُیعدُّ في الِحسان، وقد انفرد بأحادیث،   )15(وقال الذهبي
  : له غرائب وأفراد.)16(وقال مرة

  : ُیكتب حدیثه وال ُیحتج به.)17(وقال أبو حاتم الرازي

  : وضاع.)18(المناويوقال 

  
                                                           

 ).7/441الثقات، البن حبان () 1(
 ).212تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 2(
 ).7/240الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).266تاریخ أبي زرعة الدمشقي (ص: ) 4(
 ).25/119تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).58سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 6(
 ).1/91تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 7(
 ).9/135تهذیب التهذیب، البن حجر () 8(
 ).475تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
 ).1/210المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 10(
 ).1/288تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 11(
 ).79تذكرة الموضوعات، للفتني (ص: ) 12(
 ).3/55الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 13(
 ).2/574المغني في الضعفاء، للذهبي () 14(
 ).8/20سیر أعالم النبالء، للذهبي () 15(
 ).3/532للذهبي ( میزان االعتدال،) 16(
 ).7/240الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 17(
 ).3/553( للمناويفیض القدیر، ) 18(
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  غیره من النقاد:یعقوب الفسوي وأحكام  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

في تضعیفه، ووافقه بعضهم في تضعیفه، وتبع  یعقوب الفسوي اإلمام خالف أغلب النقاد
والفتني؛ حیث جاءت عباراتهم مطابقة  یعقوب الفسوي في حكمه األئمة السیوطي والكناني اإلمام

  لعبارته.
دد، ولعل الذي جعله یقول فیه قوله هذا هو بسبب ما له من فیه تش المناويأما قول اإلمام 

غرائب وأفراد، ولكن ال ُیسلم له بذلك فإن كل راٍو له من الغرائب واألفراد وٕاال لنسبنا الكثیر من 
الرواة إلى الوضع بسبب ذلك بل إننا ال ننكر على الراوي بأن یأتي بحدیث أغرب فیه أو انفرد به 

: "وال ُینكر من )1(دیث، بل هذه صفة الثقة من الرواة، قال اإلمام ابن المدینيمن بین الكثیر من الح
رجل سمع من رجل ألًفا وألفین أن یجيء بحدیث غریب"، وكذلك لعل هذا السبب هو الذي دفع  

  حاتم  الرازي إلى أن یقول فیه: "ُیكتب حدیثه وال ُیحتج به". امام أباإل
  

"َلیُِّن الرواة الذین قال فیهم، "ِفیِه ِلیٌن"، "ِفي َحِدیِثِه ِلیٌن"، "َلیٌِّن"، "َلیُِّن اْلَحِدیِث"، -5
  "َحِدیُثُه َلیٌِّن":   ،"َجاِنبِ الْ 

  : الراوي األول: ِإْبَراِهیُم ْبِن ُمَهاِجٍر ْبِن َجاِبٍر الُكوِفيُّ 
عن إبراهیم بن مهاجر، له َشَرٌف وَنَباَلة، َحِدیُثُه َلیِّن،  )3(حدثنا سفیان :)2(قال یعقوب الفسوي -

  كوفي.
  .)4(سبق بیان حاله

اُج ْبُن ُنَصْیٍر الَبْصِريُّ     :)5(الراوي الثاني: اْلَحجَّ
اُج ْبُن ُنَصْیٍر....، ِفیِه ِلیٌن، كان َشْیًخا ُمَغفًَّال َسِلیًما :)6(قال یعقوب الفسوي -       .     (7)حدثنا اْلَحجَّ

  وكان ابُن اْبَنِة اْألَْزَهُر َأْدَخَل علیه أحادیث.
                                                           

 ).9/297تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 1(
 ).93/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  هو الثوري.                                               ) 3(
  ، من هذا البحث.)131ص:انظر: () 4(
القیسي، أبو محمد البصري، من التاسعة، مات سنة ثالث عشرة أو أربع عشرة  حجاج بن نصیر الفساطیطي) 5(

                                                                                              ).153ومائتین، ت. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/114(لمعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ا) 6(
 .هكذا وجدتها في النسخة المطبوعة من الكتاب) 7(
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

  في الثقات، وقال ابن حبان: یخطئ ویهم . )2(وابن شاهین )1(ذكره ابن حبان        

: كان شیًخا صدوًقا، ولكنهم أخذوا علیه أشیاء في حدیث شعبة، كان ال )3(وقال ابن معین
  بأس به.

: ولحجاج بن نصیر أحادیث وروایات عن شیوخه، وال أعلم له شیًئا منكًرا )4(ابن عديوقال 
  غیر ما ذكرت، وهو في غیر ما ذكرته صالح.

 )10(والدارقطني )9(واألزدي )8(وابن قانع )7(والنسائي )6(وابن معین )5(وضعفه ابن سعد         
وزاد ابن قانع: لین الحدیث، وزاد ابن ، )14(وابن حجر )13(والبوصیري )12(والذهبي )11(والبیهقي

  حجر: كان یقبل التلقین.
في  )19(وابن الجوزي )18(والبلخي )17(وابن الجارود )16(وأبو العرب )15(وذكره العقیلي

  الضعفاء.
                                                           

 ).8/202الثقات، البن حبان () 1(
 ).69تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 2(
،                  )5/464، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()4/257تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 3(

 ).1/465میزان االعتدال، للذهبي (
 ).2/534الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).7/222الطبقات الكبرى، البن سعد () 5(
 ).2/531الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).5/464تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 7(
 ).3/405إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).2/209، تهذیب التهذیب، البن حجر ()1/193لجوزي (الضعفاء والمتروكون، البن ا) 9(
 ).1/287سنن الدارقطني () 10(
 ).2/679السنن الكبرى، للبیهقي () 11(
 ).1/151المغني في الضعفاء، للذهبي () 12(
 ).6/298إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 13(
 ).153تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 14(
 ).1/285الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 15(
 ).3/405إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
 ).3/405إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 17(
 ).3/405إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 18(
 ).1/193الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 19(
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: وثق على ضعفه،            )2(: یضعف ِفي الحدیث، وقال الهیثمي)1(وقال الترمذي
: ضعفوه، وشّذ         )4( عندهم، وقال الذهبي مرة أخرى: لیس بالقوي )3(وقال أبو أحمد الحاكم

  ابن حبان فوثقه.

  قال الباحث: بل وثقه أیًضا ابن معین وابن شاهین كما سبق بیانه.

  : سكتوا عنه. )6(: یتكلمون فیه، وقال مرة)5(وقال البخاري

  ال یكتب حدیثه.: لیس ثقة، و )8(: لیس بشيء، وقال النسائي مرة)7(وقال ابن معین مرة        

ال  : منكر الحدیث، ضعیف الحدیث، ترك حدیثه، كان الناس)9(وقال أبو حاتم الرازي
  : منكر الحدیث، ذهب حدیثه. )10(یحدثون عنه، وقال السمعاني

  وقد وافقهما جماعة من النقاد على ترك حدیثه.

: متروك )13( والساجي )12(: ذهب حدیثه، وقال مسلم بن الحجاج)11(قال علي بن المدیني
  : أجمعوا على تركه.)15(: ترك الناس حدیثه، وقال الدارقطني مرة)14(الحدیث، وقال أبو داود

قال الباحث: في نقل اإلجماع على ترك حدیث الراوي نظر، لوجود من وثقه                      
  من النقاد.

  قین.وقد بین العجلي سبب ترك العلماء لحدیث الراوي، وهو قبوله التل        

                                                           
 ).739العلل الصغیر، للترمذي (ص: ) 1(
 ).10/352ومنبع الفوائد، للهیثمي (مجمع الزوائد ) 2(
 ).3/405إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
 ).1/313الكاشف، للذهبي () 4(
 ).2/329التاریخ األوسط، للبخاري () 5(
 ).32الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 6(
 ).4/205تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
 ).5/464ي (تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمز ) 8(
 ).3/167الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).10/219األنساب، للسمعاني () 10(
 ).3/167الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).2/749الكنى واألسماء، لمسلم () 12(
 ).3/405إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).2/65سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 14(
 ) 2/149الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 15(
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: كان معروًفا بالحدیث، ولكنه أفسده أهل الحدیث بالتلقین، كان یلقن وأدخل )1(قال العجلي        
  في حدیثه ما لیس منه َفُتِرك.

: "كان َشْیًخا ُمَغفًَّال َسِلیًما، وكان )2(وقد أشار یعقوب الفسوي إلى قبول الراوي للتلقین بقوله
  علیه أحادیث".ابُن اْبَنِة اْألَْزَهُر َأْدَخَل 

  : "كان یقبل التلقین".)3(وهذا ما صرح به ابن جحر بقوله

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف كان یقبل التلقین، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

ووافقه اإلمام العجلي واإلمام           على تضعیفه،  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
ابن حجر على قبول الراوي للتلقین. وقد أضاف یعقوب الفسوي فائدة بذكر اسم الذي لقنه، وهو اْبُن 

  فكان اإلمام یعقوب الفسوي على درایة دقیقة بحال الراوي وخاصة أنه شیخه. .اْبَنِة اْألَْزَهرُ 

  
  : )4(الَهْمَداِنيُّ  َماِلكٍ  َأِبي بنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  بنِ  َیِزْیدَ  َخاِلُد ْبنُ الراوي الثالث: 

یزید بن أبي مالك شامي كان قاضًیا، وابنه خالد بن یزید بن أبي مالك  :)5(قال یعقوب الفسوي -
  في حدیثهما لین.

     ،         )7(خالد بن یزید بن أبي مالك حدثنا عنه سلیمان بن عبد الرحمن :)6(وقال في موضع آخر
  وهو ضعیف الحدیث.

  
  

                                                           
 ).1/287معرفة الثقات، للعجلي () 1(
 ).2/114المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 2(
 ).153تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 3(
ومائة، خالد بن یزید بن عبد الرحمن بن أبي مالك، أبو هاشم الدمشقي، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانین ) 4(

                                                                                             ).191وهو ابن ثمانین، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).454/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).2/450المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
بن سلیمان بن عبد الرحمن عیسى التمیمي الدمشقي، ابن بنت شرحبیل، أبو أیوب، صدوق یخطئ،              هو) 7(

                                                                            ).253. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4من العاشرة، مات سنة ثالث وثالثین ومائتین، 
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  أقوال النقاد في الراوي: -

 ، وزاد)4(وعثمان بن أبي شیبة )3(وأحمد بن صالح )2(وأبو زرعة الدمشقي )1(وثقه العجلي  
  في الثقات. )6(وابن خلفون )5(: صادق، وذكره ابن شاهینعثمان

  : ال بأس به.)7(وقال أبو زرعة الرازي  

  : كان صدوًقا في الروایة، ولكنه كان یخطئ كثیًرا وفي حدیثه مناكیر، )8(وقال ابن حبان  
  ال یعجبني االحتجاج بخبره إذا انفرد عن أبیه.

  )13(وابن القیسراني )12(والدارقطني )11(وأبو داود )10(وابن معین )9(وضعفه ابن المدیني  
  : لیس بالقوي، )16(البیهقي، وزاد الهیثمي: جًدا وقد وثق، وقال )15(وابن حجر )14(والهیثمي

   )20(والساجي )19(ضعفوه، وذكره ابن الجارود :)18(وابن كثیر )17(وقال الذهبي
  

                                                           
 ).1/333معرفة الثقات، للعجلي () 1(
 ).8/198تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 2(
 ).8/198تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 3(
 ).76تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 4(
 ).76تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 5(
 ).4/161الكمال، لمغلطاي (إكمال تهذیب ) 6(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم         )3/864الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 7(

)3/359.( 
 ).1/284المجروحین، البن حبان () 8(
 ).159سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 9(
 ).4/429تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 10(
 ).2/206سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 11(
 ).8/198تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 12(
 ).4/2092ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 13(
 ).9/397مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
 ).191تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 15(
 ).223(ص:  البعث والنشور، للبیهقي) 16(
 ).1/370الكاشف، للذهبي () 17(
 ).20/340البدایة والنهایة، البن كثیر () 18(
 ).3/128تهذیب التهذیب، البن حجر () 19(
 ).3/128تهذیب التهذیب، البن حجر () 20(
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  في الضعفاء.  )5(والمنتجالي )4(وأبو العرب )3(وابن الجوزي )2(والدارقطني )1(والعقیلي

: لم أر في أحادیثه إال كل ما یحتمل في الروایة ویرویه عن ضعیف )6(وقال ابن عدي
  عنه، فیكون البالء من الضعیف ال منه.

  : لیس بشيء.)8(وأحمد بن حنبل )7(وقال ابن معین مرة

  : لیس بشيء ضعیف.)10(وابن القیسراني مرة )9(وقال ابن الجارود

: یروى أحادیث )11(وقد اتهمه بعض النقاد بروایة األحادیث المنكرة، فقال أبو حاتم الرازي
  مناكیر.

  : لیس بثقة.)13(متروك الحدیث، وقال النسائي: )12(وقال أبو داود مرة

  : كذاب.)14(وقال الهیثمي في موضع آخر
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

في تضعیف الراوي، وأسرف اإلمام الهیثمي حین  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  ؛ فهذا ما لم یسبقه علیه أحد من النقاد. - في أحد قولیه–اتهمه بالكذب 

  

                                                           
 ).2/17الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 1(
 ).2/151الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 2(
 ).1/251، البن الجوزي (الضعفاء والمتروكون) 3(
 ).4/161إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).4/161إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
 ).3/427الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).3/427الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).3/427الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
 ).4/161تهذیب الكمال، لمغلطاي (إكمال ) 9(
 ).3/1393ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 10(
 ).3/359() الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم 11(
 ).4/160إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
 ).36الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 13(
 .)1/249مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
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  : )1(الراوي الرابع: َرَقَبُة بُن َمْصَقَلَة الَعْبِديُّ الُكوِفيُّ 
  َعْن َرَقَبَة، َلیٌِّن. )4(َوُعَبْیُد اللَّهِ  )3(حدثنا َأُبو ُنَعْیمٍ  :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .: وكان یمزحابن حجر : ثقة مأمون، وزاد)6(وابن حجر )5(قال أحمد بن حنبل        

، وزاد الدارقطني:           )11(والذهبي )10(والدارقطني )9(والنسائي )8(والعجلي )7(ووثقه ابن معین
  إال أنَّه كان فیه ُدعابة.

في الثقات، وقال ابن حبان في موضع  )14(وابن خلفون )13(وابن شاهین )12(وذكره ابن حبان        
  أهل الكوفة، وكان یتورع. ين متقن: م)15(آخر

  : صالح.)17( وأبو أحمد المرازي )16(وقال أبو حاتم الرازي        

  : رقبة ضعیف، ما یبالي عمن روى.)18(يوقال یحیى بن إسحاق البجل        

  
                                                           

بن مصقلة العبدي الكوفي، أبو عبد اهللا، من السادسة، مات سنة تسع وعشرین ومائة، خ م ت س فق.  رقبة) 1(
                                                                                              ).210انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).3/109وي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفس) 2(
  هو الفضل بن دكین.                                                                                             ) 3(
هو عبید اهللا بن موسى العبسي.                                                                                             ) 4(
 ).1/386العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( )5(
 ).210تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
 ).3/522الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).1/363معرفة الثقات، للعجلي () 8(
 ).9/220تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
 ).168سؤاالت السلمي للدارقطني (ص: ) 10(
 ).1/398الكاشف، للذهبي () 11(
 ).6/311الثقات، البن حبان () 12(
 ).88تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 13(
 ).4/400( لمغلطايإكمال تهذیب الكمال، ) 14(
 ).264مشاهیر علماء األمصار، البن حبان (ص: ) 15(
 ).3/522الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
 ).4/400ال، لمغلطاي (إكمال تهذیب الكم) 17(
 ).4/400إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 18(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

یعقوب الفسوي في تضعیفه، وشاركه في تضعیفه اإلمام  یحیى  خالف أغلب النقاد اإلمام
  وحده. يبن إسحاق البجلا
  

  : )1(الرَّْحَمِن الُجَمٍحيُّ الَمَدِنيُّ الراوي الخامس: َسِعیُد ْبُن َعْبِد 
  سعید بن عبد الرحمن كان قاضًیا على بغداد، وهو َلیُِّن الحدیث. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

    : ثقة مأمون.)4(وأبو عبد اهللا الحاكم )3(قال موسى بن هارون         

،               )9(وابن بشكوال )8(وأحمد بن صالح )7(والعجلي )6(وابن نمیر )5(ووثقه ابن معین         
  : وثق.)10(وقال الذهبي

: ال بأس به، )12(: لیس به بأس، حدیثه مقارب، وقال النسائي مرة)11(وقال أحمد بن حنبل         
  : صالح.)13(وقال أبو حاتم الرازي

                                                           
سعید بن عبد الرحمن الجمحي، من ولد عامر بن حذیم، أبو عبد اهللا المدني، قاضي بغداد، من الثامنة،  مات ) 1(

         سنة ست وسبعین ومائة، وله اثنتان وسبعون، عخ م د س ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 
                                                                                                ).238(ص: 

 ).3/138المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).5/321إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
 ).1/116المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 4(
 ).124یة الدارمي (ص: تاریخ ابن معین، روا) 5(
 ).4/56تهذیب التهذیب، البن حجر () 6(
 ).1/402معرفة الثقات، للعجلي () 7(
 ).5/321إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).1/227شیوخ عبد اهللا بن وهب القرشي، البن بشكوال () 9(
 ).86من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص: ) 10(
 ).234أحمد (ص: سؤاالت أبي داود لإلمام ) 11(
 ).10/530تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 12(
 ).4/41الجرح  والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
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ها مستقیمة، وٕانَّما یِهم عندي في : له أحادیث غرائب ِحسان وأرجو أنَّ )1(وقال ابن عدي       
  الشَّيء بعد الشيء، یرفع موقوًفا ویوصل مرسًال ال عن تعّمد.

  وهام، وأفرط ابن حبان في تضعیفه.: صدوق له أ)2(وقال ابن حجر       

: یروي عن الثِّقات موضوعات، وزاد ابن حبان: یتخایل )4(وابن القیسراني )3(وقال ابن حبان       
  : یروي أحادیث ال یتابع علیه.)5(یسمعها أنَّه كان المعتمد لها، وقال الساجيمن 

  : ال یحتج به.)7(: لیس هو بشيء، وقال أبو حاتم في موضع آخر)6(وقال ابن معین مرة       
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  سبحانه وتعالى أعلم.الراوي صدوق، واهللا 

  على تضعیفه، وخالفه أغلبهم فوثقوه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق بعض
  

  : )8(الراوي السادس: َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر الَبْصِريُّ 
  عباد بن منصور َلیُِّن الحدیث. :)9(قال یعقوب الفسوي -

  عباد بن منصور في حدیثه ضعف.  :)10(وقال في موضع

  عباد بن منصور ضعیف. :)11(موضع آخروقال في 

  

                                                           
 ).4/456الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).238تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 2(
 ).1/323المجروحین، البن حبان () 3(
 ).361القیسراني (ص: تذكرة الحفاظ، البن ) 4(
 ).2/148، میزان االعتدال، للذهبي ()10/530تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).5/321إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).4/56، تهذیب التهذیب، البن حجر ()2/148میزان االعتدال، للذهبي () 7(
 عباد بن منصور الناجي، أبو سلمة البصري القاضي بها، من السادسة، مات سنة اثنتین وخمسین ومائة، ) 8(

                                                                                              ).291. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4خت 
 ).61/ 3عقوب الفسوي (المعرفة والتاریخ، لی) 9(
 ).126/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 10(
 ).121/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
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  أقوال النقاد في الراوي:  

  : ثقة، ال ینبغي أن یترك حدیثه لرأي أخطأ فیه، یعني القدر.)1(قال یحیى القطان
  .: صدوق، وزاد: رمي بالقدر، وكان یدلس، وتغیر بأخرة)3(وابن حجر )2(وقال البخاري        

  : جائز الحدیث.)5(في موضع آخر: ال بأس به، و )4(وقال العجلي        

 )11(والهیثمي )10(والعراقي )9(والذهبي )8(وابن القیسراني )7(وابن معین )6(وضعفه ابن المدیني
  .)12(والبوصیري

                    )17(وابن شاهین )16(وأبو العرب )15(وابن السكن )14(والبلخي )13(يـــره العقیلـــــــوذك
   في الضعفاء. )18(وابن الجوزي

  : لیس بحجة في الحدیث، وفي موضع )20(: ضعیف قد تغیر، وفي موضع)19(وقال النسائي
                                                           

 ).6/86الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).288العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 2(
 ).291تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 3(
 ).2/18معرفة الثقات، للعجلي () 4(
 ).2/18معرفة الثقات، للعجلي () 5(
 ).52سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 6(
 ).414سؤاالت ابن الجنید البن معین (ص: ) 7(
 ).2/612ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 8(
 ).1/532الكاشف، للذهبي () 9(
 ).5/2102تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 10(
 ).4/328مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 11(
 ).1/143مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 12(
 ).3/134الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 13(
 ).7/184إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).7/184إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).7/184إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
 ).146تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 17(
 ).2/76الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 18(
 ).74الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 19(
 ).3/320السنن الكبرى، للنسائي () 20(
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وأبو بكر بن  )4(وابن عبد الرحیم التبان )3(والدارقطني )2(: لیس بالقوي، وكذا قال  ابن معین)1(آخر
  : لین.)6(، وزاد ابن معین وابن أبي شیبة: في الحدیث، وقال أبو زرعة الرازي)5(أبي شیبة

بالقوي ولكنه یكتب،  لیس : حدیثه)7(وضعفه بعض النقاد مع كتابة حدیثه، فقال ابن معین
: في جملة من یكتب )9(: ضعیف الحدیث، یكتب حدیثه، وقال ابن عدي)8(وقال أبو حاتم الرازي

  حدیثه.

: لیس بذاك، )12(: لیس بشيء، وقال أبو داود)11( وابن القیسراني مرة )10(وقال ابن معین
  : متروك. )13(أحادیث فیها نكارة، وقالوا: تغیر، وقال ابن الجنیدوعنده 

قال الباحث: ترجع أسباب جرح النقاد للراوي ألربعة أسباب، وهي: بدعة القدریة، ونكارة في 
: كانت )14(حدیثه، وعلتا التدلیس واالختالط، وقد أجاد أحمد بن حنبل حین جمع ثالثًا منها قائًال 

  ا، وكان یدلس.دری  أحادیثه منكرة، وكان ق

: تكلم فیه ونسب إلى القدر، )15(وتبعه ابن خلفون وابن حجر على ذلك، فقال ابن خلفون       
  .: رمي بالقدر، وكان یدلس، وتغیر بأخرة)16(وكان مدلًسا، ولیس هو ممن یحتج به. وقال ابن حجر

  . t أما عن تدلیسه فتدور أقوال العلماء أن تدلیسه كان عن عكرمة بن أبي جهل       

                                                           
 ).14/160تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 1(
 ).2/220روایة ابن محرز (تاریخ ابن معین، ) 2(
 ).252سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص: ) 3(
 ).7/184إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).2/220تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 5(
جرح والتعدیل، البن أبي حاتم   ، ال)3/811الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 6(

)6/86.( 
 ).4/103تاریخ ابن معین، روایة الدوري ( )7(
 ).6/86الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).5/549الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
 ).4/86تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 10(
 ).91تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 11(
 ).1/421سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 12(
 .)7/185، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ()2/393العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة، البن الجوزي () 13(
 ).7/184إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).7/185إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).291تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 16(
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: كان قدرًیا داعیة إلى القدر، وكل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهیم )1(قال ابن حبان
  بن أبي یحیى عن داود بن الحصین فدلسها عن عكرمة.ا

  مع منه.: روى عن عكرمة أحادیث، وال نعلمه س)2(وقال البزار

: ما أحب الروایة عنه )4(: یرى القدر، وقال معاذ بن معاذ)3(أما عن بدعة الراوي، قال العقیلي      
  من أجل القدر.

  قال الباحث: وبالرغم من عدم محبة معاذ بن معاذ الروایة عن الراوي إال أنه حدث عنه.      

معاذ: حدثنا عباد بن منصور على قدریة : سمعت أبي یقول: قال معاذ بن )5(قال عبد اهللا بن أحمد
  فیه.

: ال ینبغي            )6(وقد أجاب یحیى القطان على من ضعف الراوي بسبب بدعته، فقال       
  أن یترك حدیثه لرأي أخطأ فیه، یعني القدر.

الحفظ  ئسی :)7(وأشار الجوزجاني إضافة لمن سبقه من العلماء إلى اختالط الراوي، فقال       
  .)8(في المختلطین برهان الدین الحلبيفیما سمعه، وتغیر أخیًرا، وذكره 

  قال الباحث: ولعل هذه األسباب مجتمعة جعلت بعض النقاد یتهم حدیث الراوي بالنكارة.       

: فیه ضعف، ویدلس عن )10(: ضعیف له أحادیث منكرة، وقال الساجي)9(قال ابن سعد       
  أیوب، روى أحادیث مناكیر.

  

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

                                                           
 ).2/166المجروحین، البن حبان () 1(
 ).2/434كشف األستار عن زوائد البزار، للهیثمي () 2(
 ).3/134الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 3(
 ).3/134، الضعفاء الكبیر، للعقیلي ()3/353العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
 ).2/543العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 5(
 ).6/86، البن أبي حاتم (الجرح والتعدیل) 6(
 ).190أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 7(
 ).181االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، لبرهان الدین الحلبي (ص: ) 8(
 ).7/200الطبقات الكبرى، البن سعد () 9(
 ).7/184إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
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   على تضعیفه، وجاءت إحدى عباراته في الراوي  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
  بنحو عبارة اإلمام أبي زرعة الرازي. - َلیُِّن الحدیث- 

  

   :)1(الَمكِّيُّ  الراوي السابع: َعْمُرو ْبُن َعَطاِء ْبِن َوَرازٍ 
  عمر بن عطاء بن َوَراٍز َمكِّيٌّ َلیُِّن اْلَجاِنِب. :)2(قال یعقوب الفسوي -

َواَیِة َعْنُهْم. :)3(وذكره في   َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)4(ذكره ابن حبان في الثقات       

  . )9(وابن حجر )8(وابن القیسراني )7(والنسائي )6(وأبو زرعة الرازي )5(وضعفه ابن معین       

   )14(والساجي )13(وابن الجارود )12(والبلخي )11(وابن عدي )10(وذكره العقیلي       

  في الضعفاء. )17(وابن الجوزي )16(وابن شاهین )15(وأبو العرب        

  

                                                           
                                                                                              ).416د ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: عمر بن عطاء بن وراز حجازي، من السادسة، ) 1(
 ).437/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).42/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).7/180الثقات، البن حبان () 4(
 ).6/126الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).3/968الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 6(
 ).81الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 7(
 ).5/2658ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 8(
 ).416تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
 ).3/180للعقیلي (الضعفاء الكبیر، ) 10(
 ).6/45الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 11(
 ).10/103إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
 ).10/103إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).10/103إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).10/103إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).122لكذابین، البن شاهین (ص: تاریخ أسماء الضعفاء وا) 16(
 ).2/213الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 17(
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  : لین الحدیث، )2(: لیس بقوي الحدیث، وقال مرة)1(وقال أحمد بن حنبل        

  : واه.)4(: مكي لین، وقال الذهبي)3(وقال أبو زرعة الرازي مرة        

  : لیس بثقة.)6(: لیس بشيء، وقال النسائي مرة)5(وقال ابن معین مرة        

  : یتكلم أصحابنا في حدیثه لسوء حفظه.)7(النقاد للراوي، فقال وقد فسر ابن خزیمة سبب جرح      
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي َلیِّن، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

بتوثیقه           على تضعیفه، وتفرد اإلمام ابن حبان  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
  .- وهو من النقاد المتساهلین–

 زرعة الرازي يعبارة اإلمامین أحمد بن حنبل وأبیعقوب الفسوي بنحو  وكانت عبارة اإلمام
  .-في أحد قولیهما- 

  

  : )8(الراوي الثامن: ُمَحمَُّد ْبُن َقْیٍس اْلُمْرِهِبيُّ الُكوِفيُّ 
، َوُهَو َلیٌِّن.محمد بن قیس  :)9(قال یعقوب الفسوي -   اْلُمْرِهِبيُّ

عن محمد بن قیس اْلُمْرِهِبيُّ،                  )12(عن سفیان )11(حدثنا أبو عاصم :)10(وقال في موضع
  وهو َلیُِّن الحدیث.

                                                           
 ).6/126، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/316العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 1(
 ).10/102إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 2(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم          )3/915على أسئلة البرذعي (الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته ) 3(

)6/126.( 
 ).2/67الكاشف، للذهبي () 4(
 ).3/101تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
 ).21/464تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
 ).21/464تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 7(
                                                                                              ).503الكوفي، من الرابعة، عس. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: يقیس الهمداني المرهب) محمد بن 8(
 ).3/74المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
 ).3/96الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب ) 10(
 ، أبو عاصم النبیل البصرى.ي) هو الضحاك بن مخلد الشیبان11(
 هو الثوري.) 12(
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  محمد بن قیس اْلُمْرِهِبيُّ ضعیف.: )1(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  في الثقات. )5(وابن شاهین )4(، وذكره ابن حبان)3(والعجلي )2(وثقه ابن معین         

  : ال بأس به.)7(: صالح، أرجو أن یكون ثقة، وقال أبو حاتم الرازي)6(وقال أحمد بن حنبل         

  .: مقبول)9(: لیس بالمشهور، وقال ابن حجر)8(وقال ابن حزم         

  .)10(وضعفه أحمد بن حنبل في موضع آخر         

  في الضعفاء. )13(والذهبي )12(وابن الجوزي )11(وذكره العقیلي        
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه، وخالفه أغلبهم فوثقوه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق بعض

یعقوب الفسوي في الراوي وتنوعها بأنه كان على  ویالحظ من تعدد عبارات اإلمام قلت:
  درایة جیدة بحال الراوي.   

  
                                                           

 ).3/233المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).8/61الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).2/251معرفة الثقات، للعجلي () 3(
 ).5/373الثقات، البن حبان () 4(
 ).214الثقات، البن شاهین (ص: تاریخ أسماء ) 5(
 ).8/61، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()2/504العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 6(
 ).8/61الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
   ).9/413تهذیب التهذیب، البن حجر () 8(
 ).3/233تهذیب التهذیب، البن حجر () 9(
، الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي  )2/505علل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا (انظر: ال) 10(

 ).4/16، میزان االعتدال، للذهبي ()3/94(
 ).4/126الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 11(
 ).3/94الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 12(
 ).2/626المغني في الضعفاء، للذهبي () 13(
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   :)1(الشَّاِميُّ  الراوي التاسع: ُمَعاُن ْبُن ِرَفاَعةَ 
  ُمَعاُن ْبُن ِرَفاَعَة َلیُِّن الحدیث.: )2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)4(ودحیم )3(وثقه ابن المدیني         

: ال بأس به، وقال أحمد بن حنبل )6(وأحمد بن حنبل )5(وقال محمد بن عوف الحمصي         
  : لیس به بأس.               )8(: لم یكن به بأس، وقال أبو داود)7(مرة

والمتقي  )12(ابن كثیرو  )11(وابن القیسراني )10(وابن معین )9(وضعفه ابن المدیني مرة         
  .)13(الهندي

                    )19(وابن شاهین )18(والبلخي )17(والمنتجیلي )16(والعقیلي )15(والساجي )14(وذكره أبو العرب
  في الضعفاء.    )20(وابن الجوزي

                                                           
  ُمَعان بن رفاعة السالمي الشامي، من السابعة، مات بعد الخمسین ومائة، ق. انظر: تقریب التهذیب، ) 1(

                                                                                                ).537البن حجر (ص: 
 ).451/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 2(
 ).28/158تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 3(
 ).28/158تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 4(
 ).28/158تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).28/158تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
 ).28/158أسماء الرجال، للمزي (، تهذیب الكمال في )8/422الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).2/231تاني (سسؤاالت اآلجري أبا داود السج) 8(
 ).158سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 9(
 ).8/37الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
 ).1/545ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 11(
 ).3/90البدایة والنهایة، البن كثیر () 12(
 ).10/499ز العمال، للمتقي الهندي (كن) 13(
 ).11/257إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).11/257إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).4/256الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 16(
 ).11/257إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 17(
 ).11/257إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 18(
 ).11/257الكمال، لمغلطاي (إكمال تهذیب ) 19(
 ).3/126الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 20(
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  .: َلیُِّن الحدیث كثیر اإلرسال)1(وقال ابن حجر        

: عامة ما یرویه ال )3(حدیثه وال یحتج به، وقال ابن عدي: یكتب )2(وقال أبو حاتم الرازي        
  یتابع علیه.

          : ال یحتج بحدیثه وال یكتب، )5(: لیس بحجة، وقال األزدي)4(وقال الجوزجاني
  : متروك. )9(والكناني )8(والسیوطي )7(: صاحب حدیث لیس بمتقن، وقال مرة هو)6(وقال الذهبي

الحدیث، یروي مراسیل كثیرة ویحدث عن أقوام مجاهیل،             : منكر )10(وقال ابن حبان
ال یشبه حدیثه حدیث األثبات، فلما صار الغالب على روایته ما تنكر القلوب استحق ترك 

  االحتجاج.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  سبحانه وتعالى أعلم.الراوي لین الحدیث، واهللا 

على تضعیفه، وتبع اإلمام ابن حجر           یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
  یعقوب الفسوي في عبارته فكأنه أخذها عنه. اإلمام

  

  : )11(الراوي العاشر: َمْیُموُن ْبُن ِسَیاٍه الَبْصِريُّ 
  الحدیث.َمْیُموُن بن ِسَیاه َلیُِّن : )12(قال یعقوب الفسوي -

  

                                                           
 ).537تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 1(
 ).8/422الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).8/38الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).8/38الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).11/257تهذیب الكمال، لمغلطاي (إكمال ) 5(
 ).4/134میزان االعتدال، للذهبي () 6(
 ).355تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 7(
 ).2/384المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 8(
 ).2/385تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 9(
 ).3/36، البن حبان (المجروحین) 10(
                                                                                              ).556میمون بن سیاه البصري، أبو بحر، من الرابعة، خ س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).127/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
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  َمْیُموُن بن ِسَیاَه فیه ضعف. :)1(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي:  -

، وذكره ابن حبان في (4)وأبو نعیم األصفهاني (3)، وأبو حاتم الرازي(2)وثقه البخاري
      ویخالف، وفي موضع آخر: كان ممن ینفرد بالمناكیر عن المشاهیر،  یخطئ ، وقال: (5)الثقات

االحتجاج بخبره إذا انفرد، فأما فیما وافق الثقات فإن اْعَتَبر به ُمْعَتِبٌر من غیر احتجاٍج  يعجبنی ال
  .(6)به لم َأَر بذلك بأًسا

: أحد من كان ُیَعدُّ في ُزهَّاد البصرة، ولعلَّ لیس له من الحدیث غیر  ما (7)وقال ابن عدي
  ث كما یجب، وأرجو أنه ال بأس به.ذكرُت من المسند، والُزهَّاد ال یضبطون األحادی

: محتج به (10)وقال الدارقطني : صدوق، وزاد: عابد یخطئ،(9)وابن حجر (8)وقال الذهبي
  في الصحیح. 

  : لیس بذاك.(13)، وقال أبو داود(12)وابن القیسراني (11)وضعفه ابن معین

  

                                                           
 ).662/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
    ).4/233، میزان االعتدال، للذهبي ()183، من تكلم فیه وهو موثق (ص: )342/ 2المغني في الضعفاء () 2(
    ).233/ 8الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( ) 3(
    ).1/249معرفة الصحابة، ألبي نعیم األصفهاني ( ) 4(
    ).5/419ان (الثقات، البن حب) 5(
    ).3/6المجروحین، البن حبان ( ) 6(
    ).8/159الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( ) 7(
     ).311/ 2الكاشف، للذهبي () 8(
    ).556تقریب التهذیب، البن حجر (ص:  ) 9(
قال الباحث: روى له اإلمام البخاري حدیثًا واحًدا في األصول،  ).275سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص: ) 10(

وبعدها بحدیث نفس الروایة في التعلیق بتصریح میمون بسؤال أنس، ولعلها الحكمة من اإلتیان به معلًقا.           
  قال اإلمام ابن حجر: "ماله في البخاري سوى حدیث واحد بمتابعة". انظر: فتح الباري، البن حجر 

)1/447.(  
    ).8/233، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()105/ 4تاریخ ابن معین، روایة الدوري ( ) 11(
    ).3/1469ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني ( ) 12(
    ).2/59سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني ( ) 13(
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  في الضعفاء. )3(وابن الجوزي )2(وابن شاهین )1(وذكره العقیلي        
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق عابد یخطئ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
  على تضعیفه، وخالفه أغلبهم فوثقوه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق بعض

  شأنه في ذلك شأن الُعبَّاد.أن الراوي ال یضبط األحادیث كما یجب،  ویرى الباحث        
  

  : )4(الراوي الحادي عشر: َیِزْیُد بُن َعْبِد الرَّْحَمِن بِن َأِبي َماِلٍك الَهْمَداِنيُّ 
یزید بن أبي مالك شامي كان قاضًیا، وابنه خالد بن یزید بن أبي مالك  :)5(قال یعقوب الفسوي -

  في حدیثهما لین.
  أقوال النقاد في الراوي:  -

، وزاد أبو حاتم: صدوق، وكذا )9(والبرقاني )8(والدارقطني )7(والبزار )6(وثقه أبو حاتم الرازي         
  : ربما وهم. ابن حجر ، وزاد)11(وابن حجر )10(قال الذهبي
  .)13(، وذكره ابن حبان في الثقات)12(وأثنى أبو زرعة الرازي علیه خیًرا         
  : لیس بحدیثه بأس.)14(وقال المفضل بن غسان         

                                                           
 ).4/189الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 1(
 ).179والكذابین، البن شاهین (ص: تاریخ أسماء الضعفاء ) 2(
 ).3/153الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 3(
یزید بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني، الدمشقي القاضي، من الرابعة، مات سنة ثالثین ومائة،                 ) 4(

                                                                                             .)603وله أكثر من سبعین سنة، د س ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).454/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).9/277الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).3/269كشف األستار عن زوائد البزار، للهیثمي () 7(
 ).65/290، تاریخ دمشق، البن عساكر ()2/151والمتروكون، للدارقطني (الضعفاء ) 8(
 ).65/290تاریخ دمشق، البن عساكر () 9(
 ).2/753المغني في الضعفاء، للذهبي () 10(
 ).603تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
یل، البن أبي حاتم                         ، الجرح والتعد)3/955الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 12(

)9/277.( 
 ).5/542الثقات، البن حبان () 13(
 ).65/289تاریخ دمشق، البن عساكر () 14(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

في تضعیف الراوي، حیث تفرد في تضعیف حدیثه،  یعقوب الفسوي اإلمام خالف النقاد
  یعقوب الفسوي في الراوي. تشیر لما قاله اإلمامولعل عبارة اإلمام ابن حجر فیه: "ربما وهم" 

  

 َوِفي َحِدیِثِه ِلین": الرواة الذین قال فیهم، "َمْسُتوٌر"، "َمْسُتوٌر، -6
  : )1(الراوي األول: َراِشُد ْبُن َمْعَبٍد اْلَواِسِطيُّ 

  حدثنا أبو ُنَعْیم، حدثنا راشد بن معبد الواسطي مولى الحجاج، قال: :)2(قال یعقوب الفسوي -

  رأیُت أنس بن مالك. وراشد شیخ مستور.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

          .)4(: ال بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات)3(قال أبو داود       

ابن معین في موضع: لیس بشيء، ، وزاد )7(والنسائي )6(وابن عدي )5(وضعفه ابن معین       
  : ضعفوه.)8(وقال أبو موسى المدیني

  في الضعفاء. )13(والذهبي )12(وابن الجوزي )11(والعقیلي )10(والساجي )9(وذكره ابن شاهین

                                                           
راشد بن معبد، روى عن أنس، روى عنه یزید بن هارون والحسن بن حبیب بن ندبة وأبو نعیم.                                            ) 1(

                                                 ).3/483انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).2/119تاریخ، لیعقوب الفسوي (لالمعرفة وا) 2(
 ).2/140سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 3(
 ).4/233الثقات، البن حبان () 4(
 ).3/483الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (، )4/385تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
 ).4/86الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).40الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 7(
 ).2/36میزان االعتدال، للذهبي () 8(
 ).90تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 9(
 ).3/436لسان المیزان، البن حجر () 10(
 ).2/55الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 11(
 ).1/278الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 12(
 ).1/226المغني في الضعفاء، للذهبي () 13(
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: روى عنه زید بن حبان عن أنس أشیاء موضوعة ال أصول لها، یشهد )1(وقال ابن حبان
في حدیثه  :)2(ذكرها، وقال أبو ُنَعیم األصفهانيمن لیس العلم صناعته أنها موضوعة یكثر 

  : روى عن َأنس أحادیث موضوعة.)3(موضوعات، ال شيء، وقال الحاكم

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، وكان حكمه دون أحكامهم،  وتفرد  الفسويیعقوب  اإلمام وافق أغلب النقاد
  اإلمام أبو داود بتوثیقه، وتناقض فیه قول اإلمام ابن حبان.

    

َلِميُّ    : )4(الراوي الثاني: ُسَوْیُد بُن َعْبِد الَعِزْیِز السُّ
  ُسَوْیُد بن عبد العزیز مستور، وفي حدیثه لین. :)5(قال یعقوب الفسوي -

  : ُسَوْیُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز كان قاضًیا على دمشق، ضعیف الحدیث.)6(وقال في موضع آخر
  أقوال النقاد في الراوي: -

  : ثقة، وكانت له أحادیث یغلط فیها.)7(قال دحیم

   )12(والبیهقي )11(والخالل )10(ائيــــوالنس )9(لــــن حنبـــد بــــوأحم )8(نـــیـــن معـــضعفه ابو 
  

                                                           
 ).1/298المجروحین، البن حبان () 1(
 ).82الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 2(
 ).3/436لسان المیزان، البن حجر () 3(
یر السلمي موالهم الدمشقي، من كبار التاسعة، مات سنة أربع وتسعین ومائة،               سوید بن عبد العزیز بن نم) 4(

                                                 ).260ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/453المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).2/451( المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي) 6(
 ).4/277تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
 ).4/490، الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ()2/157الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 ).14/262معرفة السنن واآلثار، للبیهقي () 9(
 ).50الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 10(
 ).6/168إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
 ).7/737لسنن الكبرى، للبیهقي (ا) 12(
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، وزاد ابن  )6(والسیوطي )5(وابن حجر )4(والبوصیري )3(والهیثمي )2(وابن عبد الهادي )1(وابن القطان
  . )9(: واه، وكذا قال الذهبي)8(: جدًا، وقال في موضع آخر)7(حجر في موضع 

: كان كثیر الخطأ )11(: رجل كثیر الغلط في الحدیث، وقال ابن حبان)10(وقال الترمذي
فاحش الوهم حتى یجيء في أخباره من المقلوبات أشیاء تتخایل إلى من یسمعها أنها عملت تعمًدا، 
والذي عندي فیه تنكب ما خالف الثقات من حدیثه، واالعتبار بما روى مما لم یخالف األثبات، 

                    ب من الثقات، واالحتجاج بما وافق الثقات، وهو ممن أستخیر اهللا عز وجل فیه ألنه یقر 
: ولسوید أحادیث صالحة غیر ما ذكرت وعامة حدیثه مما ال یتابعه الثقات )12(وقال ابن عدي

  علیه، وهو ضعیف كما وصفوه.
: لیس بالحافظ،            )15(: لیس بالقوي، وقال البزار)14(والبیهقي )13(وقال أبو حاتم الرازي

  وال یحتج به إذا انفرد.
: لیس بشيء، وزاد ابن القیسراني: في )17(وابن القیسراني )16(وقال ابن معین في موضع هو

  : لیس بثقة.)19(والنسائي )18(الحدیث، وقال ابن معین في موضع آخر هو

                                                           
 ).5/483بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 1(
 ).3/372تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 2(
 ).2/62مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).6/335إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 4(
 ).2/239، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، البن حجر ()3/128التلخیص الحبیر () 5(
 ).1/241المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 6(
 ).260، تقریب التهذیب، البن حجر (ص: )1/587إتحاف المهرة () 7(
 ).1/145الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، البن حجر () 8(
 ).42تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 9(
 ).208العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 10(
 ).1/350المجروحین، البن حبان () 11(
 ).4/495الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 12(
 ).6/167إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).4/139السنن الكبرى، للبیهقي () 14(
 ).8/364مسند البزار () 15(
 ).4/238، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/458تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 16(
 ).98تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 17(
 ).331، سؤاالت ابن الجنید (ص: )1/51تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 18(
 ).4/276، تهذیب التهذیب، البن حجر ()2/252میزان االعتدال، للذهبي () 19(
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: في حدیثه نظر، )2(: في حدیثه نظر ال یحتمل، وقال أبو حاتم الرازي مرة)1(وقال البخاري
  : حدیثه لیس بالقائم.)3(لحاكمهو لین الحدیث، وقال أبو أحمد ا

  : كان یروي أحادیث منكرة.)5(: عنده مناكیر، وقال ابن سعد)4(وقال البخاري مرة

 )9(والهیثمي )8(وقال البغويمرة: متروك الحدیث،  )7(وابن القیسراني )6(وقال أحمد بن حنبل
  : متروك.)10(والكناني

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، وتفرد اإلمام دحیم بتوثیقه مع  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  إشارته للخطأ في حدیثه.

  

  الرواة الذین قال فیهم، "َال َأْعِرُفُه"، "َال ُیْعَرُف"، "َمْجُهوٌل":                 -7
  : )11(الَبْصِريُّ  الراوي األول: اْلَحاِرُث ْبُن ِشْبلٍ 

  الحارث بن ِشْبل مهجور ال ُیْعَرف.: )12(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)13(ذكره ابن حبان في الثقات

                                                           
 ).72الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 1(
 ).4/239الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).6/167إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
 ).4/148التاریخ الكبیر، للبخاري () 4(
 ).7/326الطبقات الكبرى، البن سعد () 5(
 ).4/238، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()2/476العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 6(
 ).2/744ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 7(
 ).6/167إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).1/15مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
 ).1/256تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 10(
  ).146الحارث بن شبل بصري، من السادسة، تمییز. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).141/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
 ).6/174الثقات، البن حبان () 13(
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  : لیس بمعروف في الحدیث.)1(وقال البخاري  

   .)6(والسیوطي )5(والهیثمي )4(وابن حجر )3(وأبو الولید الباجي )2(وضعفه الدارقطني  

 )12(والذهبي )11(وابن الجوزي )10(والدارقطني )9(وابن شاهین )8(وابن عدي )7(وذكره العقیلي
  في الضعفاء. 

   .: أحادیثه غیر محفوظة)13(وقال ابن عدي  

  ال یتابع على حدیثه، وال یحفظ إال عنه. )14(وقال العقیلي

  : لیس بشيء.)17(وابن القیسراني )16(وابن الجارود )15(وقال ابن معین

   .: منكر الحدیث، لیس بالمعروف)18(وقال أبو حاتم الرازي

  : عنده مناكیر.)19(وقال الساِجي

  
                                                           

 ) 40، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 2/271التاریخ الكبیر () 1(
 ).1/434االعتدال، للذهبي (میزان  ،)1/141المغني في الضعفاء () 2(
 ).2/513التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي () 3(
 ).220-1/219، نتائج األفكار، البن حجر ()146تقریب التهذیب (ص: ) 4(
 ).4/281مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 5(
 ).1212 الجامع الكبیر، للسیوطي (ص:) 6(
 ).1/213الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 7(
 ).2/463الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
 ).70تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 9(
 ).2/148الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 10(
 ).1/181الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 11(
 ).1/141للذهبي ( المغني في الضعفاء،) 12(
 ).2/463الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 13(
 ).1/213الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 14(
، سؤاالت اآلجري                )3/77، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/280تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 15(

 ).2/86أبا داود السجستاني  (
 ).2/518بن حجر (لسان المیزان، ال) 16(
 ).2/851ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 17(
 ).3/77الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 18(
 ).2/518لسان المیزان، البن حجر () 19(
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  وأحكام غیره من النقاد: یعقوب الفسوي اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

وافق أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على تضعیفه، ووافقه اإلمام البخاري في جانب 
تجهیله، بینما وافقه اإلمام أبو حاتم الرازي في الجمع بین تضعیفه وتجهیله، وتفرد اإلمام ابن حبان 

  توثیق بعض المجهولین. بتوثیقه على عادته في
  

  : )1(الراوي الثاني: َحاِمُد الَهْمَداِنيُّ 
  ُسِئَل َأُبو ُیوُسَف َعْن َحاِمٍد َهَذا؟ َفَقاَل: َال َأْعِرُفه. :)2(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي: -

  : َلم َأْعِرُفُه.)3(قال ابن عراق الكناني
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي مجهول، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
تبع اإلمام ابن عراق الكناني اإلمام یعقوب الفسوي في حكمه على الراوي، وكانت عبارته 

  .- فكأنه أخذها عنه-مطابقة لعبارة اإلمام یعقوب الفسوي 
  

  : )4(الشَّاِميُّ  الراوي الثالث: ُعَمُر بُن َذرِّ 
  عمر بن ذر أظنه غیر الهمذاني، وهو عندي شیخ مجهول. :)5(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي: -

  لم یعثر الباحث على أقوال للنقاد في الراوي.
  غیره من النقاد:یعقوب الفسوي وأحكام  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي مجهول، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
  لم یرد أقوال للنقاد في الراوي، لیتسنى للباحث المقارنة.

  

                                                           
                                                 ).6/96انظر ترجمته: لسان المیزان، البن حجر () 1(
 ).232/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).2/126تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 3(
                                                 ).6/96انظر ترجمته: لسان المیزان، البن حجر () 4(
 ).2/309المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
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، َأُبو اْلَعْجَفاءِ  الراوي الرابع: َهِرُم ْبُن َنِسیبٍ    : )1(الَبْصِريُّ
  َأُبو اْلَعْجَفاِء َمْجُهوٌل َال ُیْدَرى َمْن ُهَو. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)5(وأبو عبد اهللا الحاكم )4(والدارقطني )3(وثقه ابن معین

    في الثقات. )7(وابن شاهین )6(وذكره ابن حبان        

  : مقبول.)8(وقال ابن حجر

  : حدیثه لیس بالقائم.)10(الحاكم: في حدیثه نظر، وقال أبو أحمد )9(وقال البخاري
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

لم یوافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على تجهیله، بل َعِرَفه النقاد فوثقه أغلبهم وضعفه 
  البعض اآلخر.

 الذین قال فیهم، "ُمْضَطِرُب اْلَحِدیِث": الرواة -8
   :)12(الُكوِفيُّ  )11(َعْبِد اللَِّه اْلَمْسُعوِديُّ  الراوي: َعْبُد الرَّْحَمِن ْبنُ 

                                                           
. انظر: تقریب التهذیب، 4هرم بن نسیب، أبو العجفاء السلمي البصري، من الثانیة، مات بعد التسعین ومائة، ) 1(

  ).658البن حجر (ص: 
 ).438/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).9/110الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).323سؤاالت السلمي للدارقطني (ص: ) 4(
 ).2/191المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 5(
 ).5/514الثقات، البن حبان () 6(
 ).252تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 7(
 ).658تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
 ).1/234التاریخ األوسط، للبخاري () 9(
 ).34/78تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
النسبة إلى مسعود والد الصحابي عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه. انظر: األنساب،  المسعودي: هذه) 11(

                                                                                                ).12/250للسمعاني (
المسعودي، من السابعة، مات سنة ستین عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود الكوفي ) 12(

                                                                                              ).344. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4ومائة، خت 
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َبُة ْبُن َعْبِد اللَِّه، و ُعَمْیٍس َواْسُمُه ُعتْ قال: حدثني أب ،)2(حدثني أبو ُنَعْیم :)1(قال یعقوب الفسوي -
  آِخَرَة.َمِن ْبِن َعْبِد اللَِّه، وهو ُمْضَطِرُب الحدیث، وَتَغیََّر باْلَمْسُعوِديِّ َعْبِد الرَّحْ و َأُخو وه
  أقوال النقاد في الراوي:  -

   ،)5(وابن عبد البر )4(وعثمان الدارمي )3(من: أحمد بن حنبل وثقه مطلُقا كلٌّ 

  .)6(وذكره ابن شاهین في الثقات

: لیس به )9(: صالح، وقال النسائي)8(: صدوق، وقال ابن معین )7(وقال شعبة بن الحجاج 
  : حدیثه في حد الحسن.)10(بأس، وقال الذهبي

ووثقه أغلب النقاد مع ذكر صفة اختالطه وتغیره في آخر حیاته التي أشار إلیها یعقوب 
  ."الفسوي بقوله: "َوَتَغیََّر ِبآِخَرةَ 

ِإالَّ َأنَّه اختلط في آخر عمره، وروایة المتقدمـین : كان ِثَقة كثیر الحدیث، )11(قال ابن سعد
: ثقة، فلما كان بأخرة اختلط، سمع منه عبد الرحمن بن مهدي، )12(عنه صحیحة، وقال ابن نمیر

  ویزید بن هارون أحادیث مختلطة، وما روى عنه الشیوخ فهو مستقیم.

  داد فسماعه ضعیف.: من قبل أن یختلط كان ثبتًا، ومن سمع منه ببغ)13(وقال ابن عمار

  .ثقة صدوق، وقد َتَغیَّر بَأَخرة :)14(وقال یعقوب بن شیبة

                                                           
 ).2/655المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
                                                                                        هو الفضل بن دكین.        ) 2(
 ).5/251، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()2/163المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).17/223تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 4(
 ).7/102االستذكار، البن عبد البر () 5(
 ).143تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 6(
 ).10/218، تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ()5/251الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).5/251الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).17/226تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
 ).6/533سیر أعالم النبالء، للذهبي () 10(
 ).6/346الطبقات الكبرى، البن سعد () 11(
 ).5/251الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
 ).10/220تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 13(
 ).10/220تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 14(
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              : ثقة إال أنه َتَغیَّر بأخرة، ومن سمع منه قدیًما فهو أصلح، )1(وقال العجلي
                      : ثقة اختلط بأخرة.  )2(وقال ابن الملقن

  : ثقة مستقیم الحدیث قبل أن یختلط ببغداد. )3(وقال عالء الدین رضا

  .)4(الرواة الثقات اختلط ِمن نوذكره ابن الكیال في الكواكب النیرات في معرفة مَ 

  ومن هؤالء النقاد من نزل به عن مرتبة الثقة قلیًال مع اإلشارة إلى تغیره أیًضا.

  صالح األخذ.: صالح الحدیث، ومن أخذ عنه أوًال فهو )5(قال أحمد بن حنبل مرة
: كان صدوًقا إال أنه اختلط في آخر عمره اختالًطا شدیًدا حتى ذهب )6(وقال ابن حبان

  عقله، وكان یحدث بما یجیئه فحمل فاختلط حدیثه القدیم بحدیثه األخیر، ولم یتمیز فاستحق الترك. 
: صدوق اختلط قبل موته، )8(: صدوق اختلط بأخرة، وقال ابن حجر)7(وقال ابن خراش

  وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد االختالط.
وممن وصفه باالختالط أیًضا كال  من: معاذ بن معاذ العنبري وأبو حاتم الرازي                  

  وابن القطان وابن رجب الحنبلي والذهبي والهیثمي والبوصیري.
  : قد تغیر حفظه.)9(قال معاذ بن معاذ

: مختلط، اشتد ما أصابه )10(دیث الراوي لم یتمیز، فقالوتبع ابن القطان ابن حبان بأن ح
من ذلك حتى كان ال یعقل، فضعف حدیثه، ولم یتمیز في األغلب ما روي عنه بعد اختالطه مما 

  .)11(روي عنه في الصحة

                                                           
 ).2/445معرفة الثقات، للعجلي () 1(
 ).4/395البدر المنیر، البن الملقن () 2(
 ).205االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، لعالء الدین رضا (ص: نهایة ) 3(
 ).282الكواكب النیرات، البن الكیال (ص: ) 4(
 ).10/218تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 5(
 ).2/48المجروحین، البن حبان () 6(
 ).10/220تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 7(
 ).344: تقریب التهذیب، البن حجر (ص) 8(
 ).6/211تهذیب التهذیب، البن حجر () 9(
 ).4/176بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 10(
قال الباحث: هذا تشدد منهما، والصواب في المسألة أن اختالط الراوي میزه العلماء، ووضعوا له ضابًطا ) 11(

ط، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه صحیح.  مكانی ا: بأن من سمع منه ببغداد فقد سمع بعد االختال
 ).205انظر: نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، لعالء الدین رضا (ص: 
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: وقد تغیر بعض )2(: اختلط بأخرة، وقال الذهبي في موضع)1(وقال ابن رجب الحنبلي
  : اختلط بأخرة.)4(: قد اختلط في آخر عمره، وقال البوصیري)3(يحفظه في اآلخر، وقال الهیثم

: تغیر )5(وقد أضاف أبو حاتم الرازي فائدة في هذا الباب، وهي تحدید زمان اختالطه، فقال
  بأخرة قبل موته بسنة أو سنتین.

  علة أخرى للراوي، وهي َغَلُطه فیما یرویه عن بعض الشیوخ.على أثر اختالطه ترتبت و 

: ثقة، وقد كان یغَلُط فیما روى عن عاصم بن َبْهدلة وَسَلمة، )6(علي بن المدینيقال 
ح فیما روى عن القاسم وَمْعن.وُیصَ    حَّ

: ثقة، ولكنه كان یغلط إذا َحدَّث عن عاصم بن بهدلة، وَسَلمة بن ُكَهْیل، )7(وقال ابن معین
  رحمن. وكان حدیثه صحیح عن القاسم بن عبد الرحمن وَمْعن بن عبد ال

: أحادیثه عن األعمش مقلوبة وعن عبد الملك بن عمیر أیًضا، )8(وقال ابن معین مرة
وأحادیثه عن عون وعن القاسم صحاح، وأما عن أبي حصین وعاصم فلیس بشيء، إنما أحادیثه 

  الصحاح عن القاسم وعن عون. 

: )9(اود بقولهقال الباحث: ولعل خطأ الراوي فیما یرویه عن بعض الشیوخ ما قصده أبو د
  كان یخطئ في الحدیث.

یعقوب  ه في روایته عن بعض الشیوخ هي التي جعلتئي، وخطاختالط الراو  يولعل علت
  الفسوي یصفه باالضطراب في الحدیث.

  
                                                           

قال الباحث: وذكره اإلمام ابن رجب في باب: "من ضعف حدیثه  ).2/747شرح علل الترمذي، البن رجب () 1(
خر عمرهم".                   هم الثقات الذین خلطوا في آ من الثقات في بعض األوقات دون بعض، وهؤالء

 ).2/732انظر: شرح علل الترمذي، البن رجب (
 ).1/147تذكرة الحفاظ، للذهبي () 2(
 ).1/319مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).1/100إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 4(
قال الباحث: هناك خالف بین العلماء في تحدید زمان اختالط  ).5/252والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 5(

 ).205الراوي ینظر له في: نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، لعالء الدین رضا (ص: 
 ).10/219تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 6(
 ).3/333تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
 ).3/429تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
 ).1/306سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 9(



 

      
167 

 الفصل الثاني

  : تغیر في آخر عمره، في حدیثه اضطراب. )1(قال العقیلي   

  یهم كثیرًا.: أحادیثه عن غیر القاسم وعون مضطربة، )2(وقال أبو زرعة الرازي

: أحد االئمة الكبار،                  )3(ولذلك وصفه الذهبي بسوء الحفظ، فقال في موضع آخر
  سیئ الحفظ. 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق اختلط، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على اختالط الراوي وتغیره في آخر حیاته، ووافقه بعضهم  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
بذكر االضطراب في حدیثه، وخالفه أغلب النقاد فوثقوه ِإّما مطلًقا، أو مع ذكر علة اختالطه. 

  وجاءت عبارة اإلمام یعقوب الفسوي بنحو عبارة اإلمام العقیلي.
  

َواة -9   الذین قال فیهم، "َضِعیٌف"، "َضِعیُف الَحِدیِث"، "َال َیْخَتِلُفوَن ِفي َضْعِفِه":  الرُّ
  : )5( )4(الراوي األول: ِإْبَراِهیُم ْبُن اْلَحَكِم ْبِن َأَباٍن الَعَدنيُّ 

  إبراهیم بن الحكم بن أبان ال یختلفون في ضعفه. :)6(قال یعقوب الفسوي -
َواَیِة َعْنُهمْ َباِب َمْن ُیْرَغُب وذكره في:   .)7(َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -
  : بعهدنا لم یكن به بأس، ولكن اختلط بعد.)8( قال محمد بن رافع

: وقت ما رأیناه لم یكن به بأس، ثم قال: أظنه كان حدیثه یزید )9(وقال أحمد بن حنبل
  بعدنا، ولم یحمده. 

                                                           
 ).2/336الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 1(
 ).2/420الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 2(
 ).2/574میزان االعتدال، للذهبي () 3(
».     َعَدنْ «العین والدال المهملتین وفي آخرها النون، نسبة إلى  بلدة من بالد الیمن یقال لها الَعَدِني: بفتح ) 4(

  ).9/249انظر: األنساب، للسمعاني (
  ).89إبراهیم بن الحكم بن أبان العدني، من التاسعة، فق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).54/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
 ).41/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).1/50الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 ).3/10العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 9(
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 )5(وابن حبان )4(وأبو داود )3(والدارقطني )2(وابن معین )1(وضعفه محمد بن أسد الخشني
          ، وزاد )11(والكناني )10(والسیوطي )9(وابن حجر )8(والبوصیري )7(والهیثمي )6(وابن القیسراني

  ابن حجر: وصل مراسیل. 

                )15(وابن شاهین )14(وابن الجارود )13(وأبو العرب )12(وذكره أبو نعیم األصفهاني
  في الضعفاء. )16(وابن الجوزي

: لیس بالقوي، وزاد أبو زرعة: وهو عندي )18(وأبو أحمد الحاكم )17(وقال أبو زرعة الرازي
  مرة: واه. )19(ضعیف، وزاد أبو أحمد: عندهم، وقال أبو زرعة الرازي

  : لیس بشيء.)21(نيوابن القیسرا )20(وقال یحیى القطان

                                                           
 ).1/394الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).2/94أبي حاتم (، الجرح والتعدیل، البن )3/76تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 2(
 ).1/196( لمغلطايإكمال تهذیب الكمال، ) 3(
 ).6/291إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 4(
قال الباحث: ضعفه اإلمام ابن حبان في ترجمة أبیه، واتهم ابنه بروایة المناكیر  ).6/186الثقات، البن حبان () 5(

 اكیر في روایته من روایة ابنه إبراهیم بن الحكم عنه".عنه، فقال: "وٕانما وقع المن
 ).34تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 6(
 ).7/127مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 7(
 ).2/289إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 8(
 ).89تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
 ).2/356المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 10(
 ).2/370تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 11(
 ).56الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 12(
 ).1/197إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).1/197إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).48أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: تاریخ ) 15(
 ).1/30الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 16(
 ).2/75، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()2/94الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 17(
 ).1/197إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 18(
 ).2/420على أسئلة البرذعي (الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته ) 19(
 ).56الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 20(
 ).4/2415ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 21(
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     : لیس بشيء وال ثقة،        )2(: لیس بشيء لیس بثقة، وقال العقیلي)1(وقال ابن معین
  : ضعیف الحدیث لیس بشيء.)3(وقال الساجي

  : سكتوا عنه.)4(وقال البخاري

  : كان یخطئ، ال یعجبني االحتجاج بخبره إذا انفرد.)5(وقال ابن حبان

  : ال أحدث عنه.)6(وقال أبو داود في موضع آخر

المراسیل، عن أبیه، وعامة ما یرویه ال : بالؤه مما ذكروه أنه كان یوصل )7(وقال ابن عدي
: تركوه وقل من مشاه على ضعفه، روى عن أبیه مرسالت فوصلها، )8(یتابع علیه، وقال الذهبي

  : متروك.)9(وقال الهیثمي في موضع آخر

: ساقط، وزاد األزدي: متروك الحدیث، وكذا قال )11(واألزدي )10(وقال الجوزجاني
  : لیس بثقة، وال یكتب حدیثه. )14(، وقال النسائي في موضع آخر)13(وابن القیسراني )12(النسائي

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، وتحمل عبارته "ال یختلفون في  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
ضعفه" على اتفاق جمیع النقاد على ضعفه بعد اختالطه، فقد َحسََّن اإلمامان أحمد بن حنبل 

                                                           
 ).3/10، العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 1/54تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 1(
 ).1/197إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 2(
 ).1/197إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
 ).1/284التاریخ الكبیر، للبخاري ) 4(
 ).1/114المجروحین، البن حبان () 5(
 ).1/196إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).1/394الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).1/27، میزان االعتدال، للذهبي ()1/12المغني في الضعفاء () 8(
 ).6/39مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
 ).252أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 10(
 ).2/75، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()1/30الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 11(
 ).12الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 12(
 ).4/2009ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 13(
 ).2/75تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 14(
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 ومحمد بن رافع  حاله قبل االختالط، وأما بعده فلم یرضوا حدیثه، وهذا یدل على درایة اإلمام
  یعقوب الفسوي الدقیقة بحاله.

  

  : )1(الَبْصِريُّ  َشْیِريُّ ْشُر ْبُن ُنَمْیٍر القُ الراوي الثاني: بِ 
ِبْشُر ْبُن ُنَمْیٍر ُقَشْیِريٌّ َبْصِريٌّ ضعیف، َتَرَك َعِليُّ ْبُن اْلَمِدیِنيِّ الروایة : )2(قال یعقوب الفسوي -

  عنه. 
  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : جًدا. ابن حجر ، وزاد)7(وابن حجر )6(والهیثمي )5(والبیهقي )4(والساجي )3(ضعفه ابن عدي        
: )11(والنسائي )10(: لیس بشيء، وقال ابن معین مرة)9(وأحمد بن حنبل )8(وقال ابن معین

  : هالك.)14(: واه، وقال في موضع آخر)13(: غیر ثقة، وقال الذهبي)12(لیس بثقة، وقال الجوزجاني
: متروك )18(وابن القیسراني )17(والنسائي مرة )16(وعلي بن الجنید )15(وقال أبو حاتم الرازي        
   .الحدیث

                                                           
بشر بن نمیر القشیري بصري، من السابعة، مات بعد األربعین ومائة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر ) 1(

                                                 ).124(ص: 
 ).3/139المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).2/158الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).2/413إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).287القضاء والقدر، للبیهقي (ص: ) 5(
 ).2/259مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 6(
 ).12/365المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، البن حجر () 7(
 ).408(ص: سؤاالت ابن الجنید ) 8(
 ).116العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 9(
 ).2/368، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/309تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 10(
 ).4/157تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 11(
 ).283أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 12(
 ).3/822، للذهبي (تاریخ اإلسالم) 13(
 ).314تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 14(
 ).2/368الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
 ).4/157تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 16(
 ).2/156الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 17(
 ).2/915ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 18(
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  .: متروك، وزاد ابن حجر: متهم)4(والكناني )3(وابن حجر )2(والهیثمي )1(وقال الدارقطني        

  : منكر الحدیث، وزاد ابن حبان: جًدا. )7(وابن القیسراني )6(وابن حبان )5(وقال البخاري        

  : مضطرب. )8(وقال البخاري مرة

  .)11(وأبو داود )10(ویحیى القطان )9(وتركه ابن المدیني        

 )14(: یحیى بن العالء الرازي)13(: ترك الناس حدیثه، وقال مرة)12(وقال أحمد بن حنبل
  كذاب رافضي، یضع الحدیث، وبشر بن نمیر أسوء حاًال منه.

  : كذاب. )16(: كان من أركان الكذب، وقال الهیثمي)15(وقال یحیى القطان
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، وكانت عبارات الجرح عند أغلبهم أعلى  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  یعقوب الفسوي. من وصف اإلمام

  
                                                           

 ).1/259والمتروكون، للدارقطني (الضعفاء ) 1(
 ).4/29مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 2(
 .                                               ).124تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 3(
 ).2/324تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 4(
 ).33، للبخاري (ص: الضعفاء الصغیر) 5(
 ).1/187المجروحین، البن حبان () 6(
 ).323تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 7(
 ).2/85التاریخ الكبیر، للبخاري () 8(
 ).2/85التاریخ الكبیر، للبخاري () 9(
 ).2/368الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
 ).2/165سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 11(
 ).2/471العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 12(
 ).2/577الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 13(
یحیى بن العالء البجلي، أبو عمرو أو أبو سلمة الرازي، رمي بالوضع، من الثامنة، مات قرب الستین ومائة، ) 14(

                                                 ).595بن حجر (ص: د ق. انظر: تقریب التهذیب، ال
 ).1/42تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 15(
 ).2/60مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 16(
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ْنَعاِنيُّ  الراوي الثالث: َبْكُر بُن الشَّروس   : )1(الصَّ
  بكر بن الشروس صنعاني ضعیف. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

  لم یعثر الباحث على أقوال للنقاد في الراوي.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  لم یرد أقوال للنقاد في الراوي، لیتسنى للباحث المقارنة.
  

  : )3(الراوي الرابع: ُحَمْیُد ْبُن َماِلٍك اللَّْخِميُّ 
  ضعیف. يّ مِ خْ َمْید بن مالك اللَّ حُ  :)4(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

    )9(الرازیان وابن القطان )8(وأبو حاتم )7(وأبو زرعة )6(وابن معین )5(ضعفه ابن المدیني         
  ، وزاد أبو زرعة: لیس بقوي.)11(والذهبي )10(وابن القیسراني

    

  
                                                           

                                                 ).2/52انظر ترجمته: لسان المیزان، البن حجر () 1(
 ).53/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
           ، روى عن مكحول، روى عنه إسماعیل بن عیاش. انظر: الجرح والتعدیل، ي) حمید بن مالك اللخم3(

                                                 ).3/228البن أبي حاتم (
 ).2/450المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).154سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 5(
 ).3/228، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4/429تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 6(
والتعدیل، البن أبي حاتم     ، الجرح )3/803الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 7(

)3/228.( 
 ).3/228الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).2/448بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 9(
 ).3/1440ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 10(
 ).2/210تنقیح التحقیق، للذهبي () 11(
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  في الضعفاء. )4(وابن الجوزي )3(وابن شاهین )2(والساجي )1(وذكره العقیلي         

  : مجهول. )5(وقال البیهقي

  : مقدار ما یرویه من الحدیث منكر، وهو قلیل الحدیث.)6(وقال ابن عدي

  : متروك.)7(وقال األزدي
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

  :)8(الُكوِفيُّ  الراوي الخامس: َحْنَظَلُة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَقاص
،                )12(وأبو ُنَعْیم )11(روى عنه وكیع )10(حنظلة بن عبد الرحمن العاصي: )9(قال یعقوب الفسوي -

  وهو ضعیف. 

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)13(ذكره ابن حبان في الثقات     
  

                                                           
 ).1/267الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 1(
 ).2/366لسان المیزان، البن حجر () 2(
 ).74تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 3(
 ).1/240الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 4(
 ).10/81السنن الكبرى، للبیهقي () 5(
 ).3/89الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).1/240الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 7(
حنظلة بن أبي المغیرة عبد الرحمن القاص، المعلم أبو عبد الرحمن، روى عن الضحاك بن قیس، وعبد الكریم ) 8(

بن أبي أمیة، وحماد بن أبي سلیمان، وعنه وكیع، وأبو أحمد الزبیري، وأبو نعیم، وخالد بن یحیى، وآخرون، ا
                                           ).4/612ذهبي (ولعله مات بعد الستین ومائة. انظر: تاریخ اإلسالم، لل

 ).3/238المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
 وجدتها كذلك، ولعلها "القاضي" ولكن لم یشر في ترجمته الى استقضائه.) 10(
 هو ابن الجراح.) 11(
 هو الفضل بن دكین.) 12(
 ).8/209الثقات، البن حبان () 13(
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  : لیس بشيء.)2(: ضعیف یكتب حدیثه، وفي موضع آخر)1(وقال ابن معین         

: لم أر له من الحدیث إال القلیل إال أن الثوري قد حدث عنه بشيء )3(وقال ابن عدي
  یسیر، ولم یتبین لي ضعفه لقلة حدیثه إال أن ابن معین قد نسبه إلى الضعف.

  لضعفاء.في ا )5(وابن الجوزي )4(وذكره ابن شاهین
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  

  :)6(یُد ْبُن ِسَناٍن اْلِحْمِصيُّ الراوي السادس: َسعِ 
  حدثنا سعید بن سنان أبو المهدي ضعیف الحدیث. : )7(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : ثقة مرضي.)8(قال صدقة بن خالد

    )13(والذهبي )12(والبیهقي )11(وأبو زرعة الرازي )10(وأحمد بن حنبل )9(ضعفه ابن المدینيو 

   

                                                           
 ).3/343ضعفاء الرجال، البن عدي (الكامل في ) 1(
 ).4/114تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 2(
 ).3/343الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).81تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 4(
 ).1/241الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 5(
بو مهدي الحمصي، من الثامنة، مات سنة ثالث وستین ومائة، ق.                                     سعید بن سنان الحنفي أو الكندي، أ) 6(

                                           ).237انظر: تقریب التهذیب، البن جحر (ص: 
 ).2/449المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).4/28الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).155سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 9(
 ).4/399الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
 ).4/29الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).9/476شعب اإلیمان، للبیهقي () 12(
 ).1/438الكاشف، للذهبي () 13(
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  بالحدیث. عند أهل العلم ، وزاد البیهقي: )3(والبوصیري )2(والهیثمي )1(وابن الملقن
: لیس بشيء،             )7(وابن القیسراني )6(ودحیم )5(وأحمد بن حنبل مرة )4(وقال ابن معین

: سیئ )11(وابن القطان )10(: لیس بثقة، وقال البزار)9(وابن الجارود )8(وقال ابن معین مرة أخرى
  : حدیثه لیس بالقائم.)12(الحفظ، وقال أبو أحمد الحاكم

غیر محفوظة، وكان من  )14(عامة ما یرویه وخاصة عن أبي الزاهریة: )13(وقال ابن عدي
  صالحي أهل الشام وأفضلهم، إال أن في بعض روایاته ما فیه. 

               )19(والساجي )18(وأحمد بن صالح )17(وأبو حاتم الرازي )16(ومسلم )15(وقال البخاري
                    .حاتم الرازي: ضعیف الحدیث: منكر الحدیث، وزاد أبو )21(وابن ماكوال )20(وابن حبان

                                                           
 ).9/216البدر المنیر، البن الملقن () 1(
 ).2/191الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي (مجمع ) 2(
، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري      )1/472إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة () 3(

)1/134.( 
             ، الجرح والتعدیل، )118، تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: )396سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 4(

 ).4/29البن أبي حاتم (
 ).117العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 5(
 ).4/28الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).400تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 7(
 ).4/422تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
 ).5/311إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
 ).12/20سند البزار (م) 10(
 ).2/355بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 11(
 ).5/311إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
 ).4/403الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 13(
                حدیر الحضرمي، أبو الزاهریة الحمصي، صدوق، من الثالثة، مات على رأس المائة، ر م د س ق.) 14(

                                          ).154انظر: تقریب التهذیب، البن جحر (ص: 
 ).3/478التاریخ الكبیر، للبخاري () 15(
 ).2/829الكنى واألسماء، لمسلم () 16(
 ).4/28الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 17(
 ).10/497تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 18(
 ).5/311إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 19(
 ).1/322المجروحین، البن حبان () 20(
 ).4/447اإلكمال، البن ماكوال () 21(
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  : یروي عن أبي الزاهریة بالمناكیر. )1(وقال أبو نعیم األصفهاني
 )5(: متروك الحدیث، وقال الذهبي)4(وابن القیسراني مرة )3(والنسائي )2(وقال علي بن الجنید

  : هالك.)9(مرة: متروك، وقال ابن الملقن )8(والسیوطي )7(وابن حجر )6(والهیثمي مرة
: أحادیثه أخاف أن تكون موضوعة ال تشبه أحادیث الناس، وقال )10(وقال الجوزجاني

  : یضع الحدیث. )11(الدارقطني
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
على تضعیفه، ولم یوثقه إال اإلمام صدقة بن خالد، ولكن  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد

: "وال )12(في هذا التوثیق نظر؛ وذلك لضعف إسناد هذا التوثیق المنسوب إلیه، فقال اإلمام الهیثمي
: "ونقل عن بعضهم توثیقه، ولم یصح"، وقال في )13(یصح إسناد هذه الحكایة"، وقال في موضع

  : "وقد وثقه بعضهم، ولم یلتفت إلیه في ذلك". )14(موضع آخر

  : )15(الراوي السابع: َشْیَبُة ْبُن َنَعاَمَة الُكوِفىُّ 
عن شیبة بن نعامة،                   )17(حدثنا سعید بن منصور عن أبي معاویة :)16(قال یعقوب الفسوي -

 وهو ضعیف.

                                                           
 ).86الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 1(
 ).1/321الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 2(
 ).52الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 3(
 ).1/436الحفاظ، البن القیسراني (ذخیرة ) 4(
 .)1/261، المغني في الضعفاء، للذهبي ()292تلخیص كتاب الموضوعات (ص: ) 5(
 ).10/208مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 6(
 ).237تقریب التهذیب، البن جحر (ص: ) 7(
 ).1/436المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 8(
 ).4/320در المنیر، البن الملقن (الب) 9(
 ).289أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 10(
 ).181سؤاالت السلمي للدارقطني (ص: ) 11(
 ).8/155مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 12(
 ).5/127مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 13(
 ).7/178مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
، روى عن سعید بن جبیر وموسى بن طلحة وخالد وفاطمة بنت يكوف ينعامة، أبو نعامة الضبشیبة بن ) 15(

                                               ).336- 4/335حسین، روى عنه الثوري وشریك وهشیم وجریر. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).3/59الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب ) 16(
  .                                              يالضریر الكوفمحمد بن خازم هو  )17(
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)1(ذكره ابن حبان في الثقات        

 : لین الحدیث.)4(، وقال البزار)3(والهیثمي )2(وضعفه ابن معین

  في الضعفاء. )8(والذهبي )7(وابن الجارود )6(وابن الجوزي )5(وذكره ابن شاهین        

  : ال یجوز االحتجاج به.)10(والهیثمي في موضع آخر )9(وقال ابن حبان         

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، واضطرب فیه قول اإلمام ابن حبان، فكأنه  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  غفل عن ذكره في الضعفاء كعادته.

  

ْمِريُّ اِإلْفَرِیِقيُّ  الراوي الثامن: ُعَبْیدُ    :)11(اللَِّه ْبُن َزْحٍر الضَّ
  عبید اهللا بن َزْحر ضعیف. : )12(قال یعقوب الفسوي -

  
  

                                                           
 ).6/445الثقات، البن حبان () 1(
 ).4/336، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/44تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 2(
 ).4/224مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).4/269لسان المیزان، البن حجر () 4(
 ).107تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 5(
 ).2/44الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 6(
 ).4/269لسان المیزان، البن حجر () 7(
 ).1/301المغني في الضعفاء، للذهبي () 8(
 ).1/362المجروحین، البن حبان () 9(
 ).9/173الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي (مجمع ) 10(
  . انظر: تقریب التهذیب، البن جحر 4عبید اهللا بن زحر الضمري موالهم اإلفریقي، من السادسة، بخ ) 11(

   ).371(ص: 
 ).2/434المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)3(وابن القیم )2(وأحمد بن صالح )1(وثقه البخاري         

لیس به بأس،              : )5(: ال بأس به صدوق، وقال النسائي)4(وقال أبو زرعة الرازي         
 : كان رجًال صالًحا، وزاد)9(والخطیب البغدادي )8(وابن یونس )7(وابن خلفون )6(وقال المالكي

  : وفي حدیثه لین.الخطیب

  : صدوق یخطئ.)10(وقال ابن حجر        

، وزاد العجلي: ُیْكَتُب حدیثه، )12(والدارقطني مرة )11(وقال العجلي                                : لیس بالقويِّ
  : لین الحدیث.)14(والبزار )13(وقال أبو حاتم الرازي

   )18(وابن حبان )17(والدارقطني )16(وابن معین )15(وضعفه أحمد بن حنبل مرة        
  

                                                           
 ) 190العلل الكبیر، للترمذي (ص:  ،)5/76سنن الترمذي () 1(
 ).19/38، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()2/179اآلجري أبا داود السجستاني ( سؤاالت) 2(
 ).1/240إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، البن القیم () 3(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم           )3/906الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 4(

)5/315.( 
 ).19/38تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).9/17إكمال تهذیب الكمال، لمغطاي () 6(
 ).9/19إكمال تهذیب الكمال، لمغطاي () 7(
 ).9/20إكمال تهذیب الكمال، لمغطاي () 8(
 ).3/1542المتفق والمفترق، للخطیب البغدادي () 9(
 ).371تقریب التهذیب، البن جحر (ص: ) 10(
 ).2/110الثقات، للعجلي ( معرفة) 11(
 ).3/7، میزان االعتدال، للذهبي ()2/162الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 12(
 ).5/315الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).12/243مسند البزار () 14(
 ).5/315الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
 ).396سؤاالت ابن الجنید (ص: ، )174تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 16(
 ).208سؤاالت السلمي للدارقطني (ص: ) 17(
 ).2/110المجروحین، البن حبان () 18(
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وزاد الهیثمي  ،، وزاد السمعاني: واه)5(والهیثمي )4(وابن الملقن )3(والذهبي )2(والسمعاني )1(والبیهقي
  : ال یحتج به.)6(في موضع آخر

                    )12(وابن الجوزي )11(والدارقطني )10(وابن شاهین )9(والبلخي )8(والساجي )7(وذكره العقیلي         
  في الضعفاء.

: ویقع في أحادیثه ما ال یتابع )14(: لیس بشيء، وقال ابن عدي)13(وقال ابن معین مرة        
  : جائز الحدیث.)16(كل معضلة، وقال الذهبي مرة: هو صاحب )15(علیه، وقال أبو مسهر

    : )20(وابن األثیر الجزري )19(وأبو أحمد الحاكم )18(وابن القطان )17(وقال ابن المدیني       
           .: له مناكیر)22( وابن الملقن مرة )21(: متروك، وقال الذهبيابن األثیر منكر الحدیث، وزاد

       

                                                           
 ).9/18إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 1(
 ).1/342األنساب، للسمعاني () 2(
 ).1/212تنقیح التحقیق، للذهبي () 3(
 ).9/650البدر المنیر، البن الملقن () 4(
 ).1/36الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي (مجمع ) 5(
 ).1/125مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 6(
 ).3/120الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 7(
 ).9/18إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).9/18إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
 ).151تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 10(
 ).2/161الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 11(
 ).2/162الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 12(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم )408، سؤاالت ابن الجنید (ص: )4/426تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 13(

)5/315.( 
 ).525- 5/524الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 14(
 ).5/522الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( )15(
 ).3/691تاریخ اإلسالم، للذهبي () 16(
 ).5/315الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 17(
 ).3/204بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 18(
 ).9/172لسان المیزان، البن جحر () 19(
 ).2/264األثیر الجزري (اللباب في تهذیب األنساب، البن ) 20(
 ).1/680الكاشف، للذهبي () 21(
 ).2/393البدر المنیر، البن الملقن () 22(
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  منكر الحدیث جًدا، یروي الموضوعات عن األثبات. :)1(وقال ابن حبان        

  : متروك الحدیث. )2(وقال ابن القیسراني      

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  

  : )3(يُّ نِ دَ المَ  الراوي التاسع: ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن َأِبي ُفَدْیكٍ 
 اْبُن َأِبي ُفَدْیٍك ضعیف. :)4(قال یعقوب الفسوي -

َواَیِة َعْنُهمْ وذكره في:    .)5(باِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي:  -

،                  )10(والزیلعي )9(والذهبي )8(والخلیلي )7(وأبو عبد اهللا الحاكم )6(وثقه ابن معین         
  في الثقات، وقال ابن حبان: ربما أخطأ. )12( وابن شاهین )11(وذكره ابن حبان

  : ال بأس به.)15(: لیس به بأس، وقال أحمد بن حنبل)14(والنسائي )13(وقال ابن معین مرة         
                                                           

 ).2/62المجروحین، البن حبان () 1(
 ).1/432ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 2(
جد أبیه]، من محمد بن إسماعیل بن مسلم بن أبي فدیك، الدیلي موالهم المدني، أبو إسماعیل، [وقد ینسب إلى ) 3(

                                         ).468صغار الثامنة، مات سنة مائتین، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/53المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).3/41المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).4/365تاریخ ابن أبي خیثمة () 6(
 ).1/533تدرك على الصحیحین، للحاكم (المس) 7(
 ).64فوائد أبي یعلى الخلیلي (ص: ) 8(
 ).2/556، المغني في الضعفاء، للذهبي ()8/176، سیر أعالم النبالء ()4/1187تاریخ اإلسالم () 9(
 ).1/348نصب الرایة، للزیلعي () 10(
 ).9/42الثقات، البن حبان () 11(
 ).204شاهین (ص: تاریخ أسماء الثقات، البن ) 12(
 ).1/80تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 13(
 ).24/488تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 14(
 ).2/165المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 15(
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: ُیحَتُج )3(: صدوق، وزاد الذهبي في موضع آخر)2(وابن حجر )1(وقال الذهبي في موضع
  به في الكتب الستة.

  : لیس بحجة.)4(وقال ابن سعد
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

 في تضعیفه؛ حیث أنهم وثقوه، ولم یوافق اإلمام الفسويیعقوب  اإلمام خالف أغلب النقاد
  في تضعیفه سوى اإلمام ابن سعد. یعقوب الفسوي

  

  : )5(يُّ حمَُّد ْبُن ُكَرْیٍب الُكوفِ الراوي العاشر: مُ 
 محمد بن ُكَرْیب ضعیف الحدیث. :)6(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

   )11(والبیهقي )10(والدارقطني )9(والنسائي )8(وابن نمیر )7(ضعفه ابن معین         
  .)16(وابن حجر )15(والبوصیري )14(والهیثمي )13(وابن الملقن )12(وابن القیسراني

                                                           
 ).2/158الكاشف، للذهبي () 1(
 ).468تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 2(
 ).3/483میزان االعتدال، للذهبي () 3(
 ).5/503الطبقات الكبرى، البن سعد () 4(
      محمد بن كریب مولى ابن عباس، من السادسة، مات بعد الخمسین ومائة، ق. انظر: تقریب التهذیب، ) 5(

                                                 ).504البن حجر (ص: 
 ).3/66المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
 ).7/495في ضعفاء الرجال، البن عدي (الكامل ) 7(
 ).8/68الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).92الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 9(
 ).10/324إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).10/130السنن الكبرى، للبیهقي () 11(
 ).1/535ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 12(
 ).9/505البن الملقن (البدر المنیر، ) 13(
 ).1/313مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
 ).1/405إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 15(
                                                ).504تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 16(
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  : ضعفوه.)2(وقال الذهبي : لین،)1(وقال أبو زرعة الرازي         

  في الضعفاء.  )7(وابن الجوزي )6(والعقیلي )5(وابن شاهین )4(والساجي )3(وذكره ابن الجارود         

:       )9(: شیخ ال یحتج بحدیثه، ُیكَتُب حدیُثه، وقال ابن عدي)8(وقال أبو حاتم الرازي         
  : لیس حدیثه بشيء.)10(مع ضعفه ُیكَتُب حدیُثه، وقال ابن معین مرة

عنده مناكیر،     :)13(: منكر الحدیث، وقال الترمذي)12(وأحمد بن حنبل )11(وقال البخاري         
: كان منكر الحدیث جًدا، یروى عن أبیه أشیاء ال ُتشبه حدیثه كأنه ُكَرْیب آخر )14(وقال ابن حبان

  فلّما ظهر ذلك منه استحق ترك االحتجاج به .

  : فیه نظر. )15(وقال البخاري في موضع آخر        

  : متروك.)16(وقال الدارقطني في موضع آخر        
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامفیه، والمقارنة بین حكم  خالصة القول -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد

  

                                                           
 ).8/68(الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ) 1(
 .)2/213، الكاشف، للذهبي ()3/731تاریخ اإلسالم () 2(
   ).10/324إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
   ).10/324إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).163تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 5(
 ).4/127الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 6(
 ).3/95والمتروكون، البن الجوزي (الضعفاء ) 7(
 ).8/68الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).7/497الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
 ).8/68، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/276تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 10(
 ).4/22االعتدال، للذهبي (، میزان )26/338تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 11(
 ).8/68الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
 ).4/303سنن الترمذي () 13(
 ).2/262المجروحین، البن حبان () 14(
 ).1/217التاریخ الكبیر، للبخاري () 15(
 ).61سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 16(
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  : )1(َمُة ْبُن َعِليٍّ الِدَمْشِقيُّ الراوي الحادي عشر: َمْسلَ 
  مسلمة بن علي دمشقي ضعیف الحدیث. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  ال ینبغي ألهل العلم أن یشغلوا أنفسهم بحدیث هؤالء. :)3(وقال في موضع
َواَیِة َعْنُهمْ وذكره في:   .)4(باِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي:  -
 )9(وابن السكن )8(والساجي  )7(وأبو حاتم الرازي )6(والجوزجاني )5(ضعفه ابن معین           
، وزاد ابن معین )15(والهیثمي )14(وابن كثیر )13(قانير والجو  )12(واإلشبیلي )11(والبیهقي )10(والدارقطني

: صالح، ولم یجعله حجة، وزاد الجوزجاني: حدیثه متروك، وزاد )17(: لیس بشيء، وقال مرة)16(مرة
: لیس )18(البیهقي: عند أهل الحدیث، وقال مرةأبو حاتم:  ال یشتغل به، وزاد الساجي: جًدا، وزاد 

: وقد )20(: جًدا، وقال مرة)19(بالقوي، وزاد ابن كثیر: عند األئمة، ال یحتج بتفرده، وزاد الهیثمي مرة
  أجمعوا على ضعفه.

                                                           
من الثامنة، مات قبل سنة تسعین، ق. انظر: تقریب مسلمة بن علي الُخَشني، أبو سعید الدمشقي البالطي، ) 1(

                                                 ).531التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/309المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).2/449المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).45/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
  ).428سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 5(
  ).282أحوال الرجال، للجوزجازي (ص: ) 6(
  ).58/52، تاریخ دمشق، البن عساكر ()8/268الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
  ).10/147تهذیب التهذیب، البن حجر () 8(
  ).58/52تاریخ دمشق، البن عساكر () 9(
  ).8/126النبویة، للدارقطني (العلل الواردة في األحادیث ) 10(
  ).3/81شعب اإلیمان، للبیهقي () 11(
 ).1/141(األحكام الوسطى، لإلشبیلي  )12(
  ).11/191إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
  ).2/49البدایة والنهایة، البن كثیر () 14(
  ).1/201مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 15(
  ).359سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 16(
  ).11/192إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 17(
  ).11/329شعب اإلیمان، للبیهقي () 18(
  ).1/287مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 19(
  ).1/287مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 20(
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 )6(والدارقطني )5(وابن عدي )4(والمنتجالي )3(وأبو العرب) 2(والعقیلي )1(وذكره ابن الجارود   
  في الضعفاء. )9(والذهبي )8(وابن الجوزي )7(وأبو نعیم

الرازیان: منكر الحدیث، وزاد البخاري: عن  )12(وأبو حاتم) 11(وأبو زرعة )10(وقال البخاري
: صحبته من دمشق فلم أسمعه یحدث بحدیث یوافق حدیث )13(األوزاعي، وقال نعیم بن حماد

 الناس.

روى عن األوزاعي والزبیدي المناكیر : )15(وأبو سعید النقاش) 14(وقال أبو عبد اهللا الحاكم 
  .: ممن ال تقوم الحجة به)16(والموضوعات، وقال أبو عبد اهللا الحاكم مرة

          )21(وابن القیسراني )20(وابن شاهین )19(وأبو حاتم )18(ودحیم )17(وقال ابن معین
  : لیس بشيء، وزاد: متروك.)22(وابن بشكوال

                                                           
  ).11/192إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 1(
  ).4/211الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 2(
  ).11/192إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
  ).11/192إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
  ).1/278مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 5(
  ).3/133الضعفاء والمتروكون،  للدارقطني () 6(
  ).149الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 7(
  ).3/120لجوزي (الضعفاء والمتروكون، البن ا) 8(
  ).2/657المغني في الضعفاء، للذهبي () 9(
  ).7/389التاریخ الكبیر، للبخاري () 10(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم                )3/829( الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي) 11(

)8/268.(   
  ).8/268الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
  ).4/211الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 13(
  ).11/192إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
  ).11/192إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
  ).4/563المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 16(
  ).8/268، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/450تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 17(
  ).8/268والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 18(
  ).58/50تاریخ دمشق، البن عساكر () 19(
  ).177تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 20(
  ).86تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 21(
  ).1/133شیوخ عبد اهللا بن وهب القرشي، البن بشكوال () 22(
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: )2(والزبیدي وابن جریج بالمناكیر، وقال الذهبي: روى عن األوزاعي )1(وقال أبو نعیم
  ولمسلمة أحادیث عدة منكرة.

وال مأمون،  : غیر ثقة،)5(: ال شيء، وقال أبو داود)4(وابن القیسراني )3(وقال ابن المنادي
ال أحتج بحدیثه، وقال  :)7(: لم یكن عندهم بذاك في الحدیث، وقال ابن خزیمة)6(وقال ابن یونس

  : ذاهب الحدیث.)8(الحاكمأبو أحمد 

)                        13(وابن القطان )12(والبیهقي )11(والدارقطني )10(وأبو الفتح األزدي) 9(وقال النسائي

: واه، )17(: متروك الحدیث، وزاد الحلبي)16(وابن حجر )15(وبرهان الدین الحلبي )14(وابن عبد الهادي
  : تركوه.)20(، وقال الذهبي مرة)19(قيوابن ناصر الدین الدمش )18(وكذلك قال الذهبي

: ال یترك حدیث رجل حتى یجتمع  -وذكر مسلمة بن علي-  )21(قال أحمد بن صالح
الجمیع على ترك حدیثه، قد یقال فالن ضعیف، فأما أن یقال: فالن متروك؛ فال إال أن یجتمع 

  الجمیع على ترك حدیثه.
                                                           

  ).1/83رج على صحیح مسلم، ألبي نعیم األصفهاني (، المسند المستخ)149الضعفاء (ص: ) 1(
  ).4/973تاریخ اإلسالم، للذهبي () 2(
  ).10/147تهذیب التهذیب، البن حجر () 3(
  ).201تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 4(
  ).2/194سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 5(
  ).27/571تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
  ).58/50تاریخ دمشق، البن عساكر () 7(
  ).5/60األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 8(
  ).97الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 9(
  ).10/147تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
  ).8/126العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 11(
  ).7/333شعب اإلیمان، للبیهقي () 12(
  ).3/202بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 13(
  ).4/588تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 14(
  ).256الكشف الحثیث، لبرهان الدین الحلبي (ص: ) 15(
  ).531تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 16(
  ).4/588تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 17(
  ).4/109، میزان االعتدال، للذهبي ()1/272الكنى (المقتنى في سرد ) 18(
  ).3/115توضیح المشتبه، البن ناصر الدین () 19(
  ).2/657، المغني في الضعفاء، للذهبي ()2/263الكاشف، للذهبي () 20(
 ).2/191المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 21(
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عن الثقات ما لیس من أحادیثهم : كان ممن یقلب األسانید، ویروي )1(وقال ابن حبان
  توهًما، فلما فحش ذلك منه بطل االحتجاج به.

: ولمسلمة غیر ما ذكرت من الحدیث وكل أحادیثه ما ذكرته وما لم أذكره )2(وقال ابن عدي
  كلها أو عامتها غیر محفوظة.

  النقاد:یعقوب الفسوي وأحكام غیره من  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

  : )3(الراوي الثاني عشر: اْلَوِلیُد ْبُن عبد اهللا ْبِن َأِبي َثْوٍر الَهْمَداني الُكوِفيُّ 
  ضعیف. الولید بن أبي ثور: )4(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

         )9(والهیثمي )8(وابن القیسراني )7(والنسائي )6(وصالح جزرة )5(ضعفه أحمد بن حنبل
  : ضعفوه. )11(، وقال الذهبي)10(وابن حجر

وأحادیثه یحمل بعضها بعًضا، وهو ممن یكتب  ،: وللولید غیر ما ذكرت)12(قال ابن عدي         
  .حدیثه

                                                           
  ).3/33المجروحین، البن حبان () 1(
  ).8/21الرجال، البن عدي(الكامل في ضعفاء ) 2(
الولید بن عبد اهللا بن أبي ثور الهمداني الكوفي، من الثامنة، مات سنة اثنتین وسبعین ومائة، بخ د ت ق.                            ) 3(

                                                 ).582انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).56/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).8/356الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
 ).31/34، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 15/609تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 6(
،               )15/609ادي (، تاریخ بغداد، للخطیب البغد)8/356الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(

 ).31/34تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي (
 ).2/633ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 8(
 ).6/248مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
                                                ).582تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 10(
 ).2/352الكاشف، للذهبي () 11(
 ).8/358الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 12(
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  : شیخ ُیكَتُب حدیثُه وال ُیحَتجُّ به.)1(أبو حاتم الرازيوقال         
  : لیس بشيء.)3(وابن نمیر )2(وقال ابن معین        

: منكر الحدیث، َیِهُم )5(: في حدیثه وهى، وقال في موضع آخر)4(وقال أبو زرعة الرازي
ال یتابع  سماك بمناكیر: یحدث عن )7(: منكر الحدیث جًدا، وقال العقیلي)6(كثیًرا، وقال ابن حبان

  : كذاب.)8(وقال ابن نمیر في موضع آخر علیها.
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

  : )9(الُكوِفيُّ  َحیَّة الَكْلبيُّ  ْبُن َأِبي الراوي الثالث عشر: َیْحَیى
حدثنا َقِبیَصُة قال: ثنا سفیان عن َأِبي َجَناٍب َیْحَیى بن أبي حیة الكلبي، : )10(قال یعقوب الفسوي -

 وهو ضعیف كان ُیَدلِّس، كوفي.
  أقوال النقاد في الراوي:  -

: ما كان به )12(ُیَدلِّس، وقال في موضع آخر: كان ثقة، وكان )11(قال أبو ُنَعْیم بن ُدَكْین        
بأس، ِإالَّ أنَّه كان ُیَدلِّس، وما سمعت منه شیًئا ِإالَّ شیًئا قال فیه حدَّثنا، وذكره ابن حبان             

  .)13(في الثقات
                                                           

 ).9/3الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).3/16، العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ()1/60تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 2(
  ).8/355الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).9/3الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).2/428الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 5(
 ).3/79المجروحین، البن حبان () 6(
 ).11/138تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
 ).15/609، تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ()4/319الضعفاء الكبیر للعقیلي () 8(
یحیى بن أبي حیة الكلبي أبو جناب، من السادسة، مات سنة خمسین ومائة أو قبلها، د ت ق.                                            ) 9(

  ).589انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).108/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 10(
 ).9/138، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/114عبد اهللا ( العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه) 11(
 ).9/138الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
 ).7/597الثقات، البن حبان () 13(
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   .: كان َصُدوًقا، ولكن كان ُیَدلِّس)1(وقال یزید بن هارون       

، كان صاحب تدلیس، أفسد حدیثه بالتدلیس، كان ُیَحدِّث بما لم : صدوق)2(وقال ابن نمیر       
   .: كان یدلس ال بأس به)3(یسمع، وقال العجلي

   .: صدوق، غیر أنَّه كان ُیَدلِّس)4(وقال أبو زرعة الرازي       

: صدوق )6(: كان صدوًقا، وكان ُیَدلَّس، وفي حدیثه ُنْكرة، وقال الساجي)5(وقال ابن خراش      
  منكر الحدیث.

: لیس به بأس إال أنه كان یدلس، )8(: صدوق لكنه یدلس، وفي موضع)7(وقال ابن معین
   .: ضعیف الحدیث)10(: لیس بقوى، وفي موضع آخر)9(وفي موضع

 ،        ، وزادا: یكتب حدیثه، وفیه ضعف)12(وأحمد بن حنبل )11(وكذا قال العجلي مرة
  حدیُثه.: ُیَضعَُّف (13)وقال الُجوْزَجاني

  . : لكثرة تدلیسهابن حجر : ضعفوه، وزاد)15(وابن حجر )14(وقال العالئي       
  .: ُیكتب حدیثه في المتابعات، وكان ُیعاب علیه التدلیس)16(في موضع آخر ابن حجر وقال       

  

                                                           
 ).31/286تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 1(
 ).9/138الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).2/351معرفة الثقات، للعجلي () 3(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم            )3/951الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 4(

)9/139.( 
 ).31/288تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).12/302إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).1/470التحقیق في مسائل الخالف، البن الجوزي () 7(
 ).9/50الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
 ).1/70تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 9(
 ).9/138، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()432سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 10(
 ).2/393معرفة الثقات، للعجلي () 11(
 ).64/142تاریخ دمشق، البن عساكر () 12(
 ).140أحوال الرَِّجال، للحوزجاني (ص:) 13(
 ).111جامع التحصیل، للعالئي (ص: ) 14(
 ).589تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 15(
 ).3/238تغلیق التعلیق، البن حجر () 16(
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 )6(والبلخي )5(يــوالبرق )4(وابن شاهین )3(وابن الجارود )2(والعقیلي )1(وذكره ابن عدي       
  في الضعفاء. )9(والذهبي )8(وابن الجوزي )7(والمنتجالي

: لیس بالقوي،            )13(وأبو أحمد الحاكم )12(والنسائي )11(والترمذي )10(وقال أبو حاتم الرازي
: لیس )15(: لم یكن بالقوي، وزاد أبو أحمد: عندهم، وقال النسائي في موضع آخر)14(وقال البزار

  بثقة، ُیَدلِّس.

  وعثمان بن سعید  )18(وابن عمار )17(وابن سعد )16(یحیى القطانوضعفه 
   )24(والنووي )23(وابن القیسراني )22(والبیهقي )21(والدارقطني )20(يــائــوالنس )19(الدارمي

  

                                                           
 ).9/54الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).3/111المجروحین، البن حبان () 2(
 ).12/302لمغلطاي (إكمال تهذیب الكمال، ) 3(
 ).194تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 4(
 ).12/302إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
 ).12/302إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).12/302إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).3/193الضعفاء والمتروكون البن الجوزي () 8(
 ).2/733في الضعفاء، للذهبي (المغني ) 9(
 ).9/139الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
 ).5/276سنن الترمذي () 11(
 ).31/289تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 12(
 .)128/ 3( الحاكم أحمد ألبي ،والكنى األسامي )13(
 ).3/144كشف األستار عن زوائد البزار، للهیثمي () 14(
 ).31/289الكمال في أسماء الرجال، للمزي (تهذیب ) 15(
 ).9/139، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()8/267التاریخ الكبیر، للبخاري () 16(
 ).6/342الطبقات الكبرى، البن سعد () 17(
 ).12/302إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 18(
 ).238تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 19(
 ).109والمتروكون، للنسائي (ص: الضعفاء ) 20(
 ).4/371، میزان االعتدال، للذهبي ()3/193الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 21(
 ).2/658السنن الكبرى، للبیهقي () 22(
 ).1/503ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 23(
 ).2/655خالصة األحكام، للنووي () 24(
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  .)5(والحویني )4(واأللباني )3(وابن حجر )2(والعراقي )1(والبوصیري

  الحدیث.: لیس بشيء في )6(وقال ابن القیسراني مرة         

  : متروك الحدیث.(8) وقال الفالس : أحادیثه مناكیر،)7(وقال أحمد بن حنبل         
: كان ممن یدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء؛ فالتزق به المناكیر )9(وقال ابن حبان

  التي یرویها عن المشاهیر.

  اإلجماع على أنه ُمَدلِّس. )11(والنووي )10(أما عن تدلیسه فقد نقل ابن عبد البر        

  .)12(وذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسین        

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف ُمَدلِّس، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

یعقوب الفسوي على  على تضعیفه، وقد كان اإلمام یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
درایة دقیقة بحاله، فقال: "ضعیف"، ثم أردف بقوله: "كان یدلس"، فقد أجمع العلماء على وصفه 

  بالتدلیس كما نقل ذلك اإلمامان ابن عبد البر والنووي.

مام ومما یقوي ما ذهبنا إلیه بأن الراوي (ضعیف): هو ترك بعض من وثقه لحدیثه، كاإل
: "تدرون لم تركت حدیث أبي جناب؟ أتیته فأعطاني كتاًبا، فنسخته، )13(یزید بن هارون؛ حیث قال

ثم أتیته فقرأه علي، فمر حدیث ُبْسَرة بنت َصْفَوان، فقال: بشرة بن صفوان، فقلت: ُبْسَرة، فقال: 
قلت: اجعلوا كما تریدون، اجعله كما ترید، كان عندي قوم بالغداة، فقلت لهم: ُبْسَرة، فقالوا: بشرة، ف

                                                           
 ).4/462المسانید العشرة، للبوصیري (إتحاف الخیرة المهرة بزوائد ) 1(
 ).5/2160تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 2(
 ).2/76التلخیص الحبیر، البن حجر () 3(
 ).3/496سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة، لأللباني () 4(
 ).1/321كتب األماجد، ألبي إسحاق الحویني ( يیه الهاجد إلى ما وقع من النظر فتنب) 5(
 ).66تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 6(
 ).3/114العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 7(
 ).9/51الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
 ).3/111المجروحین، البن حبان () 9(
 ).12/301إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).1/551خالصة األحكام، للنووي () 11(
 ).57طبقات المدلسین، البن حجر (ص: ) 12(
 ).12/302إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
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وأنت الساعة تقول: بسرة، اجعله كما ترید، قلت: كما أرید أنا؟ أنت كیف سمعته؟ قال: أو هذا 
شيء سمعته؟ ما سمعته، إنما قال رجل في المسجد: عندي كتاب حسن، قال: فأخذت الكتاب 

  ".نه ما كان یحفظ ولم أرد الكتابفنسخته، قال یزید: فقدمت أال أكون سمعت م
  

  : )1(الراوي الرابع عشر: َیِزیُد ْبُن َبِزیٍع الرَّْمِليُّ 
 یزید بن بزیع الرملي ضعیف. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)6(والهیثمي )5(والبیهقي )4(والدارقطني )3(ضعفه ابن معین         

          )11(والذهبي )10(الجوزيوابن  )9(وابن الجارود )8(وابن شاهین )7(وذكره ابن عدي
  في الضعفاء.

  : ال ُیتابع على حدیثه، وال ُیْعَرف إال به.)12(وقال العقیلي

  : ال یكاد ُیْعَرف.)13(وقال الذهبي
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق
                                                           

یزید بن بزیع الرملي، روى عن عطاء الخراساني، وروى عنه آدم بن أبي إیاس وأبو الولید الطیالسي            ) 1(
                                           ).4/545وغیرهم. انظر: تاریخ اإلسالم، للذهبي (والحسن بن سوار البغوي، 

 ).2/451المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).9/176الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).62، سؤاالت السلمي للدارقطني (ص: )4/208سنن الدارقطني () 4(
 ).7/650لبیهقي (السنن الكبرى، ل) 5(
 ).5/42مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 6(
 ).9/176الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).197تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 8(
 ).8/489لسان المیزان، البن حجر () 9(
 ).3/207الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 10(
 ).2/747المغني في الضعفاء، للذهبي () 11(
 ).4/375الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 12(
 ).4/422میزان االعتدال، للذهبي () 13(
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  الرواة الذین قال فیهم، "َضِعیٌف، َال ُیْفَرُح ِبَحِدیِثِه": -10
  : )1(الُكوِفيُّ  الراوي األول: اْلَفْیُض ْبُن اْلَفْضِل الَبجِليُّ 

ال ُیْفَرُح  ...، وهو ضعیف، )4(َمْوَلى ُبَجْیَلةَ  )3(َحدَّثَِني اْلَفْیُض ْبُن اْلَعبَّاسِ  :)2(قال یعقوب الفسوي -
  بحدیثه.

   أقوال النقاد في الراوي: -

  .)5(ذكره ابن حبان في الثقات  
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
في تضعیف الراوي، حیث تفرد بتوثیقه، بینما  الفسويیعقوب  خالف اإلمام ابن حبان اإلمام        

یعقوب الفسوي بتضعیفه، وٕالیه المرجع في الحكم علیه؛ ألن الراوي من شیوخه فهو  تفرد اإلمام
  أدرى بحاله من غیره من النقاد.

  : )7( )6(الراوي الثاني: َأیُّْوُب بُن ُعْتَبَة الَیَماِميُّ 
، ثنا محمد بن جابر، ثنا أیوب بن عتبة، ضعیفان،   )9(حدثنا أبو الولید :)8(قال یعقوب الفسوي -

  ال ُیْفَرُح بحدیثهما.
                                                           

) الفیض بن الفضل البجلي، من أهل الكوفة، مولى بجیلة، یروي عن السرى بن إسماعیل ومسعر بن كدام، روى عنه 1(
، الثقات، البن حبان )7/88الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (أبو حاتم الرازي ویعقوب بن سفیان الفسوي. انظر: 

)9/12.(  
 ).3/58) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
) قال الباحث: هكذا وجدته، ولم أر أحًدا یذكره بهذا االسم سوى اإلمام یعقوب الفسوي، ولعله اسم آخر للراوي وخاصة 3(

 أن الراوي من شیوخه.
ه النسبة إلى قبیلة ُبَجْیَلة، وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي األسد بن الغوث، وقیل أن ) ُبَجْیَلَة: هذ4(

ُبَجْیَلة اسم أمهم وهي من سعد العشیرة وأختها باهلة ولدتا قبیلتین عظیمتین، نزلت بالكوفة منهم. انظر: األنساب، 
 ).2/91للسمعاني (

 ).9/12) الثقات، البن حبان (5(
الَیَماِمي: هذه النسبة إلى الیمامة، وهي مدینة بالبادیة من بالد العوالي مشهورة، وأكثر من نزل بها بنو حنیفة، وكان ) 6(

  ).13/522مسیلمة الكذاب الُمتنبي منها خرج وبها ُقِتل زمن أبى بكر رضى اهللا عنه. انظر: األنساب، للسمعاني (
القاضي، من بني قیس بن ثعلبة، من السادسة، مات سنة ستین ومائة، ق. ) أیوب بن عتبة الیمامي، أبو یحیى 7(

  ).118انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/121المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 هو هشام بن عبد الملك الطیالسي.) 9(
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  أیوب بن عتبة ضعیف. :)1(وقال في موضع آخر

   أقوال النقاد في الراوي: -

: (3)، وزاد: إال أنه ال یقیم حدیث یحیى بن أبي كثیر، ولذلك قال عنه(2)وثقه أحمد بن حنبل
عن یحیى بن أبي كثیر، فقیل له: عن غیر یحیى بن أبي كثیر، قال: هو على مضطرب الحدیث 

  : ضعیف الحدیث.(4)وفي موضع آخر ،حال

، وفي : لیس بالقوي(6): ال بأس به، وفي موضع(5)واختلف فیه قول ابن معین فقال
: عكرمة (8)أیوب بن عتبة أحب إلیك أو عكرمة بن عمار، فقالوسئل  لیس بشيء،: (7)موضع

، أیوب ضعیف، وفي موضعأح ، (10): لیس حدیثه بشيء، وفي موضع: ضعیف الحدیث(9)ب إلي 
  .ضعیف، لیس بذاك القوي :(12)، وفي موضع آخرُیتَّقى حدیثه: (11)وفي موضع

: ال یعرف صحیح حدیثه من سقیمه، (14)وفي موضع آخر : عندهم َلیِّن،(13)وقال البخاري
   .: ضعیف الحدیث جًدا(15)خراشوقال ابن ، فال أحدث عنه، وضعفه جد ا

   .(17): كان عند أصحابنا ضعیًفا، وضعفه في موضع آخر(16)وقال ابن المدیني

                                                           
 ).3/60المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
  ).7/450دادي (تاریخ بغداد، للخطیب البغ) 2(
  ).3/117العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 3(
  ).7/450تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 4(
  ).7/450تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 5(
  ).138/ 4تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 6(
  ).86/ 4تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
  ).67معین، روایة الدارمي (ص  تاریخ ابن) 8(
  ).3/343تاریخ ابن أبي خیثمة () 9(
  ).3/343، تاریخ ابن أبي خیثمة ()1/72تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 10(
  ).1/108الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 11(
  ).401سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 12(
   ).27الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ، )2/265، التاریخ األوسط ()1/420التاریخ الكبیر () 13(
  ).35العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 14(
  ).1/409تهذیب التهذیب، البن حجر () 15(
  ).133سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 16(
  ).7/450تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 17(
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: فیه لین، وقال: هو (2)وقال أبو حاتم الرازي، : ُیْكَتُب حدیثه، ولیس بالقوي(1)وقال العجلي
   لیك إأروى الناس عن یحیى بن أبي كثیر وأصح الناس كتاًبا عنه، فقیل له: عبد اهللا بن بدر أحب 

  أو أیوب بن عتبة؟ فقال: أیوب بن عتبة أعجب إلى وهو أحب إليَّ من محمد بن جابر.

في یحیى قلت: ظاهر كالم أبي حاتم هذا یخالف ما ذهب إلیه أحمد بن حنبل من تضعیفه 
وكان -سلیمان بن شعبة بن أبي كثیر، إال أن ذلك یدل على معرفة دقیقة بحاله منهما؛ فقد صحح 

  كتاب أیوب عن یحیى. -عالًما بأهل الیمامة

وي بالضعف واالضطراب في الحدیث على تحدیثه اوقد ُیحمل اتهام أحمد بن حنبل للر 
  ألهل العراق من حفظه دون كتابه.

ي سلیمان بن : قال ل(3)أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان، فقد قال أبو زرعةفهذه العلة ذكرها 
: وقع أیوب بن عتبة إلى البصرة ولیس معه كتب فحدث من حفظه وكان ال يبن شعبة الیماماداود 

: حدیث أهل العراق عن أیوب (4)یحفظ، فأما حدیث الیمامة ما َحدَّث به فهو مستقیم، وقال أیًضا
: قدم بغداد، ولم یكن معه كتبه (5)وقال أبو حاتم، ال: حدیثه بالیمامة صحیحبن عتبة ضعیف ویق

صحیحة عن یحیى بن أبي  يهم فیغلط، وأما كتبه في األصل فهفكان یحدث من حفظه على التو 
وقال: هو أروى الناس عن كثیر، قال لي سلیمان بن شعبة هذا الكالم، وكان عالًما بأهل الیمامة، 

  .: كان صحیح الكتاب(6)أبو داودیحیى بن أبي كثیر وأصح الناس كتاًبا عنه، وقال 

وذكره ابن رجب الحنبلي في الضرب الثالث: وهم من حدث عنه أهل مصر أو إقلیم 
  .(7)فحفظوا حدیثه، وحدث عنه غیرهم فلم یقیموا حدیثه

بكثرة الخطأ ونكارة الحدیث واضطرابه،            قلت: من أجل ذلك اتهمه بعض النقاد 
: أحادیثه في بعضها اإلنكار،  (9)، وقال ابن عدي: منكر الحدیث(8)فقال أبو داود في موضع آخر

   .وهو مع ضعفه ُیْكَتُب حدیثه

                                                           
  ).1/241معرفة الثقات، للعجلي () 1(
  ).253/ 2ي حاتم (الجرح والتعدیل، البن أب) 2(
  ).253/ 2، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/966الضعفاء ألبي زرعة الرازي () 3(
  ).2/549الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 4(
  ).253/ 2الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
  ).2/192سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 6(
  ).2/780شرح علل الترمذي، البن رجب الحنبلي () 7(
  ).2/192سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 8(
  ).2/14الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
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َلیٌِّن ِمْن ِقَبِل حفظه، وقال : (2)، وفي موضع آخرضعفوه لكثرة مناكیره :(1)وقال الذهبي
صدوق كثیر  :(4)الهیثميوقال  ،(3)وكان سیئ الحفظ، وهو من أهل الصدق ضعیف،الفالس: 

: كان یخطئ كثیًرا ویهم شدیًدا، حتى فحش الخطأ، وقال ابن األثیر (5)وقال ابن حبان ،الخطأ
  .: مضطرب الحدیث(7)وقال النسائي : لم یكن بالقوي في الحدیث، وكان یخطئ كثیرًا،(6)الجزري

   (11)وأبو زرعة الرازي (10)ومسلم(9) والجوزجاني (8)الموصليوضعفه ابن عمار 
وابن  (17)والبیهقي (16)وابن حزم (15)والدارقطني (14)والنسائي(13)  وصالح جزرة (12)وابن خراش

، (24)والشوكاني (23) والبوصیري (22)والهیثمي (21)والزیلعي (20)وابن حجر (19)والذهبي (18)القیسراني
  بالمتین عندهم.: لیس (25)وقال أبو أحمد الحاكم

                                                           
  ).1/97المغني في الضعفاء، للذهبي () 1(
  ).7/22سیر أعالم النبالء، للذهبي () 2(
  ) 7/450تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 3(
  ).8/169مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 4(
  ).1/169المجروحین، البن حبان () 5(
  ).3/417اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري () 6(
  ).15الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 7(
  ).7/450تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 8(
  ).195أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 9(
  ).2/908الكنى واألسماء، لمسلم () 10(
  ).253/ 2الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
  ).7/450تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 12(
  .)7/450تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ( )13(
  ).3/487تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 14(
  ).8/275للدارقطني (العلل الواردة في األحادیث النبویة، ) 15(
  ).8/35المحلى باآلثار، البن حزم () 16(
  ).1/212السنن الكبرى، للبیهقي () 17(
  ).1/306ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 18(
  ).1/98تنقیح التحقیق، للذهبي () 19(
  ).2/237، التلخیص الحبیر، البن حجر ()118تقریب التهذیب (ص ) 20(
  ).1/62نصب الرایة، للزیلعي () 21(
  ).10/420مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 22(
  ).2/374إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 23(
  ).5/19نیل األوطار، للشوكاني () 24(
  ).2/339، لمغلطاي () إكمال تهذیب الكمال25(
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  : متروك الحدیث.(2): شبه المتروك، وقال ابن القیسراني(1)وقال ابن الجنید

وقال الدارقطني: ُیترك، وقال مرة أخرى: یعتبر به شیخ، قیل له: مثل أیوب بن جابر، قال: 
  .(3)-یعنى أیوب بن عتبة أقوى-ال؛ هذا أقوى 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیف الراوي. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد        

ومن اإلنصاف أن یقال أن حدیثه بالیمامة كان مستقیًما، وأّن الضعف طارئ علیه بعد         
وروایته عن یحیى بن أبي كثیر صحیحة عندما كان یحدث دخوله للعراق، أما كتبه فهي صحیحة، 

من كتابه، أما بعد أن ترك كتبه فال، فأولى األقوال أنه كما قال اإلمام ابن رجب ضعیف بالنسبة 
  للتحدیث في بلد معین.

  وعلى هذا یمكن تفسیر اختالف أقوال اإلمامین أحمد بن حنبل وابن معین في الراوي.
  

   :الَیَماِميُّ  ُد ْبُن َجاِبر ْبُن َسیَّارٍ الراوي الثالث: ُمَحمَّ 
  .)4(ستأتي دراسته في مبحث: (الجرح النسبي) ألنه به ألصق  

  

  الرواة الذین قال فیهم، "َضِعیٌف َضِعیٌف"، "َضِعیٌف ِجًدا": -11
  : )5(الَبْصِريُّ  اْلُهَذِليُّ  الراوي األول: ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َأِبي ُحَمْیدٍ 

  أبو الَخطَّاب الهذلي ضعیف ضعیف.عبید اهللا بن أبي ُحَمْید  :)6(یعقوب الفسويقال  -

َواَیِة َعْنُهمْ  وذكره في:   .)7(َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

                                                           
  ).1/282التحقیق في مسائل الخالف، البن الجوزي () 1(
  ).5/2666الحفاظ، البن القیسراني (ذخیرة ) 2(
  ).14سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 3(
  ، من هذا البحث.)347انظر: (ص:) 4(
عبید اهللا بن أبي حمید الهذلي، أبو الخطاب البصري، واسم أبي حمید غالب، من السابعة، ق.  انظر: تقریب ) 5(

  ).370التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/65المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
   ).3/36المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
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  أقوال النقاد في الراوي: -

  : واه.)3(: لیس بالحافظ، وقال الذهبي)2(: لیس بالقوي، وقال البزار)1(قال البیهقي

 )9(والزیلعي )8(والدارقطني )7(وأبو داود )6(ومحمد بن المثنى )5(ودحیم )4(وضعفه ابن معین  
  .)10(وابن الملقن

                     )13(وابن الجارود )12(: أجمعوا على ضعفه، وذكره الساجي)11(وقال الهیثمي  
  في الضعفاء.  )17(وابن الجوزي )16(وابن عدي )15(والعقیلي )14(وأبو القاسم البلخي

  .: حدیثه لیس بالقائم)19(: لیس بثقة، وقال أبو أحمد الحاكم)18(النسائيوقال   
: یروي عن أبي الملیح وعطاء )21(وأبو نعیم األصفهاني )20(وقال أبو عبد اهللا الحاكم        

  بالمناكیر، ال شيء.
  

                                                           
 ).1/569األسماء والصفات، للبیهقي () 1(
 ).1/69كشف األستار عن زوائد البزار، للهیثمي () 2(
 ).3/14میزان االعتدال، للذهبي () 3(
 ).3/309تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 4(
 ).19/30تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).19/30تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
 ).1/189سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 7(
 ).2/161الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 8(
 ).4/82نصب الرایة، للزیلعي () 9(
 ).1/529البدر المنیر، البن الملقن () 10(
 ).1/102مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 11(
 ).9/14إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
 ).9/14إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).9/14إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).3/118الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 15(
 ).5/525الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 16(
 ).2/161الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 17(
 ).19/31تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 18(
 ).4/301األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 19(
 ).7/10تهذیب التهذیب، البن حجر () 20(
 ).103الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 21(
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  .: متروك الحدیث)5(وابن حجر )4(والهیثمي )3(والذهبي )2(وابن القیسراني )1(وقال النسائي  
: كان ممن یقلب األسانید )7(: ترك الناس حدیثه، وقال ابن حبان)6(وقال أحمد بن حنبل  

  ویأتي باألشیاء التي ال یشك من الحدیث صناعته أنها مقلوبة؛ فاستحق الترك.
وضعفه البخاري وأبو حاتم الرازي بتكرار صیغة التضعیف مثلما فعل یعقوب الفسوي، فقال   
: ضعیف ذاهب الحدیث،  ال أروي عنه )9(ذاهب، وقال في موضع آخر: منكر الحدیث )8(البخاري

  : منكر الحدیث ضعیف الحدیث.)10(شیًئا، وقال أبو حاتم الرازي
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه اإلمامان البخاري وأبو حاتم الرازي  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  على تكرار صیغة التضعیف فیه.

  

  : )12(اْلُكوِفيُّ  )11(الراوي الثاني: ُحَصْیُن ْبُن ُعَمَر اَألْحَمِسيُّ 
  ُحَصْیُن بن عمر اَألْحَمِسي الكوفي ضعیف جًدا.: )13(قال یعقوب الفسوي -

   في الراوي:أقوال النقاد  -

  .)15(، وضعفه في موضع آخر)14(وثقه العجلي       

                                                           
 ).66الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 1(
 ).1/276ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 2(
 ).108، العلو للعلي الغفار، للذهبي (ص: )263تلخیص كتاب الموضوعات (ص: ) 3(
 ).2/219مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 4(
 ).370تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).5/313الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).2/65المجروحین، البن حبان () 7(
 ).5/396لبخاري (التاریخ الكبیر، ل) 8(
 ).294العلل الكبیر للترمذي (ص: ) 9(
 ).5/313الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
  ).1/125اَألْحَمِسي: هذه النسبة الى َأْحَمس، وهي طائفة من بجیلة نزلوا الكوفة. انظر: األنساب، للسمعاني () 11(
  ).170تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ُحَصین بن عمر األحمسي الكوفي، من الثامنة، ت. انظر: ) 12(
 ).377/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 13(
 ).1/306معرفة الثقات، للعجلي () 14(
 ).2/386تهذیب التهذیب، البن حجر () 15(
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، )5(وابن حجر )4(والبوصیري )3(وابن القیسراني )2(والنسائي )1(وضعفه أیًضا أحمد بن حنبل       
  : ضعفوه.)7(: فیه ضعف، وقال المتقي الهندي)6(وقال العراقي

  بمرة.: ضعیف )9( : واه، وقال في موضع آخر)8(وقال الذهبي   

  في الضعفاء.  )13(وابن الجوزي )12(والدارقطني )11(وابن شاهین )10(وذكره أبو العرب

: )15(: عامة أحادیثه معاضیل، ینفرد عن كل من روى عنه، وقال البزار)14(وقال ابن عدي  
  : حدث بأحادیث لم یتابع علیها.)16(وقال مرةلین الحدیث، 

   .بالقوي: لیس )18(وابن الجوزي )17(وقال ابن المدیني  

: لیس عند أهل الحدیث )20(: لیس بالقوي عندهم، وقال الترمذي)19(وقال أبو أحمد الحاكم
  : هو عند أهل النقل ضعیف. )21(بذاك القوي، وقال البیهقي

  
                                                           

 ).3/10التاریخ الكبیر، للبخاري () 1(
 ).31الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 2(
 ).1/403القیسراني (ذخیرة الحفاظ، البن ) 3(
 ).8/236إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 4(
 ).11/311إتحاف المهرة، البن حجر () 5(
 ).3/1166تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 6(
 ).5/141كنز العمال، للمتقي الهندي () 7(
 ).3/78المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 8(
 ).1/177المغني في الضعفاء، للذهبي () 9(
 ).2/386تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
 ).80تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 11(
 ).2/149الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 12(
 ).1/219الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 13(
 ).3/302(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ) 14(
 ).2/244كشف األستار عن زوائد البزار، للهیثمي () 15(
 ).3/69كشف األستار عن زوائد البزار، للهیثمي () 16(
 ).6/527، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()9/179تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 17(
 ).1/219الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 18(
 ).2/386ب، البن حجر (تهذیب التهذی) 19(
 ).5/724سنن الترمذي () 20(
 ).64البعث والنشور، للبیهقي (ص: ) 21(
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   : لیس بشيء.)1(وقال ابن معین

: منكر الحدیث، )5(والساجي )4(وأبو زرعة الرازي )3(ومسلم بن الحجاج )2(وقال البخاري  
: )8(وقال الجوزجاني : روى مناكیر،)7(: عنده مناكیر، وقال أبو داود)6(البخاري مرة أخرى وقال

  یروي أحادیث ننكرها.

الحدیث جًدا، ال أعلم یروى حدیثًا یتابع علیه،                        ي: واه)9(وقال أبو حاتم الرازي
  : متروك.)12(والسیوطي )11(والهیثمي )10(هو متروك الحدیث، وقال ابن حجر مرة 

وزاد یعقوب: (ومنهم من تجاوز : ضعیف جًدا، )14(والهیثمي مرة )13(وقال یعقوب بن شیبة  
  . )15(به الضعف إلى الكذب)

  

  

  

  
                                                           

 ).3/194، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()276سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 1(
 ).48، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )3/10التاریخ الكبیر () 2(
 ).1/540الكنى واألسماء، مسلم () 3(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم          )2/513الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 4(

)3/194.( 
 ).9/179تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 5(
 ).2/256التاریخ األوسط، للبخاري () 6(
 ).2/386تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
 ).3/299البن عدي (الكامل في ضعفاء الرجال، ) 8(
 ).3/194الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).170تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 10(
 ).7/108مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 11(
 ).12البدور السافرة، للسیوطي (ص: ) 12(
 ).9/179تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 13(
 ).5/227الفوائد، للهیثمي (مجمع الزوائد ومنبع ) 14(
" هذه العبارة لإلمام یعقوب الفسوي، وتابعه اإلمام ابن )6/526قال الباحث: نسب اإلمام المزي في "تهذیبه() 15(

"، ولكن الصواب أنها من قول اإلمام یعقوب بن شیبة ولیس قول یعقوب الفسوي. )2/385حجر في "التهذیب(
 ).9/179للخطیب البغدادي (وانظر لذلك القول في: تاریخ بغداد، 
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  من اتهمه بالكذب: أحمد بن حنبل وابن خراش وابن حبان.مو 

         :      )3(: كذاب، وابن حبان)2(: كان یكذب، وقال ابن خراش)1(قال أحمد بن حنبل
  یروي الموضوعات عن األثبات.

  .)5(: مجمع على ضعفه وكذبه)4(وقد نقل الهیثمي اإلجماع على ضعف الراوي وكذبه، فقال
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف جًدا، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، واضطرب فیه قول اإلمام العجلي، ووافقه  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
جماعة من النقاد على تضعیفه الشدید، وهم: یعقوب بن شیبة وأبو حاتم الرازي والذهبي والهیثمي، 
وجاءت عبارة اإلمام یعقوب الفسوي مطابقة لعبارة اإلمامین یعقوب بن شیبة والهیثمي، فكأنه أخذها 

  ل ونقل الثاني عنهما.عن األو 

  

 الرواة الذین قال فیهم، "ُیْعَرُف َوُیْنَكُر"، "ُیْعَرُف َحِدیُثُه َوُیْنَكُر": -12
  :)6(الراوي األول: اْألَْصَبُغ ْبُن ُنَباَتَة التَِّمیِمي

  األصبغ بن ُنباتة ُیْعَرُف َحِدیثُُه َوُیْنَكر.  : )7(قال یعقوب الفسوي -
  حدیثه بشيء.لیس : )8(وقال في موضع

َواَیِة َعْنُهمْ  وذكره في:  .)9(َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ
                                                           

 ).3/194الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).9/179تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 2(
 ).1/270المجروحین، البن حبان () 3(
 ).1/42مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 4(
قال الباحث: لم یعبأ اإلمام الهیثمي بتوثیق اإلمام العجلي للراوي؛ فنقل ذلك اإلجماع عن النقاد، ویدل على ) 5(

نظر: مجمع اذلك ذكره لتوثیق اإلمام العجلي وأسبقه بترك حدیثه، فقال: وهو متروك، وقد وثقه العجلي.  
 ).7/108الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي (

  تمیمي الحنظلي الكوفي، أبو القاسم، من الثالثة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر أصبغ بن نباتة ال) 6(
                                                                                               ).113(ص: 

 ).66/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).190/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 ).39/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

      .)1(وثقه العجلي        

: كان شیعًیا، وكان ُیَضعَّف في )4(، وقال ابن سعد)3(والبوصیري )2(وضعفه ابن عمار
  : لیس بالقوي عندهم.)6(أبو أحمد الحاكم: لین الحدیث، وقال )5(روایته، وقال أبو حاتم الرازي

: )9(: واه غال في تشیعه، وقال العراقي)8(: ضعیف متروك، وقال الذهبي)7(وقال ابن كثیر
  : ضعیف جدًا. )10(واه جدًا، وقال ابن رجب

  : منكر الحدیث. )12(والساجي )11(وقال الدارقطني

  : لیس بثقة.)14(والنسائي )13(وقال ابن معین        

  .: لیس بشيء)17(وابن القیسراني )16(وعثمان بن سعید السجستاني )15(وقال ابن معین مرة        

  
                                                           

 ).1/234معرفة الثقات، للعجلي () 1(
،              )2/252، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ()54تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 2(

 ).1/363تهذیب التهذیب، البن حجر (
 ).3/351إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 3(
 ).6/247الطبقات الكبرى، البن سعد () 4(
 ).2/320الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).2/252إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).5/524جامع المسانید والسنن، البن كثیر () 7(
 ).1/93الضعفاء، للذهبي (المغني في ) 8(
 ).4/1914تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 9(
 ).7/287فتح الباري، البن رجب () 10(
 ).1/259الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 11(
 ).2/252إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
 ).3/453تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 13(
 ).3/310أسماء الرجال، للمزي ( تهذیب الكمال في) 14(
 ، سؤاالت اآلجري )2/320، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()70تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 15(

 ).1/170أبا داود السجستاني (
 ).2/252إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
 ).73تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 17(
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: لیس حدیثه بشيء، وكان المغیرة بن مقسم الضبي ال یعبأ )1(ابن معین مرةوقال         
  .)2(بحدیثه

: متروك )5(حجر: تركوه، وقال ابن )4(: متروك الحدیث، وقال الذهبي)3(وقال النسائي مرة         
  : زائغ.)6(رمي بالرفض، وقال الجوزجاني

، أتى بالطامات في الروایات -بن أبي طالب- : ممن فتن بحب علي )7(وقال ابن حبان
: عامة ما یرویه عن علي ال یتابعه علیه أحد، وهو )8(فاستحق من أجلها الترك، وقال ابن عدي

حدث عن األصبغ ثقة فهو عندي ال بأس بروایته، َبیُِّن الضعف وله عن علي أخبار وروایات، وٕاذا 
  وٕانما أتى اإلنكار من جهة من روى عنه ألن الراوي عنه لعله یكون ضعیًفا.

    وٕاضافة لما سبق من تضعیف النقاد الراوي بأشد عبارات الجرح وأخفها، فقد اتهمه   
  بعض النقاد بوضع الحدیث.

  : كذاب، وزاد الحلبي: متروك.)11(والكناني )10(لبيوبرهان الدین الح )9(قال ابن عیاش         

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك رمي بالرفض والوضع، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

وهو  - اإلمام العجلي على تضعیفه، وتفرد بتوثیقه  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
یعقوب  ، ووافقه جماعة من العلماء على ترك حدیثه، وكانت عبارة اإلمام-من النقاد المتساهلین

 .-في أحد أقواله–الفسوي: "لیس حدیثه بشيء" مطابقة لعبارة اإلمام ابن معین 

  
                                                           

 ).2/102ضعفاء الرجال، البن عدي (الكامل في ) 1(
 ).2/102انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 2(
 ).21الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 3(
 ).1/254الكاشف، للذهبي () 4(
 ).113تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).44أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 6(
 ).1/174المجروحین، البن حبان () 7(
 ).2/102الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
 ).1/129الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 9(
 ).73الكشف الحثیث، لبرهان الدین الحلبي (ص: ) 10(
 ).1/364تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 11(
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  : )1(الراوي الثاني: َسْعُد ْبُن َطِریٍف الُكوِفيُّ 
  َسْعُد ْبُن َطِریٍف ُیْعَرُف َحِدیُثُه َوُیْنَكر.   :)2(قال یعقوب الفسوي -

    حدیثه وروایته لیس بشيء.  :)3(وقال في موضع

  ال ُیْذَكُر حدیثه وال ُیْكَتُب ِإال للمعرفة. :)4(وقال في موضع آخر

َواَیِة َعْنُهمْ  وذكره في:  .)5(َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

 )10(ابن األثیر الجزريو  )9(وأبو داود )8(والعجلي )7(والفالس )6(أحمد بن حنبلضعفه   
  : ُیَضعَّف.)13(، وزاد الفالس: وهو یفرط في التشیع، وقال الترمذي)12(والبوصیري )11(والذهبي

       : لم یكون بالقوي في الحدیث،  )15(: لیس بالقوي عندهم، وقال البزار)14(وقال البخاري  
  : شیعي واه ضعفوه. )18(والبوصیري مرة )17(: لین الحدیث، وقال الذهبي)16(زرعة الرازيوقال أبو 

                                                           
العالء الكوفي، من السادسة، ت ق. انظر: تقریب التهذیب، سعد بن طریف اإلسكاف اإلسكافي الحنظلي، أبو ) 1(

                                                                                               ).231البن حجر (ص: 
 ).66/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).58/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).64/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).39/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).4/383الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).10/273، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()4/87الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).1/391معرفة الثقات، للعجلي () 8(
 ).1/273سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 9(
 ).1/57اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري () 10(
 ).3/872تاریخ اإلسالم، للذهبي () 11(
 ).7/200إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 12(
 ).3/155سنن الترمذي () 13(
 ).71الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ، )4/59التاریخ الكبیر () 14(
 ).13/139مسند البزار () 15(
 ).4/87الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
 ).1/429الكاشف، للذهبي () 17(
 ).2/184إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 18(
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والهیثمي   )4(: ضعیف جًدا، وقال الذهبي)3(والهیثمي )2(وابن القیسراني )1(وقال ابن عدي  
  : أجمعوا على ضعفه.)5(مرة 

: ال یحل ألحد )8(: لیس بشيء، وقال ابن معین مرة)7(وابن القیسراني مرة )6(وقال ابن معین  
  : مذموم.)10(: عنده مناكیر یطول ذكرها، وقال الجوزجاني)9(أن یروى عنه، وقال الساجي

: متروك الحدیث، وزاد )14(والدارقطني )13(واألزدي )12(والنسائي )11(وقال أبو حاتم الرازي  
وابن  )17(ةوالهیثمي مر  )16(وابن كثیر )15(أبو حاتم: منكر الحدیث ضعیف الحدیث، وقال الذهبي مرة

  : هالك. )20(: متروك، وزاد ابن حجر: رافضي، وقال الذهبي مرة أخرى)19(والمتقي الهندي )18(حجر

وٕاضافة لما سبق من تضعیف النقاد الراوي بأشد عبارات الجرح وأخفها، فقد اتهمه بعض   
  النقاد بوضع الحدیث.

                                                           
 ).4/387الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).4/2322ظ، البن القیسراني (ذخیرة الحفا) 2(
 ).2/305مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).1/255المغني في الضعفاء، للذهبي () 4(
 ).2/23مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 5(
 ).3/453تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 6(
 ).2/1138ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 7(
 ).4/87، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/420تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
قال الباحث: تفرد اإلمام  ).3/474، تهذیب التهذیب، البن حجر ()5/236إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(

 مغلطاي بزیادة: "ال یحل ألحد أن یروي عنه، لیس بشيء".
 ).78: أحوال الرجال، للجوزجاني (ص) 10(
 ).4/87الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).53الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 12(
 ).1/312الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 13(
 ).1/312الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 14(
 ).143تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 15(
 ).6/2397الدین، للعراقي (تخریج أحادیث إحیاء علوم ) 16(
 ).6/316مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 17(
 ).231تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 18(
 ).12/128كنز العمال، للمتقي الهندي () 19(
 ).340تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 20(
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على الفور، وقال : یضع الحدیث، وزاد ابن حبان: )2(وابن الجوزي )1(قال ابن حبان  
   .: كذاب)4(وابن القیسراني مرة )3(الدارقطني

    : من ُرُؤوس اْلَكذَّابین الوضاعین.)5(وقال ابن الجوزي مرة       

قال الباحث: ولعل هذه الزیادة من ابن حبان "على الفور" كان سببها ما ذكره العلماء من   
ْم"،  فقد ُحِكي َعْن َسْعد ْبن طریف َأنَُّه َرَأى اْبنه یبكي قصة وضعه لحدیث: "ُمَعلُِّمو ِصْبَیانُكْم ِشَراركُ 

َفَقاَل: َما َلك؟ َفَقاَل: َضَرَبِني اْلمعلم. َفَقاَل: أما واللَّه ألحدثنهم، َحدَّثَِني ِعْكِرَمة َعِن                 
  .)6(ُكْم"َقاَل: "ُمَعلُِّمو ِصْبَیانُكْم ِشَرار  rاْبِن َعبَّاٍس َعْن َرُسوِل اللَِّه 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك رمي بالرفض والوضع، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

     على تضعیفه، ووافقه كثیر منهم على ترك حدیثه.   یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
 معرفته الدقیقة بحال الراوي وخاصة مع تعدد أقواله في نفس الراوي.وهذا یدل على 

  

  : )7(الراوي الثالث: َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َمْیُموٍن الَمِدینيُّ 
  ، ُیْعَرُف َحِدیُثُه َوُیْنَكر.  )9(عبد الواحد بن میمون أبو حمزة یروي عن عروة :)8(قال یعقوب الفسوي -

 
                                                           

 ).1/357المجروحین، البن حبان () 1(
 ).2/225ادیث الواهیة، البن الجوزي (العلل المتناهیة في األح) 2(
 ).33سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 3(
 ).293تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 4(
 ).1/408الموضوعات، البن الجوزي () 5(
، )1/42، الموضوعات، البن الجوزي () 2/382انظر: األباطیل والمناكیر والصحاح والمشاهیر، للجورقاني () 6(

قال الباحث: یورد العلماء هذه القصة مثاًال  ).2/390المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ
على سبب من أسباب وضع الحدیث، وهو: "المصالح الشخصیة، أو قصد االنتقام من شخص، أو فئة 

 ُمعّینة".
طلحة بن یحیى وابنه وأبو عامر العقدى عبد الواحد بن میمون، أبو حمزة، روى عن عروة بن الزبیر، روى عنه ) 7(

                                                                                             ).6/24وحماد بن خالد الخیاط وصالح بن عبد اهللا بن صالح. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).66/ 3( المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي) 8(
هو عروة بن الزبیر بن العوام بن خویلد األسدي، أبو عبد اهللا المدني، ثقة فقیه مشهور، من الثالثة، مات سنة ) 9(

                                                                                             ).389أربع وتسعین، ومولده في أوائل خالفة عثمان، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : لیس به بأس.)1(قال ابن معین         
  : ُیْعَرُف َوُیْنَكر.)2(وقال أبو عامر العقدي

  : ضعیف.)4(: لیس بالقوي عندهم، وقال الدارقطني)3(وقال أبو أحمد الحاكم        

  في الضعفاء. )9(والذهبي )8(وابن الجوزي )7(وابن عدي )6(والعقیلي )5(وذكره ابن الجارود        

: )12(: لیس بثقة، وقال الدارقطني مرة)11(: منكر الحدیث، وقال النسائي)10(وقال البخاري        
  متروك صاحب مناكیر.

: یروي الموضوعات عن األثبات، یحدث عن عروة بن الزبیر بما لیس )13(وقال ابن حبان
  من حدیثه فبطل االحتجاج بروایته.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام، والمقارنة بین حكم خالصة القول فیه -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، وتفرد بتوثیقه اإلمام ابن معین،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  عامر العقدي فكأنه أخذها عنه. يقوب الفسوي بمثل عبارة اإلمام أبیع وكانت عبارة اإلمام

  

                                                           
 ).165تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 1(
              البن حجر ، لسان المیزان،)37/280، تاریخ دمشق، البن عساكر ()6/24الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(

)5/296(. 
 ).5/296، لسان المیزان، البن حجر ()37/280تاریخ دمشق، البن عساكر () 3(
  ).2/676، میزان االعتدال، للذهبي ()4/143تاریخ اإلسالم () 4(
 ).5/296لسان المیزان، البن حجر () 5(
 ).3/51الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 6(
 ).6/524الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).2/156الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 8(
 ).2/411المغني في الضعفاء، للذهبي () 9(
 ).6/58التاریخ الكبیر، للبخاري () 10(
 ).68الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 11(
 ).45سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 12(
 ).2/155المجروحین، البن حبان () 13(
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  : )1(الشَّاميُّ  الراوي الرابع: ُعَمُر ْبُن ُموَسى ْبِن َوِجیه الدِّمشقيُّ 
     عمر بن موسى بن وجیه ُیْعَرُف َوُیْنَكر.   :)2(قال یعقوب الفسوي -

         أبو موسى الوجیهي لیس هو بشيء. :)3(وقال في موضع آخر

  الراوي:أقوال النقاد في  -

  : واه.)6(: فیه لین، وقال الذهبي)5(والزیلعي )4(قال أبو نعیم األصفهاني        

  .)11(والسخاوي )10(والبوصیري )9(والهیثمي )8(وابن القیسراني )7(وضعفه البیهقي        

                  )16(واألزدي )15(وابن عدي )14(والساجي )13(والعقیلي )12(وذكره ابن الجارود        
  في الضعفاء. )19(والذهبي  )18(وابن الجوزي )17(وابن شاهین

                                                           
شامي األنصاري، أبو موسى، روى عن عبادة بن نسى وعبد الرحمن بن غنم عمر بن موسى بن وجیه ال) 1(

كوع وعمر بن عبد العزیز وموسى بن عبد اهللا بن یزید عتیبة وایاس بن سلمة بن األ ومكحول والحكم بن
االنصاري والقاسم ابى عبد الرحمن، روى عنه محمد بن اسحاق بن یسار وأبو نعیم.  انظر: الجرح والتعدیل،  

                                                                                               ).6/24البن أبي حاتم (
 ).140/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).450/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).3/156فهاني (حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ألبي نعیم األص) 4(
 ).4/20تخریج أحادیث الكشاف، للزیلعي () 5(
 ).2/474المغني في الضعفاء، للذهبي () 6(
 ).10/13السنن الكبرى، للبیهقي () 7(
 ).3/1396ني (ا) ذخیرة الحفاظ، البن القیسر 8(
 ).5/25مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
 ).2/76المسانید العشرة، للبوصیري (إتحاف الخیرة المهرة بزوائد ) 10(
 ).395المقاصد الحسنة، للسخاوي (ص: ) 11(
 ).6/148لسان المیزان، البن حجر () 12(
 ).3/190الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 13(
 ).6/148لسان المیزان، البن حجر () 14(
 ).6/13الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 15(
 ).3/225میزان االعتدال، للذهبي () 16(
 ).122تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 17(
 ).2/217الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 18(
 ).2/474المغني في الضعفاء، للذهبي () 19(
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  : هالك.)3(: ضعیف جًدا، وقال ابن حجر في موضع آخر)2(وابن حجر )1(وقال العراقي        

   ،   )6(: منكر الحدیث، وزاد: كذاب، وكذا قال الهیثمي مرة)5(والعالئي )4(وقال البخاري
  : لیس بشيء، یروي عن قتادة وسماك مناكیر. )7(وقال أبو داود

: متروك الحدیث، وزاد أبو حاتم: )10(وابن القیسراني )9(والنسائي )8(وقال أبو حاتم الرازي
 )14(والذهبي )13(وابن القطان )12(والبیهقي مرة )11(ذاهب الحدیث كان یضع الحدیث، وقال الدارقطني

  : متروك، وزاد البیهقي: منسوب إلى الوضع. )16(یوطيوالس )15(والهیثمي

: لیس )19(: كذاب، وقال في موضع)18(: لیس بشيء، وزاد في موضع)17(وقال ابن معین
  : لم یكن بثقة وال مرضي. )21( : لیس بثقة، وفي موضع آخر)20(وفي موضعحدیثه بشيء، 

  

                                                           
 ).4/1701( للعراقيتخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، ) 1(
 ).2/456التلخیص الحبیر، البن حجر () 2(
 ).1/273تخریج أحادیث الهدایة، البن حجر (الدرایة في ) 3(
 ).6/197التاریخ الكبیر، للبخاري () 4(
 ).39النقد الصحیح لما اعترض من أحادیث المصابیح، للعالئي (ص: ) 5(
 ).8/49مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 6(
 ).1/307سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 7(
 ).6/133البن أبي حاتم (الجرح والتعدیل، ) 8(
 ).82الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 9(
 ).1/280ني (ایسر ذخیرة الحفاظ، البن الق) 10(
 ).50سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 11(
 ).1/349السنن الكبرى، للبیهقي () 12(
 ).3/216بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 13(
 ).260(ص:  الموضوعات، للذهبي ) تلخیص كتاب14(
 ).4/109مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 15(
 ).1/179المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 16(
 ).400سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 17(
 ).45/348تاریخ دمشق، البن عساكر () 18(
 ).4/441تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 19(
 ).4/423تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 20(
 ).1/53تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 21(
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روایته عن الثقات : كان ممن یروي المناكیر عن المشاهیر، فلما كثر في )1(وقال ابن حبان
: )2(ما ال یشبه حدیث األثبات حتى خرج عن حد العدالة إلى الجرح فاستحق الترك، وقال ابن عدي

ولعمر بن موسى غیر ما ذكرت من الحدیث كثیر وكل ما أملیت ال یتابعه الثقات علیه وما لم 
وٕاسناًدا، وقال ابن  أذكره كذلك، وهو بین األمر في الضعفاء، وهو في عداد من یضع الحدیث متًنا

  : یروي الموضوعات عن الثقات.)3(القیسراني

    : متهم بالوضع.)6(: وضاع، وقال الكناني)5(والشوكاني )4(وقال الهیثمي مرة        
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  بحانه وتعالى أعلم.الراوي متروك منسوب إلى الوضع، واهللا س

مثل عبارة على تضعیفه، وجاءت عبارته: "لیس بشيء" ب یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  داود. ياإلمامین ابن معین وأب

  

  : )7(الراوي الخامس: َیْحَیى ْبُن اْلَعَالِء الرَّاِزيُّ 
 یحیى بن العالء الرازي ُیْعَرُف َوُیْنَكُر.  : )8(قال یعقوب الفسوي -

   أقوال النقاد في الراوي: -

  : في حدیثه ضعف،                      )10(: واهي الحدیث، وقال مرة)9(وقال أبو زرعة الرازي

  

                                                           
 ).2/86المجروحین، البن حبان () 1(
 ).6/23الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 2(
 ).116تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 3(
 ).5/135مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 4(
 ).148الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 5(
 ).2/248تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 6(
یحیى بن العالء البجلي، أبو عمرو أو أبو سلمة الرازي، من الثامنة، مات قرب الستین ومائة، د ق. انظر: ) 7(

   ).595تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).141/ 3ة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (المعرف) 8(
 ).2/527الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 9(
 ).9/180الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
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 )6(والزیلعي )5(وابن القطان )4(وابن القیسراني )3(والبیهقي )2(والدارقطني )1(ضعفه أبو داودو 
  یحتج بروایته. :  ال)9(، وزاد البیهقي في موضع)8(والهیثمي )7(والبوصیري

: شیخ واه،                       )12(: لیس بالقوي، وقال الجوزجاني)11(وابن حزم )10(وقال أبو حاتم الرازي
  : بّین الضعف على روایته وحدیثه.)13(وقال ابن عدي

  : منكر الحدیث، وزاد: فیه ضعف.)15(والساجي )14(وقال صالح جزرة

 )21(واإلشبیلي )20(وابن القیسراني )19(والدارقطني )18(والنسائي )17(واألزدي )16(وقال الفالس
   .: متروك في الحدیث)23(: متروك الحدیث، وزاد الفالس: جًدا، وقال الدوالبي)22(والذهبي

  

                                                           
 ).31/487تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 1(
 ).1/232سنن الدارقطني () 2(
 ).1/382السنن الكبرى، للبیهقي () 3(
 ).2/982ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 4(
 ).3/520بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 5(
 ).4/15نصب الرایة، للزیلعي () 6(
 ).6/165إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 7(
 ).3/210مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 8(
 ).3/372معرفة السنن واآلثار، للبیهقي () 9(
 ).9/180الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
 ).12/352إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
 ).4/437الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 12(
 ).9/28الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 13(
 ).12/353إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).12/352تهذیب الكمال، لمغلطاي ( إكمال) 15(
 ).9/180الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
 ).12/352إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 17(
 ).107الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 18(
 ).31/486تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 19(
 ).1/478ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 20(
 ).1/134األحكام الوسطى، لإلشبیلي ( )21(
 ).60العلو للعلي الغفار، للذهبي (ص: ) 22(
 ).12/352إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 23(
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  : متروك. )4(والمتقي الهندي )3(والهیثمي )2(والعراقي )1(وقال البیهقي في موضع آخر

باألشیاء المقلوبات التي إذا سمعها من : كان ممن ینفرد عن الثقات )5(وقال ابن حبان
الحدیث صناعته سبق إلى قلبه أنه كان المعتمد لذلك، ال یجوز االحتجاج به، وقال ابن 

  : ینفرد عن الثقات بالمنكرات.)6(القیسراني

  : لیس بثقة.)8(: لیس بشيء، وقال في موضع آخر)7(وقال ابن معین

                 )11(في موضع آخر هو حجر ابن ، وقال: ضعیف جًدا)10(والمناوي )9(وقال ابن حجر   
  : رمي بالوضع.)12(والكناني

  : كذاب، وزاد أحمد: یضع الحدیث.)14(والهیثمي في موضع آخر )13(وقال أحمد بن حنبل
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  بالوضع، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي متروك الحدیث رمي 

 على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد

والذي یظهر للباحث من خالل ما تم دراسته في هذا المصطلح: "ُیْعَرُف َوُیْنَكُر"                
  یعقوب الفسوي أنه یفید الجرح الشدید. عند اإلمام

  

                                                           
 ).2/224السنن الكبرى، للبیهقي () 1(
 ).6/2610تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 2(
 ).4/285مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).5/863كنز العمال، للمتقي الهندي ( )4(
 ).3/116المجروحین، البن حبان () 5(
 ).26تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 6(
 ).9/180، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()468سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 7(
 ).4/369تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
 ).13/902المسانید الثمانیة، البن حجر (المطالب العالیة بزوائد ) 9(
 ).1/380الفتح السماوي، للمناوي () 10(
 ).595تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).2/56تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 12(
 ).2/577الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 13(
 ).2/123مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
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  اْلَحِدیِث":الرواة الذین قال فیهم، "ُمْنَكُر  -13
، ُقَعْیس   : )1(الراوي األول: ِإْبَراِهیم بن ِإْسَماِعیل اْلَمَدِنيُّ الُكوِفيُّ

إبراهیم مولى بني هاشم، وهو إبراهیم قعیس. حدثني أحمد بن منیع عن  :)2(قال یعقوب الفسوي -
عن العالء عن إبراهیم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اهللا علیه وسلم.  وهو  )3(عبیدة

عندي ُمْنَكُر الحدیث. قال أبو حفص األبار: أول ما طلبت الحدیث رأیت أهل العلم ینكرون حدیثه، 
كنت أرى لهؤالء من أهل الحدیث یتقون حدیثهما ویستخفون  )4(وكذلك حماد بن یحیى األبح

  بحدیثهما.

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)5(ذكره ابن حبان في الثقات  

  .)8(، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء)7(والذهبي )6(وضعفه أبو حاتم الرازي  

: حدث بأحادیث )9(ث، فقالیوّبیََّن أبو عبد اهللا الحاكم سبب جرحه، وهو الوهم في الحد  
  یسیرة ما فیها حدیث إال وقد وهم في إسناده ومتنه.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه، وتفرد بتوثیقه اإلمام ابن حبان. یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد

  

                                                           
إبراهیم بن إسماعیل، قعیس، روى عن نافع مولى ابن عمر، روى عنه العالء بن المسیب. انظر: الجرح ) 1(

  ).2/151والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).3/82المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 2(
 هو عبیدة بن حمید الحذاء الكوفي.) 3(
هو حماد بن یحیى األبح، أبو بكر السلمي البصري، صدوق یخطئ، من الثامنة، قد ت. انظر: تقریب ) 4(

   ).179التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).6/21الثقات، البن حبان () 5(
 ).2/151الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).3/170المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 7(
 ).1/47، البن الجوزي (الضعفاء والمتروكون) 8(
 ).173سؤاالت السجزي للحاكم (ص: ) 9(
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   :)1(اْلَبْصِريُّ الراوي الثاني: اْلَحاِرُث ْبُن َنْبَهاَن 
  الحارث بن نبهان ُمْنَكُر الحدیث. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  الحارث بن نبهان ضعیف. :)3(وقال في موضع

  الحارث بن نبهان ضعیف، لیس حدیثه بشيء. :)4(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

  حدیثه. ُیْكَتبله أحادیث حسان، وهو ممن  :)5(قال ابن عدي  

: غیره أوثق )8(: لیس بالقوي، وقال إبراهیم الحربي)7(والدارقطني )6(وقال أبو زرعة الرازي
  : غیر حافظ. )10(: لیس عندهم بالحافظ، وقال البزار)9(منه، وقال الترمذي

 )14(والعجلي )13(وأبو زرعة الرازي في موضع )12(والجوزجاني )11(وضعفه ابن معین  
   )17(والبیهقي )16(وأبو داود )15(ویعقوب بن شیبة

  

                                                           
الحارث بن نبهان الجرمي، أبو محمد البصري، من الثامنة، مات بعد الستین ومائة، ت ق. انظر: تقریب ) 1(

  ).148التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).141/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).3/61الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب ) 3(
 ).2/122المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).2/461الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
 ).2/437الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 6(
 ).2/148الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 7(
 ).3/321إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).4/243سنن الترمذي () 9(
 ).3/356مسند البزار () 10(
 ).4/122تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 11(
 ).201أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 12(
 ).3/92الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).1/279معرفة الثقات، للعجلي () 14(
 ).3/321إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).2/66سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 16(
 ).8/156السنن الكبرى، للبیهقي () 17(
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  .)4(وابن حجر )3(والبوصیري )2(والهیثمي )1(وابن حزم

  : ضعفوه.)7(والمناوي )6(وابن الملقن )5(وقال الذهبي 

: ضعیف )8(وضعفه بعض النقاد بتكرار صیغة التضعیف لفًظا أو معنى، فقال ابن المدیني  
  : ضعیف متروك.)10(وابن كثیر )9(ضعیف، وقال ابن بشكوال

البخاري وأبو حاتم الرازي بین تضعیفه ونكارة حدیثه، وهذا یوافق الجمع بین أقوال وجمع   
: منكر )12(في موضع آخروقال ، : منكر الحدیث ضعیف)11(یعقوب الفسوي فیه، فقال البخاري

   .یث، ال یبالي ما حدث، وضعفه جًداالحد

  ث.: متروك الحدیث، ضعیف الحدیث، منكر الحدی)13(وقال أبو حاتم الرازي

: )16(والشوكاني )15(وابن القطان )14(ووصفه بعضهم بنكارة الحدیث، فقال أحمد بن حنبل
  : عنده مناكیر.)17(منكر الحدیث، وزاد ابن القطان: متروك، وقال الساجي

  
                                                           

 ).6/157المحلى باآلثار، البن حزم () 1(
 ).4/27مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 2(
 ).2/35مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 3(
 ).6/355إتحاف المهرة، البن حجر () 4(
 ).1/305الكاشف، للذهبي () 5(
 ).4/461البدر المنیر، البن الملقن () 6(
 ).5/374فیض القدیر، للمناوي () 7(
 ).50سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 8(
 ).1/82شیوخ عبد اهللا بن وهب القرشي، البن بشكوال () 9(
 ).4/426جامع المسانید والسنن، البن كثیر () 10(
 ).90للترمذي (ص:  ،العلل الكبیر) 11(
 ).292للترمذي (ص:  ،العلل الكبیر )12(
 ).3/92الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).3/92الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 14(
 ).3/139بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 15(
 ).7/102نیل األوطار، للشوكاني () 16(
 ).3/320الكمال، لمغلطاي (إكمال تهذیب ) 17(



 

      
216 

 الفصل الثاني

: متروك، )4(وابن حجر )3(والهیثمي )2(وابن القیسراني )1(وتركه بعض آخر، فقال النسائي
  هالك.: )5(وقال ابن حزم في موضع

: لیس بشيء، )8(وابن الجارود )7(وأبو داود في موضع آخر )6(وقال ابن معین في موضع
، وقال )10(وابن حزم في موضع آخر )9(وزاد: ال یكتب  حدیثه، وكذا قال ابن معین في موضع

: لیس حدیثه بشيء، )12( : ال شيء، وقال ابن معین في موضع آخر)11(الذهبي في موضع آخر
  : لیس بثقة. )14(: حدیثه لیس بالمستقیم، وقال النسائي في موضع آخر)13(الحاكموقال أبو أحمد 

: رجل )15(ووصفه بعض النقاد بالصالح في دینه مع تضعیف حدیثه، فقال أحمد بن حنبل
 صالح، ولم یكن ُیْعَرف بالحدیث وال َیحفظه، منكر الحدیث.

وهم حتى فحش خطؤه وخرج : كان من الصالحین الذین غلب علیهم ال)16(وقال ابن حبان   
  عن حد االحتجاج به.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي منكر الحدیث متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، وتفرد بتوثیقه اإلمام ابن عدي،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
أبو حاتم الرازي بالجمع بین و ووافقه كثیر منهم على ِشدَِّة تضعیفه، ووافقه اإلمامان البخاري 

                                                           
 ).29الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 1(
 ).2/848ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 2(
 ).4/91مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).148تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 4(
 ).7/565المحلى باآلثار، البن حزم () 5(
 ).3/92، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/87روایة الدوري (تاریخ ابن معین، ) 6(
 ).2/83سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 7(
 ).3/321إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).4/280تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 9(
 ).7/565المحلى باآلثار، البن حزم () 10(
 ).1/256تنقیح التحقیق، للذهبي () 11(
 ).4/225تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 12(
 ).3/321إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).5/289تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 14(
 ).3/92الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
 ).1/223المجروحین، البن حبان () 16(
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یعقوب الفسوي الثالثة: "لیس حدیثه بشيء" بنحو عبارة  تضعیفه ونكارة حدیثه، وجاءت عبارة اإلمام
  .-في أحد أقواله- اإلمام ابن معین 

  

َلِميُّ الَبْصِريُّ  َعْبُد اْلَقاِهر ْبُن السَِّريِّ الراوي الثالث:    : )1(السُّ
َلِميُّ ُمْنَكُر الحدیث.: )2(قال یعقوب الفسوي -   عبد القاهر السُّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)3(ذكره ابن شاهین في الثقات  

: )6(صالح، وقال الذهبي: )5(: لم یكن به بأس، وقال في موضع آخر)4(وقال ابن معین
  صدوق.

  : مقبول.)7(وقال ابن حجر
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق یهم، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

یعقوب  في تضعیف الراوي بتوثیقهم له، وتفرد اإلمام یعقوب الفسوي اإلمام خالف النقاد
ة على من لم یعلم.     الفسوي بتضعیفه، ولعل عنده زیادة علم بحال الراوي؛ فمن علم ُحجَّ

  

  : )8(ُموٍن اْلَمَدِنيُّ اْلَواِسِطيُّ الراوي الرابع: ِعیَسى ْبُن َمیْ 
  عیسى بن میمون مدیني ُمْنَكُر الحدیث. :)9(قال یعقوب الفسوي -

                                                           
أو أبو بشر البصري، من السابعة، د ق. انظر: تقریب التهذیب،  عبد القاهر بن السري السلمي، أبو رفاعة،) 1(

  ).360البن حجر (ص: 
 ).3/59المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).169تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 3(
 ).431سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 4(
 ).6/57الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).1/660للذهبي (الكاشف، ) 6(
 ).360تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 7(
عیسى بن میمون المدني مولى القاسم بن محمد، ُیعرف بالواسطي، ویقال له ابن تلیدان، من السادسة، ت ق.  ) 8(

  ).441انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/138المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
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  عیسى بن میمون لیس حدیثه بشيء. :)1(وقال في موضع
َواَیِة َعْنُهْم. :)2(وذكره في   َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -
  : لیس به بأس.)4(، وقال ابن معین)3(وثقه حماد بن سلمة  

             )9(والزیلعي )8(والبیهقي )7(والترمذي )6(وأبو زرعة الرازي )5(وضعفه البخاري
وزاد العراقي: ال ُیْحَتج  ،)14(والشوكاني )13(وابن حجر )12(والهیثمي )11(والبوصیري )10(وابن الملقن

  : لیس هو ممن ُیْحَتج بحدیثه. )15(وقال ابن نصر المروزي ِبِه،
  : ضعفوه.)18(: واه، وقال الذهبي)17(وابن حبان )16(وقال وأبو زرعة الرازي في موضع آخر

: منكر الحدیث،           )20(والشوكاني )19(فقال البخاري ووصفه بعضهم بنكارة الحدیث،
: یروي عن الثقات أشیاء كأنها موضوعات؛ فاستحق مجانبة حدیثه واالجتناب )21(وقال ابن حبان

  عن روایته وترك االحتجاج بما یروي لما غلب علیه من المناكیر.

                                                           
 ).2/122اریخ، لیعقوب الفسوي (المعرفة والت) 1(
 ).3/40المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).1/441سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 3(
 ).303سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 4(
 ).372العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 5(
 ).6/287الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).2/390سنن الترمذي () 7(
 ).2/321السنن الكبرى، للبیهقي () 8(
 ).1/173تخریج أحادیث الكشاف، للزیلعي () 9(
 ).7/425البدر المنیر، البن الملقن () 10(
 ).2/94مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 11(
 ).8/24مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 12(
 ).3/253الحبیر، البن حجر (، التلخیص )441تقریب التهذیب (ص: ) 13(
 ).6/120نیل األوطار، للشوكاني () 14(
 ).327مختصر قیام اللیل، للمروزي (ص: ) 15(
 ).2/397الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 16(
 ).8/489الثقات، البن حبان () 17(
 ).2/113الكاشف، للذهبي () 18(
 ).102الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ، )6/401التاریخ الكبیر () 19(
 ).334الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 20(
 ).2/118المجروحین، البن حبان () 21(
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وابن  )5(واألزدي )4(والنسائي )3(وأبو حاتم الرازي )2(والفالس )1(وتركه بعض آخر، فقال مسلم
: ذاهب )9(: متروك الحدیث، وقال البخاري في موضع آخر)8(والشوكاني )7(والهیثمي )6(القیسراني
  : ساقط.)11(والمناوي )10(وقال الذهبي في موضع آخر ،الحدیث

: لیس حدیثه )14(وقال ابن معین في موضع: لیس بشيء، )13(والفتني )12(وقال ابن معین
 في موضع آخر: لیس بثقة. )16(والنسائي )15(هوبشيء، وقال 

: ال شيء، روى عن القاسم بن محمد أحادیث موضوعة )17(وقال أبو نعیم األصفهاني
  استعدى فیها علیه عبد الرحمن بن مهدي فتاب منها، وقال: ال أعود. 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، وتفرد بتوثیقه اإلمام حماد بن سلمة  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
یعقوب  ، ووافقه كثیر منهم على ِشدَِّة تضعیفه، وجاءت عبارة اإلمام- في أحد أقواله- وابن معین

  .- في أحد أقواله-عبارة اإلمام ابن معین  الفسوي الثانیة: "لیس حدیثه بشيء" بتمام

  
                                                           

 ).1/591الكنى واألسماء، لمسلم () 1(
 ).6/287الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).6/287الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).76للنسائي (ص: الضعفاء والمتروكون، ) 4(
 ).2/243الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 5(
 ).2/930ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 6(
 ).1/150مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 7(
 ).487الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 8(
 ).392العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 9(
 ).2/290( میزان االعتدال، للذهبي) 10(
 ).1/342الفتح السماوي، للمناوي () 11(
 ).6/287، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/89تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 12(
 ).206تذكرة الموضوعات، للفتني (ص: ) 13(
 ).3/61تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 14(
 ).4/121تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 15(
 ).76الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 16(
 ).121األصفهاني (ص:  ، ألبي نعیمالضعفاء) 17(
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:  الراوي الخامس: ُكَرْیُز ْبُن َحِكیمٍ    الشَّاِميُّ
  ُكَرْیُز ْبُن َحِكیٍم ُمْنَكُر الحدیث.: )1(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : ُمْنَكُر الحدیث.)2(قال الدارقطني  

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ُمْنَكُر الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، وتبعه اإلمام الدارقطني بتمام عبارته،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  فكأنه أخذها عنه.

  

  : )4(الُكوِفيُّ  )3(الدَّاَالِنيُّ الراوي السادس: َیِزیُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َأُبو َخاِلٍد 
  یزید بن أبي خالد الداالني ُمْنَكُر الحدیث.: )5(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي: -

، وقال: إّن األئمة )7(: صدوق ثقة، ووثقه أبو عبد اهللا الحاكم)6(قال أبو حاتم الرازي
  المتقدمین شهدوا له بالصدق واإلتقان.

  : ال بأس به.)10(: لیس به بأس، وقال أحمد بن حنبل)9(والنسائي )8(معینوقال ابن   
                                                           

 ).3/141(لمعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ا) 1(
 ).58سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 2(
  : هذه النسبة إلى بني داالن، وهي قبیلة من همدان نزلت الكوفة، وهو داالن بن سابقة بن ناشح ي) الدَّاالن3(

الواسطي، كان ینزل في بني داالن  يبد الرحمن بن سالمة الداالنبن دافع، نسب إلیه أبو خالد یزید بن عا
یب األنساب، البن ، اللباب في تهذ)298-5/297فنسب إلیهم ولیس منهم. انظر: األنساب، للسمعاني (

  ).1/488األثیر الجزري  (
. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 4یزید بن عبد الرحمن، أبو خالد الداالني األسدي الكوفي، من السابعة، ) 4(

  ).636(ص: 
 ).3/113المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).9/277الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).4/632لى الصحیحین، للحاكم (المستدرك ع) 7(
 ).9/277الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).33/275تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
 ).12/82تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
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  : حسن الحدیث.)2(والذهبي )1(وقال المنذري

         :)4(: صدوق، وٕاّنما یهم في الشيء، وقال الذهبي في موضع آخر)3(وقال البخاري
  : صدوق، یخطئ كثیًرا وكان یدلس.)5(له أوهام، وهو صدوق، وقال ابن حجر

    : في حدیثه لین، )7(، وضعفه ابن عدي مع كتابة حدیثه، فقال)6(وضعفه ابن القیسراني  
 إال أنه مع لینه یكتب حدیثه.

وخالفه ابن حبان وابن عبد البر وابن األثیر الجزري بترك االحتجاج به، فقال            
حتى إذا سمعها المبتدئ         : كان كثیر الخطأ فاحش الوهم، خالف الثقات في الروایات )8(ابن حبان

في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة، ال یجوز االحتجاج به إذا وافق فكیف إذا انفرد 
: كان كثیر الخطأ فاحش الوهم، ال یعتد بروایته،           )9(بالمعضالت، وقال ابن األثیر الجزري

ة.)10(وقال ابن عبد البر   : لیس بُحجَّ

          فقال  یعقوب الفسوي،د وٕابراهیم الحربي بنكارة الحدیث كما فعل ووصفه ابن سع  
  : منكر الحدیث.)12(وٕابراهیم الحربي )11(ابن سعد

  : ال یتابع في بعض حدیثه.)13(وقال أبو أحمد الحاكم
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  أوهام، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي صدوق له 

                                                           
 ).3/84الترغیب والترهیب، للمنذري () 1(
 ).2/751المغني في الضعفاء، للذهبي () 2(
 ).45للترمذي (ص: العلل الكبیر، ) 3(
 ).2/782المغني في الضعفاء، للذهبي () 4(
 ).636تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).201تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 6(
 ).9/168الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).3/105المجروحین، البن حبان () 8(
 ).1/488ر الجزري (اللباب في تهذیب األنساب، البن األثی) 9(
 ).18/243التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، البن عبد البر () 10(
 ).7/226الطبقات الكبرى، البن سعد () 11(
 ).12/82تهذیب التهذیب، البن حجر () 12(
 ).4/254األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 13(
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في تضعیف الراوي، وشاركه اإلمامان ابن سعد  یعقوب الفسوي اإلمام وافق بعض النقاد
 - یعقوب الفسوي ومنهم اإلمام- وٕابراهیم الحربي على نفس عبارته، ولعل تضعیف بعض النقاد له

  لحسن.  كان بسبب وهمه في الحدیث، وبالمجمل فإّن حدیثه في مرتبة الحدیث ا
  

  الرواة الذین قال فیهم، "ُمْنَكُر اْلَحِدیِث، َضِعیف": -14
  : )1(الُكوِفيُّ  الراوي األول: َحِبیُب ْبُن َحسَّانٍ 

  حبیب بن حسان كوفي ُمْنَكُر الحدیث، ضعیف ال ُیْفَرُح بحدیثه. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  حبیب بن حسان كوفي لیس حدیثه بشيء.: )3(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : ال أرى به بأًسا.)4(قال ابن عدي  

 )9(وابن الجوزي )8(وابن شاهین )7(والعقیلي )6(، وذكره أبو زرعة الرازي)5(وضعفه الدارقطني
  في الضعفاء. )10(والذهبي

:   )11(وجمع أبو حاتم الرازي بین تضعیفه ونكارة حدیثه كما فعل یعقوب الفسوي، فقال  
  قوى، منكر الحدیث أحیاًنا.لیس بال

                                                           
االشرس، روى عن سعید بن جبیر، روى عنه سفیان الثوري ، وهو حبیب بن أبى ي) حبیب بن حسان الكوف1(

  ).3/98. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (يبن موسى والقاسم بن الحكم العرن والفضل
 ).3/140المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).3/64المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).3/314عدي (الكامل في ضعفاء الرجال، البن ) 4(
 ).2/149الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 5(
 ).2/608الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 6(
 ).1/261الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 7(
 ).77تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 8(
 ).1/188الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 9(
 ).1/146المغني في الضعفاء، للذهبي () 10(
 ).3/98الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(



 

      
223 

 الفصل الثاني

: منكر الحدیث، وزاد: )2(وابن حبان )1(ووصفه بعض النقاد بنكارة الحدیث، فقال البخاري
  : لیس حدیثه بشيء.)5(وأبو داود )4(: لیس بشيء، وقال في موضع هو)3(وقال ابن معین جًدا. 

    : لیس بثقة.)7(والنسائي )6(وقال ابن معین في موضع آخر  

: متروك،          )9(والنسائي في موضع آخر )8(آخر، فقال أحمد بن حنبلوتركه بعض   
  : ذاهب الحدیث.)11(: ساقط، وقال أبو أحمد الحاكم)10(وقال الجوزجاني

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي منكر الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، وتفرد بتوثیقه اإلمام ابن عدي،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
ووافقه كثیر منهم على ِشدَِّة تضعیفه، ووافقه اإلمام أبو حاتم الرازي بالجمع بین تضعیفه ونكارة 

            بقة لعبارة اإلمامیعقوب الفسوي الثانیة: "لیس حدیثه بشيء" مطا حدیثه، وجاءت عبارة اإلمام
  .-في أحد أقواله- داود، واإلمام ابن معین  يأب

  

  : )12(الراوي الثاني: َزْیُد ْبُن َجِبیَرَة ْبِن َمْحُموِد ْبِن َأِبي َجِبیَرَة اَألْنَصاِريُّ 
  زید بن أبي َجِبْیَرة مدیني أنصاري ضعیف، منكر الحدیث. :)13(قال یعقوب الفسوي -

  

                                                           
 ).42، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/313التاریخ الكبیر () 1(
 ).1/264المجروحین، البن حبان () 2(
 ).3/544تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 3(
 ).1/261الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 4(
 ).2/544لسان المیزان، البن حجر () 5(
 ).1/261، الضعفاء الكبیر، للعقیلي ()3/98الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).2/544لسان المیزان، البن حجر () 7(
 ).1/261الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 ).34الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 9(
 ).76(ص: أحوال الرجال، للجوزجاني ) 10(
 ).2/544لسان المیزان، البن حجر () 11(
زید بن َجِبیرة بن محمود بن أبي جبیرة بن الضحاك األنصاري، أبو جبیرة المدني، من السابعة، ت ق.             ) 12(

  ).222انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/138المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 13(
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  أقوال النقاد في الراوي: -
: ال یتابع على روایاته،              )3(، وزاد في موضع)2(وابن القیسراني )1(ضعفه الدارقطني  

: غیر قوي في الروایة، وقال )5(: عامَّة ما یرویه ال یتابعه علیه أحد، وقال البیهقي)4(وقال ابن عدي
  : أجمعوا على أنه ضعیف.)7(: واه، وقال ابن عبد البر)6(الذهبي

             )12(وأبو العرب )11(والنقاش )10(وابن الجارود )9(والعقیلي )8(زرعة الرازيوذكره أبو 
  في الضعفاء.  )13(وابن الجوزي

             )16(وأبو نعیم )15(والهروي )14(ووصفه بعض النقاد بنكارة الحدیث، فقال البخاري  
وك، وزاد ابن حبان:           : منكر الحدیث، وزاد أبو نعیم: متر )18(وابن القیسراني )17(وابن حبان

        : حدث عن )19(یروي المناكیر عن المشاهیر، فاستحق التنكب عن روایته، وقال الساجي
  : روى عن أبیه وداود )20(داود بن الحصین بحدیث منكر جًدا،  وقال أبو عبد اهللا الحاكم

  جًدا.: حدیثه منكر )21(وقال ابن الملقن ،بن الحصین وغیرهما المناكیرا
                                                           

 ).1/304والمتروكون، البن الجوزي (الضعفاء ) 1(
 ).187تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 2(
 ).4/2157ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 3(
 ).4/157الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).3/163شعب اإلیمان، للبیهقي () 5(
 ).1/124(، تنقیح التحقیق، للذهبي )217تلخیص كتاب الموضوعات (ص: ) 6(
 ).3/401، تهذیب التهذیب، البن حجر ()1/95مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 7(
 ).2/617الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 8(
 ).2/71الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 9(
 ).5/140إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).5/140لكمال، لمغلطاي (إكمال تهذیب ا) 11(
 ).5/140إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
 ).1/304الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 13(
 ).64، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/63، التاریخ األوسط ()3/390التاریخ الكبیر () 14(
 ).140مشتبه أسامي المحدثین، للهروي (ص: ) 15(
 ).84نعیم األصفهاني (ص: الضعفاء، ألبي ) 16(
 ).1/310المجروحین، البن حبان () 17(
 ).2/903ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 18(
 ).3/401تهذیب التهذیب، البن حجر () 19(
 ).5/140إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 20(
 ).3/441البدر المنیر، البن الملقن () 21(
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وجمع أبو حاتم الرازي بین تضعیفه وبین نكارة حدیثه كما فعل یعقوب الفسوي، وزاد علیه 
: ضعیف الحدیث، منكر الحدیث جدا، متروك الحدیث، ال یكتب حدیثه،           )1(بترك الراوي، فقال

  : ضعیف الحدیث جًدا، إلى الترك ما هو.)2(وقال في موضع آخر

  .)8(وابن حجر )7(والهیثمي )6(والذهبي )5(واألزدي )4(ائيوالنس )3(وتركه البخاري

: حدیثه لیس بالقائم، )11(: ال شيء، وقال أبو أحمد الحاكم)10(وابن حزم )9(وقال ابن معین
  : لیس بثقة.)12(وقال النسائي في موضع آخر

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه بعضهم على نكارة حدیثه، ووافقه  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
 بالجمع بین تضعیفه ونكارة حدیثه.اإلمام أبو حاتم الرازي 

  

  : ْلَحَة اْلَهاِشِميُّ الَشاِميُّ الراوي الثالث: َعِليُّ ْبُن َأِبي طَ 
علي بن أبي طلحة شامي، وهو ُیْكَنى أبا طلحة، وهو ضعیف الحدیث  :)13( الفسويقال یعقوب 

  منكر، لیس بمحمود المذهب.

  .)14(سبق بیان حاله

                                                           
 ).3/559الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).3/386علل الحدیث، البن أبي حاتم () 2(
 ).4/153الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).1/304الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 4(
 ).1/304الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 5(
 ).1/245المغني في الضعفاء، للذهبي () 6(
 ).8/159للهیثمي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ) 7(
 ).222تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
 ).3/559الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).2/401المحلى باآلثار، البن حزم () 10(
 ).3/117األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 11(
 ).10/35تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 12(
 ).2/457الرجال، للمزي ( تهذیب الكمال في أسماء) 13(
  ، من هذا البحث.)125انظر: (ص:) 14(
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  : )1(الراوي الرابع: ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُصْهَباَن اَألْسَلِميُّ 
عن اللیث بن سعد عن خالد بن یزید عن سعید بن  )3(حدثنا أبو صالح :)2(قال یعقوب الفسوي -

أبي هالل عن عمر بن صهبان وهو خال إبراهیم بن أبي یحیى، وهو منكر الحدیث ضعیف، وأما 
 .)4(إبراهیم فمتروك مهجور

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : ثقة، ما علمت منه إال خیًرا، ما رأیت أحًدا یتكلم فیه.)5(قال أحمد بن صالح  

  قلت: هذا قول غایة في الغرابة؛ فلم ُیَوثِّق الراوي أحد سواه، وتكلم فیه باقي النقاد.   

وأبو نعیم  )9(والنسائي )8(وأبو القاسم البغوي )7(وأبو زرعة الرازي )6(ضعفه ابن معین
 )15(والبوصیري )14(والهیثمي )13(واإلشبیلي )12(والبیهقي )11(وابن عبد الرحیم التبان )10(األصفهاني
           ، )19(: واه، وكذا قال الذهبي)18(، وقال أبو زرعة في موضع آخر)17(والشوكاني )16(وابن حجر

                                                           
منة، عمر بن صهبان، ویقال اسم أبیه محمد األسلمي، أبو جعفر المدني، خال إبراهیم بن أبي یحیى، من الثا) 1(

  ).414مات سنة سبع وخمسین ومائة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/138المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 هو عبد اهللا بن صالح.) 3(
  ، من هذا البحث.)321ستأتي دراسته. انظر: (ص:) 4(
 ).137تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 5(
 ).6/24الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).6/116الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).1/306البغوي (معجم الصحابة، ألبي القاسم ) 8(
 ).21/400تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
، تاریخ أسماء الضعفاء )118بن أبي شیبة (ص: محمد بن عثمان ل ،مسائل ابن أبي شیبة عن شیوخه) 10(

 ).121والكذابین، البن شاهین (ص: 
 ).10/77إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
 ).5/67(السنن الكبرى، للبیهقي ) 12(
 ).173/ 4األحكام الوسطى، لإلشبیلي ( )13(
 ).2/323مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
 ).2/82مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 15(
 ).1/462، التلخیص الحبیر، البن حجر )414تقریب التهذیب (ص: ) 16(
 ).1/376نیل األوطار، للشوكاني () 17(
 ).6/116والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 18(
 ).196تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 19(
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: لیس بالقوي، وقال )3(: لین الحدیث، وقال في موضع)2(: فیه ضعف، وقال البزار)1(وقال الساجي
  : لم یكن بالحافظ.)4(في موضع آخر

  في الضعفاء. )9(وابن الجوزي )8(وأبو العرب )7(وابن الجارود )6(وابن شاهین )5(وذكره العقیلي

  : منكر الحدیث، )11(وأبو أحمد الحاكم )10(ووصفه بعض النقاد بنكارة الحدیث، فقال البخاري  

: عامة أحادیثه ما ال یتابعه الثقات علیه، والغلبة على حدیثه المناكیر، )12(وقال ابن عدي
  عن نافع وزید بن أسلم أحادیث مناكیر.: روى )14(والنقاش )13(وقال أبو عبد اهللا الحاكم

وجمع أبو حاتم الرازي بین تضعیفه وبین نكارة حدیثه كما فعل یعقوب الفسوي، وزاد علیه   
  : ضعیف الحدیث، منكر الحدیث، متروك الحدیث.)15(بترك الراوي، فقال

   )19(يـــوابن القیسران )18(والدارقطني )17(واألزدي )16(النسائي الـــاد، فقـــقــض النــعــه بـــركــوت

  
                                                           

 ).10/76إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 1(
 ).2/398كشف األستار عن زوائد البزار، للهیثمي () 2(
 ).11/223مسند البزار () 3(
 ).15/345مسند البزار () 4(
 ).3/173الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 5(
 ).121تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 6(
 ).10/77إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).10/77إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).2/211الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 9(
 ).96للبخاري (ص: ، الضعفاء الصغیر، )2/129، التاریخ األوسط ()6/165التاریخ الكبیر () 10(
 ).3/256األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 11(
 ).6/27الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 12(
 ).10/77إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).10/77إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).6/116الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
 ).83للنسائي (ص:  الضعفاء والمتروكون،) 16(
 ).2/211الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 17(
 ).9/57العلل الواردة في األحادیث النبویة، الدارقطني () 18(
 ).1/255ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 19(
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وقال الذهبي في ، : تركوه)3(متروك الحدیث، وقال الذهبي في موضع: )2(والكناني  )1(والهیثمي
  ساقط.: )4(موضع آخر

 )6(: ضعیف ال یكتب حدیثه، ولیس بشيء، وقال سعید بن أبي مریم)5(وقال ابن المدیني
   .: لم یكن بشيء)7(وأحمد بن حنبل

  : لیس بشيء في الحدیث. )8( في موضع آخر وقال ابن القیسراني

: ال یسوى ِفْلًسا،       )10(: حدیثه لیس بذاك، وفي موضع)9(وقال ابن معین في موضع
  : لیس بثقة.)11(وفي موضع آخر

: یروي عن الثقات المعضالت التي إذا سمعها من الحدیث صناعته لم )12(وقال ابن حبان
  عن روایته في الكتب. یشك أنها معمولة، یجب التنكب

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف منكر الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه بعضهم على نكارة حدیثه،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  رازي بالجمع بین تضعیفه ونكارة حدیثه، وتفرد بتوثیقه اإلمام أحمد ووافقه اإلمام أبو حاتم ال

  : "اجتمعوا على ضعفه".)13(بن صالح، وهو تفرد شاذ التفاق العلماء على تضعیفه، قال الهیثميا

  
                                                           

 ).10/160مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 1(
 ).2/133الشنیعة الموضوعة، للكناني (تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار ) 2(
  ).2/469، المغني في الضعفاء، للذهبي ()1/351تنقیح التحقیق () 3(
 ).2/473المغني في الضعفاء، للذهبي () 4(
 ).142سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 5(
 ).10/77إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).6/24البن عدي (الكامل في ضعفاء الرجال، ) 7(
 ).11تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 8(
 ).6/24الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( ،)3/173الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 9(
 ).3/254تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 10(
 ).418سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 11(
 ).82- 2/81المجروحین، البن حبان () 12(
 ).2/28الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي (مجمع ) 13(
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  : )1(الراوي الخامس: َواِصُل ْبُن السَّاِئِب الَبْصِريُّ 
  الحدیث، ضعیف.واصل بن السائب ُمْنَكُر : )2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

 )7(والهیثمي )6(والدارقطني )5(وابن حبان )4(وأبو زرعة الرازي )3(ضعفه أبو بكر بن أبي شیبة  
  .)10(والشوكاني )9(وابن حجر )8(والبوصیري

: أحادیثه ال تشبه أحادیث )13(: واه، وقال ابن عدي)12(: لین، وقال الذهبي)11(وقال البزار  
  الثقات. 

                )18(وأبو العرب )17(والدوالبي )16(وابن الجارود )15(والعقیلي )14(وذكره أبو زرعة الرازي
  في الضعفاء.  )20(وابن الجوزي )19(وابن شاهین

                                                           
واصل بن السائب الرقاشي، أبو یحیى البصري، من السادسة، مات سنة أربع وأربعین ومائة، ت ق.             ) 1(

  ).579انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/141المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).9/31حاتم (الجرح والتعدیل، البن أبي ) 3(
 ).9/31الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).9/231الثقات، البن حبان () 5(
 ).11/104، تهذیب التهذیب، البن حجر ()12/200إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).1/213مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 7(
 ).1/64( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري) 8(
 ).579، تقریب التهذیب، البن حجر (ص: )4/389إتحاف المهرة () 9(
 ).3/96نیل األوطار، للشوكاني () 10(
 ).7/303مسند البزار () 11(
 ).2/346الكاشف، للذهبي () 12(
 ).8/372الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 13(
 ).2/667البرذعي (الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة ) 14(
 ).4/327الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 15(
 ).12/200إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
 ).12/200إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 17(
 ).12/200إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 18(
 ).189تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 19(
 ).3/181والمتروكون، البن الجوزي (الضعفاء ) 20(
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 : منكر)3(والساجي )2(وأبو حاتم الرازي )1(ووصفه بعض النقاد بنكارة الحدیث، فقال البخاري  
  : لیس بثقة.)5(وقال في موضع آخر: لیس بشيء، )4(الحدیث، وقال ابن معین

: متروك )9(والهیثمي  )8(وابن القیسراني )7(واألزدي )6(وتركه بعض آخر، فقال النسائي
  الحدیث.

: یروي عن الثقات ماال یشبه حدیث األثبات، فسقط )10(وقال ابن حبان في موضع آخر
  : یروي عن الثقات ما لیس من حدیثهم، ال یحتج به.)11(القیسرانياالحتجاج به، وقال ابن 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه، ووافقه بعضهم على نكارة حدیثه.  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

الرواة الذین قال فیهم، "ُمْنَكُر اْلَحِدیِث َمْهُجوٌر"، "ُمْنَكُر اْلَحِدیِث، َال ُیْحَتجُّ  -15
  ِبِرَواَیِتِه َوَال َیْكُتُب َأْهُل اْلِعْلِم َحِدیَثُه ِإالَّ ِلْلَمْعِرَفِة" :

  : )12(الكوفيُّ الراوي األول: َفاِئُد ْبُن َعْبِد الّرحمن، َأُبو الَوْرَقاِء الَعطَّاُر 
  ، ُمْنَكُر الحدیث مهجور.)14(فائد أبو الورقاء، یروي عن ابن أبي أوفى: )13(قال یعقوب الفسوي -

                                                           
 ).136، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/143، التاریخ األوسط ()8/173التاریخ الكبیر () 1(
 ).9/31الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).12/200إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
 ).1/54تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 4(
 ).189أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: تاریخ ) 5(
 ).103الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 6(
 ).12/200إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).1/541ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 8(
 ).1/234مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
 ).3/83المجروحین، البن حبان () 10(
 ).181تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 11(
فائد بن عبد الرحمن الكوفي، أبو الورقاء العطار، من صغار الخامسة، بقي إلى حدود الستین ومائة، ت ق.      ) 12(

  ).444انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/141المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 13(
 اهللا بن أبى أوفى رضي اهللا عنه. هو الصحابي الجلیل عبد) 14(
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   فائد ضعیف. :)1(وقال في موضع

َواَیِة َعْنُهْم. :)2(وذكره في    َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : مستقیم الحدیث.)3(قال أبو عبد اهللا الحاكم  

  : واه.)6(: لیس بالقوي، وقال الذهبي)5(والبیهقي )4(وقال البزار  

 )11(وابن حزم )10(والدارقطني )9(وأبو زرعة الرازي )8(والساجي )7(وضعفه ابن معین
  .)13(وابن حجر )12(والبوصیري

  : مع ضعفه یكتب حدیثه.)15(: یضعف في الحدیث، وقال ابن عدي)14(وقال الترمذي

  : منكر الحدیث.)17(ضعیف، وقال البخاري: ضعیف )16(وقال الجوزجاني

                                                           
 ).2/224المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).3/44المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).1/466المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 3(
 ).8/301مسند البزار () 4(
 ).10/291شعب اإلیمان، للبیهقي () 5(
 ).2/135( المقتنى في سرد الكنى، للذهبي) 6(
 ).3/163تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
 ).8/256تهذیب التهذیب، البن حجر () 8(
 ).2/434الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 9(
 ).8/256تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
 ).1/284المحلى باآلثار، البن حزم () 11(
 ).4/30وائد المسانید العشرة، للبوصیري (إتحاف الخیرة المهرة بز ) 12(
 ).1/615التلخیص الحبیر، البن حجر () 13(
 ).2/345سنن الترمذي () 14(
 ).7/139الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 15(
 ).122أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 16(
 ).114، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )7/132التاریخ الكبیر () 17(
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       )4(وابن الملقن )3(والمنذري )2(والنسائي )1(وتركه بعض النقاد، فقال أحمد بن حنبل
: ترك الناس حدیثه، وقال الذهبي )6(: متروك، وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر)5(وابن حجر

  : تركوه.)7( في موضع آخر

: ذاهب الحدیث، )8(عن ابن أبي أوفى، فقال أبو حاتم الرازيوتركه بعضهم مع اتهام روایته 
ال یكتب حدیثه، وأحادیثه عن ابن أبى أوفى بواطیل ال تكاد ترى لها أصًال كأنه ال یشبه حدیث ابن 

: كان ممن یروي )9(أبي أوفى، ولو أن رجًال حلف أن عامة حدیثه كذب لم یحنث، وقال ابن حبان
            تي عن بن أبي أوفى بالمعضالت، ال یجوز االحتجاج به، المناكیر عن المشاهیر، ویأ

  أحادیث موضوعة.: روى عن ابن أبي أوفي )10(وقال أبو عبد اهللا الحاكم في موضع آخر

  في موضع آخر: ال یشتغل به. )12(وأبو زرعة الرازي )11(وقال أبو حاتم الرازي   

: ال یتابعه إال من )14(، وقال العقیلي: ال یتابع في حدیثه)13(وقال البخاري في موضع آخر
  هو نحوه.

  .: لیس بشيء)16(وأبو داود )15(وقال ابن معین

  

  
                                                           

 ).3/56العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 1(
 ).87الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 2(
 ).1/274الترغیب والترهیب، للمنذري () 3(
 ).2/163ملقن () البدر المنیر، البن ال4(
 ).444تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).226وغیره (ص:  العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي) 6(
 ).2/119الكاشف، للذهبي () 7(
 ).7/84الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).2/203المجروحین، البن حبان () 9(
 ).8/256تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
 ).7/84الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).7/84الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
 ).2/76األوسط، للبخاري (التاریخ ) 13(
 ).3/460الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 14(
 ).7/83، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/242تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 15(
 ).1/207سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 16(
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   .في موضع آخر: لیس بثقة )2(والنسائي )1(وقال ابن معین

  : حدیثه لیس بالقائم.)3(وقال أبو أحمد الحاكم

  النقاد: یعقوب الفسوي وأحكام غیره من اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك متهم في روایته عن عبد اهللا بن أبي أوفى، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

دیًدا، على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على تضعیفه ضعًفا ش یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  عبد اهللا الحاكم.  يواضطرب فیه قول اإلمام أب

  

  : )4(الشَّاميُّ اْلَجزريُّ الراوي الثاني: َمْرَواُن ْبُن َساِلٍم 
        ، )7(، روى عنه عبد المجید)6(مروان بن سالم من أهل َقْرَقْیِسَیاء :)5(قال یعقوب الفسوي -

  منكر الحدیث، ال ُیْحَتجُّ بروایته وال َیْكُتُب أهل العلم حدیثه إال للمعرفة.
  أقوال النقاد في الراوي: -

: منكر الحدیث؛ ضعیف الحدیث جًدا، لیس له حدیث قائم، ُیْكَتب )8(وقال أبو حاتم الرازي 
  حدیثه. 
: كان یروي المناكیر عن المشاهیر، ویأتي عن الثقات ما لیس من )9(وقال ابن حبان  

  حدیث األثبات، فلما كثر ذلك في روایته بطل االحتجاج بأخباره.
  

                                                           
 ).4/309تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 1(
 ).23/139الرجال، للمزي (تهذیب الكمال في أسماء ) 2(
 ).8/256تهذیب التهذیب، البن حجر () 3(
  ).526مروان بن سالم الغفاري، أبو عبد اهللا الجزري، من كبار التاسعة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 4(
 ).3/50المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ، وعندها مصّب َقْرَقْیِسَیاء: بلد من الجزیرة على نهر ) 6(

الخابور في الفرات، فهي في مثلث بین الخابور والفرات، وقرقیسیا معرب كركیسیا وهو مأخوذ من كركیس،              
  ).4/328( لیاقوت الحموي ،وهو اسم إلرسال الخیل المسّمى بالعربیة الحلبة. انظر: معجم البلدان

هو عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي َرّواد، صدوق یخطئ، وكان مرجئا، من التاسعة، مات سنة           ) 7(
  ).361. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4ست ومائتین، م 

 ).2/582، علل الحدیث، البن أبي حاتم ()8/275الجرح والتعدیل () 8(
 ).3/13المجروحین، البن حبان () 9(
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،      )6(وابن حجر )5(والبوصیري )4(والهیثمي )3(والعراقي )2(والبیهقي )1(ضعفه الدارقطنيو 
  : لین الحدیث.)7(وقال البزار

           )11(وابن القیسراني )10(والدارقطني )9(والنسائي )8(وتركه بعضهم، فقال ابن خراش
والمتقي  )17(والسیوطي )16(وابن حجر )15(والهیثمي )14(والعراقي )13(والذهبي )12(وابن الجوزي

  : حدیثه لیس بالقائم.)19(أحمد الحاكم: متروك، وقال أبو )18(الهندي
  : تركه غیر واحد؛ ألن عامة ما یرویه ال یتابع علیه.)20(وَبیََّن الذهبي سبب الترك بقوله

: لیس بثقة، وزاد: )24(وابن القطان )23(والنسائي )22(وأحمد بن حنبل )21(وقال ابن معین
  ضعیف.

                                                           
 ).5/534الدارقطني ( سنن) 1(
 ).6/356شعب اإلیمان، للبیهقي () 2(
 ).2/1070تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 3(
 ).3/29مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 4(
 ).2/451إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 5(
 ).1/467التلخیص الحبیر، البن حجر () 6(
 ).4/331مسند البزار () 7(
 ).57/284تاریخ دمشق، البن عساكر () 8(
 ).96الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 9(
 ).5/137العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 10(
 ).2/1025ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 11(
 ).1/43الجوزي (العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة، البن ) 12(
 ).2/287تنقیح التحقیق، للذهبي () 13(
 ).2/998تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 14(
 ).4/30مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 15(
 ).2/206، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، البن حجر ()526تقریب التهذیب (ص: ) 16(
 ).1/144ادیث الموضوعة، للسیوطي (المصنوعة في األح الآللئ) 17(
 ).2/151كنز العمال، للمتقي الهندي () 18(
 ).5/245األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 19(
 ).4/971تاریخ اإلسالم، للذهبي () 20(
 ).1/55تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 21(
 ).3/210العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 22(
 ).27/393تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 23(
 ).3/581بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 24(
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 )3(وأبو نعیم األصفهاني )2(ومسلم )1(ووصفه بعضهم بنكارة الحدیث، فقال البخاري
: أحادیثه مناكیر، ال یتابع علیها إال من طریق یقاربه، )5(: منكر الحدیث، وقال العقیلي)4(والهیثمي

: ممن یروي عن )7(: عامة حدیثه مما ال یتابعه الثقات علیه، وقال ابن القیسراني)6(وقال ابن عدي
  الثقات ما لیس من حدیثهم. 

      )9(وأبو عروبة الحراني )8(ووضع الحدیث، منهم: الساجيواتهمه بعض آخر بالكذب 
  .)10(وابن القیسراني

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك ُرِمَي بالوضع، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

ووافقه كثیر منهم على ِشدَِّة تضعیفه، على تضعیفه،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  حاتم الرازي. يقوب الفسوي بنحو عبارة اإلمام أبیع وجاءت عبارة اإلمام

  

الرواة الذین قال فیهم، "َغْیُر ِثَقٍة َوَال َمْأُموٌن"، "َضِعیٌف، َغْیُر ِثَقٍة"، "َضِعیٌف،  -16
  َلْیَس ِبِثَقٍة":

 :   الراوي األول: ُموَسى ْبُن َطِریٍف اْألََسِديُّ الُكوِفيُّ
  موسى ضعیف یحتاج إلى من ُیَعدُِّله، ولیس هو بثقة. :)11(قال یعقوب الفسوي -

  .)12(ستأتي دراسته في مبحث: (الجرح النسبي)، ألنه به ألصق  

                                                           
 ).128، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/161، التاریخ األوسط ()7/373التاریخ الكبیر () 1(
 ).1/493الكنى واألسماء، لمسلم () 2(
 ).146ألصفهاني (ص: الضعفاء، ألبي نعیم ا) 3(
 ).1/269مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 4(
 ).4/204الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 5(
 ).8/121الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).144تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 7(
 ).11/133إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).255لبرهان الدین الحلبي (ص: الكشف الحثیث، ) 9(
 ).130معرفة التذكرة، البن القیسراني (ص: ) 10(
 ).3/192المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
  ، من هذا البحث.)345انظر: (ص:) 12(
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  : )2(الُكوِفيُّ  )1(السُّدِّيُّ الراوي الثاني: ُمَحمَُّد ْبُن َمْرَواَن ْبِن َعْبِد اللَِّه 
ِغیر، : )3(قال یعقوب الفسوي - محمد بن مروان السُّدِّيُّ مولى للَخطَّابین، وهو ُیَقاُل له السُّدِّيُّ الصَّ

  .وهو ضعیف غیر ثقة

   أقوال النقاد في الراوي: -

  : عاّمة ما یرویه غیر محفوظ، والضعف على روایاته بیِّن.)4(قال ابن عدي  

: قد أجمعوا على )8(: ضعفوه، وقال الهیثمي)7(، وقال الخلیلي)6(والعراقي )5(البیهقيوضعفه 
  ضعفه. 

  : لیس بشيء.)10(وابن نمیر )9(وقال ابن معین

  : متهم هالك.)12(: ساقط في أكثر روایاته، وقال ابن الملقن)11(وقال أبو نعیم األصفهاني  

اد: وال یكتب حدیثه، وكذا قال : لیس بثقة، وز )14(والنسائي )13(وقال ابن معین مرة  
   : غیر ثقٍة،   )17(: ال یحتج بحدیثه، وقال ابن عبد الهادي)16(، وقال أبو جعفر الطبري)15(الساجي

                                                           
                     ).7/109السُّدِّي: هذه النسبة إلى السُّدَّة وهي الباب. انظر: األنساب، للسمعاني () 1(
الثامنة، تمییز.                                محمد بن مروان بن عبد اهللا بن إسماعیل السدي الكوفي، وهو األصغر، من) 2(

                     ).506انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/186المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).7/513الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).1/383شعب اإلیمان، للبیهقي () 5(
 ).4/1913علوم الدین، للعراقي (تخریج أحادیث إحیاء ) 6(
 ).47فوائد أبي یعلى الخلیلي (ص: ) 7(
 ).1/214مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 8(
 ).3/98الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 9(
 ).4/468تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 10(
 ).143الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 11(
 ).1/551منیر، البن الملقن (البدر ال) 12(
 ).8/86الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).26/394تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 14(
 ).10/334إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).10/333إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
 ).3/520تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 17(
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: كان ممن یروي الموضوعات عن األثبات، ال یحل كتابة حدیثه إال على جهة )1(وقال ابن حبان
  االعتبار، وال االحتجاج به بحال من األحوال.

: ذاهب، وزاد: متروك الحدیث، ال ُیكَتُب حدیثُه )3(وأبو حاتم الرازي )2(الجوزجانيوقال 
  : سكتوا عنه، ال ُیكتب حدیثه الَبتَّه.)4(الَبتَّة، وقال البخاري

: متروك ابن عبد الهادي : متهم بالكذب، وزاد)6(ابن حجرو  )5(ابن عبد الهادي وقال
 )12(وابن حجر )11(والهیثمي )10(وابن القیسراني )9(واألزدي )8(والدوالبي )7(الحدیث، وكذا قال النسائي

: تركوه )16(: أدركته وقد كبر فتركته، وقال الذهبي)15(، وقال أحمد بن حنبل)14(والمناوي)13(والسخاوي
: متروك عند أهل العلم بالحدیث، ال یحتجون بشيء من روایاته لكثرة )17(واتهم، وقال البیهقي مرة

  .الكذب منه في روایاتهیها، وظهور المناكیر ف

  : ضعیف منكر الحدیث.)18(وقال ابن األثیر الجزري 

                                                           
 ).2/286المجروحین، البن حبان () 1(
 ).78أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 2(
 ).8/86الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).124الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 4(
 ).216الصارم المنكي في الرد على السبكي، البن عبد الهادي (ص: ) 5(
 ).506تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
 ).93الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 7(
 ).216الصارم المنكي في الرد على السبكي، البن عبد الهادي (ص: ) 8(
 ).10/333، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ()3/98الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 9(
 ).3/1556ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 10(
 ).8/99، للهیثمي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) 11(
 ).1/141التلخیص الحبیر، البن حجر () 12(
 ).504المقاصد الحسنة، للسخاوي (ص: ) 13(
 ).1/362الفتح السماوي، للمناوي () 14(
 ).2/482العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 15(
 ).4/32، میزان االعتدال، للذهبي ()2/631المغني في الضعفاء () 16(
 ).2/312األسماء والصفات، للبیهقي () 17(
 ).2/110اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري () 18(
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، )5(والشوكاني )4(والذهبي )3(وابن القیسراني )2(وابن نمیر )1(وكذبه جریر بن عبد الحمید
  : كذاب باالتفاق. )7(: ضعیف، وكان یضع الحدیث، وقال ابن تیمیة)6(وقال صالح جزرة

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك متهم بالكذب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه بعضهم على تضعیفه تضعیًفا  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  بالكذب. شدیًدا، وقد رماه بعض النقاد

  

  : )8(الثالث: ِمْیَناُء بُن َأَبي ِمْیَناُء الُقْرِشيُّ الراوي 
، عن أبیه،           )10(حدثني عبد الملك بن ِزْنَجَوْیه، عن عبد الرزاق :)9(قال یعقوب الفسوي -

  عن مینا مولى عبد الرحمن بن عوف، وهو غیر ثقة وال مأمون، یجب أن ال ُیْكَتُب حدیثه.
  أقوال النقاد في الراوي: -

  . )11(ذكره ابن حبان في الثقات

  : ساقط.)14(: ضعفوه، وقال مرة)13(: لیس بقوي، قال الذهبي)12(وقال أبو زرعة الرازي

                                                           
 ).8/86الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).168، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: )4/136الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 2(
 ).62ص: تذكرة الحفاظ، البن القیسراني () 3(
 ).90تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 4(
 ).31الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 5(
 ).4/468تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 6(
 ).27/241مجموع الفتاوى، البن تیمیة () 7(
له صحبة، ت.                   ِمینا بن أبي مینا الخراز، مولى عبد الرحمن بن عوف، من الثانیة، ووهل الحاكم فجعل ) 8(

  ).556انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/54المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
 .يالرزاق بن همام بن نافع الصنعان هو عبد) 10(
 ).5/455الثقات البن حبان () 11(
جرح والتعدیل، البن أبي حاتم ، ال)3/831الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 12(

)8/395.( 
 ).2/312الكاشف، للذهبي () 13(
 ).3/174المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 14(
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  : لیس بثقة.)4(وابن القیسراني )3(والنسائي )2(والبخاري )1(وقال ابن معین

: منكر الحدیث، وزاد )8(وابن حبان )7(والدارقطني )6(وأبو حاتم الرازي )5(وقال أحمد بن حنبل
أبو حاتم: روى أحادیث في أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم مناكیر، ال یعبأ بحدیثه، كان 
یكذب، وزاد ابن حبان: قلیل الروایة روى أحرًفا یسیرة ال تشبه أحادیث الثقات، وجب التنكب عن 

  روایته.

م بن نافع أحادیث مناكیر : روى عنه هما)10(: روى مناكیر، وقال العقیلي)9(وقال الترمذي
  .شيءال یتابع منها على 

: أنكر األئمة حدیثه )11( وَبیَّن الجوزجاني سبب وصف العلماء لحدیث الراوي بالنكارة، فقال
  لسوء مذهبه، ولما َحدَّث من العضل.

  : وتََبیََّن على أحادیثه أنه یغلو في التشیع.)12(وقال ابن عدي

  : ورمي بالرفض. ابن حجر : متروك، وزاد)14(وابن حجر )13(وقال الدارقطني مرة
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي شیعي منكر الحدیث متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

                                                           
 ).8/395، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/80تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 1(
 ).8/219الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 2(
 ).99والمتروكون، للنسائي (ص: الضعفاء ) 3(
 ).1/499ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 4(
 ).3/831الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 5(
 ).8/395الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).4/2104المؤتلف والمختلف، للدارقطني () 7(
 ).3/22المجروحین، البن حبان () 8(
 ).5/728سنن الترمذي () 9(
 ).4/253الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 10(
 ).253أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 11(
 ).8/219الكامل في ضعفاء الرجال () 12(
 ).4/237، میزان االعتدال، للذهبي ()3/154الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 13(
 ).556تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 14(
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على تضعیفه، واضطرب فیه قول اإلمام ابن حبان،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
یعقوب الفسوي بقوله:  ووافقه جماعة من النقاد على ترك حدیثه؛ واستحق ذلك كما أشار اإلمام

  "یجب أن ال ُیكتب حدیثه" لألسباب التي ذكرها اإلمام الجوزجاني.

  

الرواة الذین قال فیهم، "َلْیَس بَشْيٍء"، "َلْیَس َحِدیُثُه بَشْيٍء"، "حدیثه وروایاته  -17
  َلْیَس َحِدیُثُه بَشْيٍء": لیس بشيء"، "َضِعیٌف،

  : )1(الراوي األول: َحبَُّة ْبُن ُجَوْیِن اْلُعَرِنيُّ اْلُكوِفيُّ 
،           )4(رشیًدا وحبة العرني واألصبغ بن نباتة )3(: قد رأى الشعبي)2(قال یعقوب الفسوي -

 ولیس حدیثهم بشيء. وهؤالء كادوا أن یكونوا روافض.

  الراوي:أقوال النقاد في  -

  .)7(، وذكره ابن خلفون في الثقات)6(والعجلي )5(وثقه أحمد بن حنبل  

: )9(: صدوق له أغالط، وكان غالًیا في التشیع، وقال في موضع آخر)8(وقال ابن حجر
  اتفقوا على ضعفه إال العجلّي فوثقه، ومشاه أحمد.

روى عنه ثقة،         : قلما رأیت في حدیثه منكًرا، قد جاوز الحد إذا )10(وقال ابن عدي
  وقد أجمعوا على ضعفه إال أنه مع ذلك ُیْكَتب حدیثه.

  

                                                           
َحبَُّة بن ُجَوْیِن الُعَرِني، أبو قدامة الكوفي، من الثانیة، وأخطأ من زعم أن له صحبة، مات سنة ست وقیل تسع ) 1(

  ).150وسبعین ومائة، س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/190المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 .ي) هو عامر بن ُشراحیل الكوف3(
 من هذا البحث. ،)203انظر: (ص:سبقت دراسته. ) 4(
 ).2/177تهذیب التهذیب، البن حجر () 5(
 ).1/281معرفة الثقات، للعجلي () 6(
 ).3/352إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).150التهذیب، البن حجر (ص:  تقریب) 8(
 ).2/141اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر () 9(
 ).3/355الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
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: كان غالًیا في التشیع، )3(والجورقاني )2(: لیس بالقوي، وقال ابن حبان)1(وقال النسائي
 واهًیا في الحدیث.

 )8(وابن القیسراني )7(والدارقطني )6(وابن حبان مرة )5(والساجي )4(وضعفه ابن سعد
  )14(وابن الجوزي )13(والدارقطني )12(والعقیلي )11(وابن شاهین )10(، وذكره أبو العرب)9(والهیثمي
  في الضعفاء. )15(والذهبي

: قد رأى الشعبي رشیًدا الهجري وحبة العرني واألصبغ بن نباتة، ولیس )16(وقال ابن معین
                )18(: لیس حدیثه بشيء، وفي موضع هو)17(یسوى هؤالء كلهم شیًئا، وفي موضع

             : لیس بشيء، )21(وابن خراش )20(: ال یكتب حدیثه، وفي موضع هو)19(وابن القیسراني
  : ال ُیساوي َحبَّة فإنه كذاب.)22(وقال ابن الجوزي

                                                           
 ).3/354الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).1/267المجروحین، البن حبان () 2(
 ).1/294األباطیل والمناكیر والصحاح والمشاهیر، للجورقاني () 3(
 ).6/216الطبقات الكبرى، البن سعد () 4(
 ).2/141اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر () 5(
 ).4/182الثقات، البن حبان () 6(
 ).3/352إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).1/488ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 8(
 ).8/86مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
 ).3/353إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).80تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 11(
 ).1/295الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 12(
 ).2/149الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 13(
 ).1/187الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 14(
 ).1/146المغني في الضعفاء، للذهبي () 15(
 ).3/354تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 16(
 ).3/353الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 17(
 ).3/353، الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ()1/295الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 18(
 .  ) 3/1256ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 19(
 ).3/253الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 20(
 ).5/352تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 21(
 ).1/342الموضوعات، البن الجوزي () 22(
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  : غیر ثقة. )2(: لیس بثقة، وقال الجوزجاني)1(وقال ابن معین في موضع آخر

: )4(هو بمتروك، وال ثبت، وسط، وقال المناوي: كان یتشیع، لیس )3(وقال صالح جزرة
  متروك.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

یعقوب الفسوي  على تضعیفه، وجاءت عبارة اإلمام یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
 .-في أحد أقواله–عبارة اإلمام ابن معین بنحو 

  

  : )6(اْلُكوِفيُّ  )5(الراوي الثاني: ُرَشْیٌد اْلَهَجِريُّ 
رشیًدا وحبة العرني واألصبغ بن نباتة،            )8(: قد رأى الشعبي)7(قال یعقوب الفسوي -

  ولیس حدیثهم بشيء. وهؤالء كادوا أن یكونوا روافض.

 رشید الهجري مذهب سوء.  :)9(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : لیس القوي.)11(، وقال النسائي)10(ضعفه ابن معین  

                                                           
 ).80تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 1(
 ).46أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 2(
 ).5/353تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 3(
 ).1/309(الفتح السماوي، للمناوي ) 4(
                                              ).13/384( هذه النسبة إلى َهَجر، وهي بلدة من بالد الیمن من أقصاها. انظر: األنساب، للسمعاني الهجري:) 5(
. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ين أبیه، روى عنه سیف بیاع السابر ، روى عيالكوف ي) رشید الهجر 6(

)3/507.(  
 ).3/190المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 .ي) هو عامر بن ُشراحیل الكوف8(
،         )قال الباحث: یقصد بمذهبه هو أنه: (كان یؤمن بالرَّْجَعة ).3/51( ) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي9(

 ).1/298كما قاله اإلمام ابن حبان. انظر: المجروحین، البن حبان (
 ).4/87الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
 ).41الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 11(
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 )6(وابن الجوزي  )5(وابن حبان )4(والدارقطني )3(وابن عدي )2(والعقیلي )1(وذكره ابن شاهین  
  في الضعفاء.   )7(والذهبي

الهجري وحبة العرني واألصبغ بن : قد رأى الشعبي رشیًدا )8(وقال ابن معین في موضع
: لیس )10(: لیس حدیثه بشيء، وفي موضع)9(نباتة، ولیس یسوى هؤالء كلهم شیًئا، وفي موضع

  : لیس برشید.)11(بشيء، وفي موضع آخر

  : كذاب غیر ثقة.)13(: یتكلمون فیه، وقال الجوزجاني)12(وقال البخاري

ن الشیعة، ولم یكن مستقیًما          : م)15(: متروك، وقال في موضع آخر)14(وقال الدارقطني
  في مذهبه.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

یعقوب الفسوي بنحو  على تضعیفه، وجاءت عبارة اإلمام یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
 .- في أحد أقواله–اإلمام ابن معین عبارة 

  
                                                           

 ).89تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 1(
 ).2/63الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 2(
 ).4/87الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).2/153الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 4(
 ).1/298المجروحین، البن حبان () 5(
 ).1/285الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 6(
 ).1/232المغني في الضعفاء، للذهبي () 7(
 ).3/354تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
 ).1/285الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 9(
 ).3/507الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
 ).3/507، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()109تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 11(
 ).3/334التاریخ الكبیر، للبخاري () 12(
 ).45أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 13(
 ).1/285الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 14(
 ).2/1066المؤتلف والمختلف، للدارقطني () 15(
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  : )1(الراوي الثالث: ِزَیاُد ْبُن ِإْسَماِعیَل اْلَمْخُزوِميُّ اْلَمِكيُّ 
  وقال غیره: - ، عن زیاد بن إسماعیل المخزومي)3(: حدثنا سفیان)2(قال یعقوب الفسوي -

  ، وزیاد لیس حدیثه بشيء، وهو مكي.- سهمي

  زیاد مولى من موالي مكة ضعیف، ال یفرح بحدیثه.  :)4(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -
  في الثقات.  )7(وابن خلفون )6(: لیس به بأس، وذكره ابن حبان)5(قال النسائي

  : ُیْكَتب حدیثه.)8(وقال أبو حاتم الرازي
  الحفظ. ئسی: صدوق )9(وقال ابن حجر

  : لین. )12(نظر، وقال الذهبي : فیه)11(، وقال األزدي)10(وضعفه ابن معین
  في الضعفاء.   )15(والذهبي )14(وابن الجوزي )13(وذكره ابن شاهین

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
                                                           

      زیاد بن إسماعیل المخزومي، أبو السهمي المكي، من السادسة، عخ م ت ق.  انظر: تقریب التهذیب، ) 1(
  ).218البن حجر (ص: 

 ).3/104المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 .هو الثوري )3(
  ).3/236المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ( )4(
  ).9/430زي (تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للم) 5(
  ).6/320الثقات، البن حبان () 6(
  ).5/95إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
  ).3/525الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
  ).218تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
  ).3/525الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
  ).5/95إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
  ).1/408الكاشف، للذهبي () 12(
 ).93تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 13(
 ).1/298الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 14(
 ).1/242المغني في الضعفاء، للذهبي () 15(
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بِّيُّ اْلُكوِفيُّ  الراوي الرابع: َسْیُف ْبُن ُعَمرَ    : )1(التَِّمیِميُّ الضَّ
  حدیثهما وروایتهما لیس بشيء. )3(: سیف وسعد اإلسكاف)2(قال یعقوب الفسوي -

َواَیِة َعْنُهْم. : )4(وذكره في   َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

   أقوال النقاد في الراوي: -

 )9(وابن عدي )8(وابن الجارود )7(والنسائي )6(وأبو زرعة الرازي )5(ضعفه ابن معین  
وزاد ، )15(وابن حجر )14(والهیثمي )13(والعراقي )12(وابن الجوزي )11(وابن القیسراني )10(والدارقطني

ابن عدي: وبعض أحادیثه مشهورة وعامتها منكرة لم یتابع علیها، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
  الصدق.

  في الضعفاء. )20(والبلخي )19(وابن شاهین )18(والعقیلي )17(والساجي )16(العربوذكره أبو 

                                                           
دَّة، من الثامنة، مات في زمن الرشید، ت.                     ي) سیف بن عمر التمیمي الضب1( الكوفي، صاحب كتاب الرِّ

  ).262انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).58/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 من هذا البحث.) 206سبقت دراسته. انظر: (ص:) 3(
  ).3/39المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
  ).4/278، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/459تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
  ).2/320الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 6(
  ).50الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 7(
  ).6/194إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
  ).508- 4/507الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
  ).2/35الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 10(
  ).3/1792ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 11(
  ).2/30الموضوعات، البن الجوزي () 12(
  ).6/2560تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 13(
  ).4/151مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
  ).262تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 15(
  ).6/194إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
 ).6/194إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 17(
  ).2/175الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 18(
  ).100تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 19(
  ).6/194إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 20(
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  : لیس بشيء.  )2(: منكر الحدیث، وقال أبو داود)1(وقال أبو حاتم الرازي  

في موضع  )5(والهیثمي )4(والدارقطني )3(وتركه جماعة من النقاد، فقال أبو حاتم الرازي  
  متروك باتفاق.: )6(آخر: متروك الحدیث، وقال الذهبي

: اتهم بالزندقة، وهو في الروایة ساقط، وقال أبو نعیم )7(وقال أبو عبد اهللا الحاكم
ال یتابع  :)9(: متهم في دینه مرمي بالزندقة، ساقط الحدیث، ال شيء، وقال العقیلي)8(األصفهاني

  على كثیر من حدیثه.

رجل من بنى  ي: حدثن)10(التَّْیِمي واتهمه بعض النقاد بوضع الحدیث، فقال ُجَمْیع بن ُعَمْیر  
: اتهم بالزندقة، )12(، وقال ابن حبان)11(تمیم، وكان سیف یضع الحدیث، وكان قد اتهم بالزندقة

: عامة أحادیثه )13(ویروي الموضوعات عن األثبات، وكان یضع الحدیث، وقال أبو سعید النقاش
: متهم بالزندقة ووضع )15(الكناني: متهم بوضع الحدیث، وقال )14(موضوعة، وقال ابن الجوزي

  الحدیث.
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك متهم بوضع الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
  على تضعیفه، وافقه بعضهم على ِشدَّة تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد

                                                           
  ).8/479الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
  ).1/214سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 2(
  ).4/278الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
  ).34البرقاني للدارقطني (ص: سؤاالت ) 4(
  ).8/98مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 5(
  ).1/292المغني في الضعفاء، للذهبي () 6(
 ).4/296تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
  ).91الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 8(
  ).2/176الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 9(
  ).1/346حبان (المجروحین، البن ) 10(
ْنِدیق: هو الذي ُیْظِهُر اإلسالم وَیْسَتِسرُّ بالُكْفر، وهو ا) 11( صلى اهللا علیه - لمنافق، كان ُیسمى في عصر النبيالزِّ

   ).6/370منافًقا، وُیسمى الیوم زندیًقا. انظر: المغني، البن قدامة المقدسي ( - وسلم
  ).1/345المجروحین، البن حبان () 12(
  ).6/194تهذیب الكمال، لمغلطاي ( إكمال) 13(
  ).1/223الموضوعات، البن الجوزي () 14(
  ).1/66تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 15(



 

      
247 

 الفصل الثاني

  : )2(الَبْصِريُّ  )1(الراوي الخامس: َسِعیُد ْبُن َراِشٍد السَّمَّاكُ 
حدثنا عبید اهللا بن موسى ومحمد بن عبد اهللا األنصاري عن سعید  :)3(قال یعقوب الفسوي -

  السماك، وهو ضعیف، لیس حدیثه بشيء.
  حدثنا األنصاري محمد بن عبد اهللا عن سعید السماك، وهو ضعیف. :)4(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -
             )9(والهیثمي )8(والبیهقي )7(وابن حبان )6(والدارقطني )5(ضعفه أبو حاتم الرازي  

  : واه. )13(وابن حجر في موضع آخر )12(، وقال الذهبي)11(والشوكاني )10(وابن حجر
: )16(: لیس بشيء، وقال ابن معین في موضع آخر)15(وابن القیسراني )14(معینوقال ابن   

  : له أحادیث ال یتابع علیها.)17(لیس حدیثه بشيء، وقال ابن عدي
  : منكر الحدیث، وزاد: ضعیف.)19(وأبو حاتم الرازي في موضع )18(وقال البخاري  

                                                           
  ).7/203الَسمَّاك: هذه النسبة إلى بیع السََّمك. انظر: األنساب، للسمعاني () 1(
، روى عنه ين عطاء والحسن وابن سیرین والزهر البصرى، روى ع يالمازن راشد الَسمَّاك، أبو محمدسعید بن ) 2(

انظر: الجرح  وخلف بن هشام وشیبان بن فروخ. ياالنصاري وعیسى بن ابراهیم البركمحمد بن عبد اهللا 
                      ).4/19والتعدیل، البن أبي حاتم (

 ).2/123المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).660/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).2/233علل الحدیث، البن أبي حاتم () 5(
 ).8/275العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 6(
 ).6/372الثقات، البن حبان () 7(
 ).1/586السنن الكبرى، للبیهقي () 8(
 ).2/3مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
 ).1/517التلخیص الحبیر، البن حجر () 10(
 ).2/67نیل األوطار، للشوكاني () 11(
 ).2/47المقتنى في سرد الكنى، للذهبي () 12(
 ).4/632المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، البن حجر () 13(
 ).4/89تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 14(
 ).301تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 15(
 ).2/105الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 16(
 ).4/431الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 17(
 ).66، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/185، التاریخ األوسط ()3/471التاریخ الكبیر () 18(
 ).4/20الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 19(
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 )5(وابن الجوزي )4(یسرانيوابن الق )3(والدارقطني )2(والنسائي )1(وقال أبو حاتم الرازي  
  : متروك.)8(والهیثمي )7(وابن الملقن )6(والذهبي

  .ینفرد عن الثقات بالمعضالت: )9(وقال ابن حبان في موضع آخر

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیف الراوي. یعقوب الفسوي اإلمام النقادوافق 
  

اُك ْبُن َنَبَراسٍ  حَّ   : )10(الَبْصِريُّ  الراوي السادس: الضَّ
اك بن َنَبراس، وهو ضعیف، لیس حدیثه )12(حدثنا مسلم: )11(قال یعقوب الفسوي - حَّ ، حدثنا الضَّ

  بشيء.

اك بن َنَبراس بصري َلیُِّن الحدیث، حدثنا عنه مسلم. :)13(وقال في موضع آخر حَّ   الضَّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : لیس به بأس.)15(: لم یكن به بأس، وقال البزار)14(قال حبان بن هالل الباهلي  
    

                                                           
 ).2/233علل الحدیث، البن أبي حاتم () 1(
 ).53ضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ال) 2(
 ).32سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 3(
 ).1/234ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 4(
 ).1/322التحقیق في مسائل الخالف، البن الجوزي () 5(
 ).1/127تنقیح التحقیق، للذهبي () 6(
 ).4/157البدر المنیر، البن الملقن () 7(
 ).1/263ومنبع الفوائد، للهیثمي ( مجمع الزوائد) 8(
 ).1/324المجروحین، البن حبان () 9(
الضحاك بن َنَبراس األزدي الجهضمي، أبو الحسن البصري، من السابعة، بخ. انظر: تقریب التهذیب، البن ) 10(

  ).280حجر (ص: 
 ).2/121المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
 هو مسلم بن إبراهیم األزدي.) 12(
 ).3/61المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 13(
 ).4/335التاریخ الكبیر، للبخاري () 14(
 ).13/334مسند البزار () 15(
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  : في حدیثه وهم، )3(: َلیُِّن الحدیث، وقال العقیلي)2(وابن حجر )1(وقال أبو حاتم الرازي
  : لیس بالقوي عندهم.)4(أحمد الحاكموقال أبو 
: )8(وقال ابن حجر في موضع آخر .)7(والهیثمي )6(والدارقطني )5(وضعفه ابن معین  

  : لیس بشيء.)10(ودر وابن الجا )9(وقال ابن معین في موضع آخر  ضعیف الحفظ. 
: یروي عن )13(وقال ابن حبان : متروك الحدیث.)12(وابن القیسراني )11(وقال النسائي  

  الثقات ماال یشبه حدیث األثبات. 
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ضعیف الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
یعقوب الفسوي  على تضعیفه، وجاءت عبارة اإلمام یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد

  . -في أحد قولیه–ابن حجر حاتم الرازي، واإلمام  يام أبیُِّن الحدیث" بتمام عبارة اإلمالثانیة: "لَ 
  

  : الشَّاميُّ  الراوي السابع: ُعَمُر ْبُن ُموَسى ْبِن َوِجیه الدِّمشقيُّ 
              أبو موسى الوجیهي لیس هو بشيء. :)14(قال یعقوب الفسوي   -

  .)15(سبق بیان حاله     
                                                           

 ).2/501، علل الحدیث، البن أبي حاتم ()4/460الجرح والتعدیل () 1(
 ).280تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 2(
 ).2/219الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 3(
 ).3/307والكنى، ألبي أحمد الحاكم (األسامي ) 4(
 ).392سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 5(
 ).9/278، العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني ()198سؤاالت السلمي للدارقطني (ص: ) 6(
 ).2/32مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 7(
 ).4/336حجر ( المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، البن) 8(
 ).4/460، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/86تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 9(
 ).7/31إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).59الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 11(
 ).1/443ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 12(
 ).1/379المجروحین، البن حبان () 13(
 ).450/ 2لمعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (ا) 14(
  ، من هذا البحث.)210انظر: (ص:) 15(
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  َال َیْسِوي َحِدیُثُه َشْیًئا":، الذین قال فیهم، "َال َیْسِوي َحِدیُثُه َشْیًئا"، "َضِعیفٌ الرواة  -18
بِّيُّ اْلُكوِفيُّ  نُ بْ  ةُ دَ یْ الراوي األول: ُعبَ    : )1(ُمَعتِّب الضَّ

، وحدیثه ال َیْسِوي  )2(قال یعقوب الفسوي - بِّيِّ        : َحدَّْثُت عن سفیان، عن ُعبیدة بن ُمَعتِّب الضَّ
شیًئا، وكان الثَّوري إذا َحدََّث عنه َكنَّاه، قال: أبو عبد الكریم. وال یكاد سفیان ُیَكنِّي رجًال إال وفیه 

  ضعف، َیْكَرُه َأْن ُیْظِهَر اْسَمُه فَیَنِفَر منه الناس.
َواَیِة َعْنُهْم.: )3(وذكره في   َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : لیس به بأس.)5(: ال بأس به، وقال البرقي)4(قال عثمان بن أبي شیبة

  : صدوق، سیئ الحفظ، یضعف عندهم.)6(وقال الساجي

  : لیس بذاك القوي.)7(وقال أبو زرعة الرازي

   )11(وابن القیسراني )10(وأبو حاتم الرازي )9(وأبو داود )8(وضعفه ابن معین
  : هو مع ضعفه ُیكتب حدیثه.)14(وقال ابن عدي، )13(والذهبي )12(وابن عبد الهادي

                                                           
عبیدة بن معتب الضبي، أبو عبد الرحیم، أو أبو عبد الكریم الكوفي الضریر، من الثامنة، خت د ت ق.                                  ) 1(

  ).379انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/145المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).3/35المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).167تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 4(
 ).9/116إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
 ).7/87، تهذیب التهذیب، البن حجر ()9/116إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
  ، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم )2/680الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 7(

)6/94.( 
 ).6/94الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).2/688السنن الكبرى، للبیهقي () 9(
 ).6/94الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
 ).1/379ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 11(
 ).4/112تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 12(
 ).1/376المقتنى في سرد الكنى، للذهبي () 13(
 ).7/60الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 14(
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: ضعیف، وكان قد تغّیر، وقال )1(وضعفه بعض النقاد مع وصفه باالختالط، فقال النسائي
: ضعیف )4(: ضعیف عندهم، وقال المباركفوري)3(: ضعیف واختلط بأخرة، وقال مرة)2(ابن حجر

  ومع ضعفه قد اختلط ِبَأَخَرة.

: لیس ممن یجوز )5(م االحتجاج به، فقال ابن خزیمةوذهب جماعة من العلماء لعد
: ضعیف ال تقوم به حجة، )6(االحتجاج بخبره عند من له معرفة بروایة األخبار، وقال الدارقطني

: ممن اختلط ِبَأَخَرة، حتى َجَعل ُیحدث باألشیاء المقلوبة عن أقوام أئمة، ولم یتمیز )7(وقال ابن حبان
: ضعیف ال یحتج بخبره، وقال )8(جدید؛ فبطل االحتجاج به، وقال البیهقيحدیثه القدیم من حدیثه ال

  : ال یحتج بحدیثه.)9(المنذري

: كان ضریرًا سیئ )11(والفالس )10(فقال أبو موسى محمد بن المثني ،النقاد وتركه بعض
: ترك الناس حدیث ُعبیدة الضبي، وقال في )12(الحفظ، متروك الحدیث، وقال أحمد بن حنبل

بن  : سألت أبي عن ُعبیدة )14(: ال ُیشتغل بحدیثه، وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل)13(آخرموضع 
أبو أحمد  ُمَعّتب، وُجَوْیِبر، ومحمد بن سالم، فقال: ما أقرب بعضهم من بعض في الضعف. وقال

  : متروك.)16(: تغیر بآخره فتركوه، وقال الهیثمي)15(الحاكم

                                                           
 ).73الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 1(
 ).379تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 2(
 ).1/458فتح الباري، البن حجر () 3(
 ).2/411فة األحوذي، للمباركفوري (تح) 4(
 ).2/222صحیح ابن خزیمة () 5(
 ).14/271العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 6(
 ).2/173المجروحین، البن حبان () 7(
 ).2/688السنن الكبرى، للبیهقي () 8(
 ).3/171تحفة األحوذي، للمباركفوري () 9(
 ).19/274الرجال، للمزي (تهذیب الكمال في أسماء ) 10(
 ).6/94الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).2/549العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 12(
 ).69أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 13(
 ).3/129الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 14(
 ).9/116إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).3/193الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي (مجمع ) 16(
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   : ضعیف باالتفاق، )2(والترك، وقال في موضع آخر: مشهور بالضعف )1(وقال النووي
  : أجمعوا على ضعفه.)3(الحفظ، وقال الهیثمي ئسی

       ى بن سعید: كان یحی)5(وعمرو بن علي الفالس )4(وقال أبو موسى محمد بن المثني   
  ال یحدثان عنه. - بن مهدي- وعبد الرحمن -القطان–

: لیس بشيء، )7(ضعیفًا جًدا، وقال ابن معین مرة: كان مكفوفًا، وكان )6(وقال ابن سعد
  : لیس بثقة.)9(: لیس حدیثه بشيء، وقال النسائي في موضع آخر)8(وقال أیًضا

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، اختلط بأخرة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه بعضهم على تركه وِشدَّة  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
  تضعیفه.
  

  : )10(الُكوِفيُّ الراوي الثاني: َعَطاُء ْبُن َعْجَالَن 
  عطاء بن عجالن كوفي ضعیف، ال َیْسِوي حدیثه شیًئا.: )11(قال یعقوب الفسوي -

  عطاء بن عجالن ضعیف، لیس حدیثه بشيء. :)12(وقال في موضع

  عطاء بن عجالن، ال ُیْكَتُب حدیثه. :)13(وقال في موضع آخر
                                                           

 ).1/123شرح النووي على مسلم، للنووي () 1(
 ).1/538خالصة األحكام، للنووي () 2(
 ).1/218مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).7/59الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).6/94الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).6/339الطبقات الكبرى، البن سعد () 6(
 ).6/94الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).7/59الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
 ).19/276تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
البن حجر  عطاء بن عجالن الحنفي، أبو محمد البصري العطار، من الخامسة، ت. انظر: تقریب التهذیب،) 10(

 ).391(ص: 
 ).3/58المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
 ).2/126المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
 ).2/450المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 13(
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  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)1(وثقه العجلي  

  : واه.)4(: لیس بالقوي، وقال الذهبي)3(والبیهقي )2(وقال البزار  

 )9(وابن عبد الهادي )8(والبیهقي )7(والدارقطني )6(والطبراني )5(وضعفه أبو زرعة الرازي
  . )10(والهیثمي

: عامة روایاته غیر )13(: منكر الحدیث، وقال ابن عدي)12(والساجي )11(وقال البخاري  
  محفوظة.

                 )17(والدارقطني )16(والنسائي )15(واألزدي )14(وتركه بعض النقاد، فقال ابن الجنید
   .: متروك الحدیث)21(والشوكاني )20(وابن حجر )19(والهیثمي )18(وابن الجوزي

                                                           
 ).2/136معرفة الثقات، للعجلي () 1(
 ).11/140مسند البزار () 2(
 ).7/66شعب اإلیمان، للبیهقي () 3(
 ).2/23ف، للذهبي (الكاش) 4(
 ).4/429تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
 ).32من اسمه عطاء من رواة الحدیث، للطبراني (ص: ) 6(
 ).1/283سنن الدارقطني () 7(
 ).2/363السنن الكبرى، للبیهقي () 8(
 ).1/287تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 9(
 ).2/80( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي) 10(
 ).108، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )6/476التاریخ الكبیر () 11(
 ).7/209تهذیب التهذیب، البن حجر () 12(
 ).7/79الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 13(
 ).9/249إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).9/249إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).85والمتروكون، للنسائي (ص: الضعفاء ) 16(
 ).1/201سنن الدارقطني () 17(
 ).1/270التحقیق في مسائل الخالف، البن الجوزي () 18(
 ).1/336مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 19(
ـــة فـــي تخـــریج )1/479، التلخـــیص الحبیـــر ()391تقریـــب التهـــذیب (ص:  ،)17/40إتحـــاف المهـــرة () 20( ، الدرای

 ).2/69دایة، البن حجر (أحادیث اله
 ).1/351نیل األوطار، للشوكاني () 21(
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  : تركوه.)2(: ذاهب الحدیث، وقال الذهبي في موضع آخر)1(وقال أبو علي الطوسي
وجمع ابن المدیني وأبو حاتم الرازي والترمذي والبیهقي بین تضعیفه وترك حدیثه كما فعل 

: ضعیف )4(الرازيوقال أبو حاتم  : ضعیف، لیس بشيء،)3(یعقوب الفسوي، فقال ابن المدیني
      : ضعیف، ذاهب الحدیث، )5(الحدیث، منكر الحدیث جًدا، متروك الحدیث، وقال الترمذي

  : ضعیف متروك.)6(وقال البیهقي
: لیس بثقة، وزادا: وال ُیْكَتُب حدیثه، )9(وابن عبد الرحیم التبان )8(والنسائي )7(وقال ابن معین

ء، وكان یوضع له األحادیث فیحدث بها، وقال في : لم یكن بشي)10(وقال ابن معین في موضع
  : لیس حدیثه بشيء.)11(موضع

  : لیس بشيء.)14(وابن القیسراني )13(وأبو داود )12(وقال ابن معین

                )17(والجوزجاني )16(والفالس )15(واتهمه بعض النقاد بالكذب، ومنهم: ابن معین
  .)20(والهیثمي )19(وابن القیسراني )18(وابن حزم

                                                           
 ).9/250إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 1(
 ).2/435المغني في الضعفاء، للذهبي () 2(
 ).154سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 3(
 ).6/335الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).3/488سنن الترمذي () 5(
 ).1/474السنن الكبرى، للبیهقي () 6(
 ).3/404تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
 ).20/97تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
 ).9/250إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
 ).3/402، الضعفاء الكبیر، للعقیلي ()4/456تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 10(
 ).6/335، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/467معین، روایة الدوري (تاریخ ابن ) 11(
 ).1/53تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 12(
 ).89-2/88سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 13(
 ).2/654ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 14(
 ).3/558( ، وروایة الدوري)1/60تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 15(
 ).6/335الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
 ).165أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 17(
 ).7/209المحلى باآلثار، البن حزم () 18(
 ).2/745ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 19(
 ).2/172مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 20(
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: كان یتلقن كلما ُلقن، ویجیب فیما یسأل حتى صار یروي الموضوعات )1(وقال ابن حبان  
  عن الثقات، ال یحل كتابة حدیثه إال على سبیل االعتبار.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  وتعالى أعلم.الراوي متروك متهم بالكذب، واهللا سبحانه 

على تضعیفه، وتفرد اإلمام العجلي بتوثیقه،    یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
ووافقه كثیر منهم على تضعیفه ضعًفا شدیًدا، ووافقه بعضهم على عدم كتابة حدیثه،                

  بعض آخر على الجمع بین تضعیفه وترك حدیثه.الووافقه 
  

  : )2(ْبُن ُسَعْیُر ْبُن اْلِخْمِس التَِّمیِميُّ اْلُكوِفيُّ  الراوي الثالث: َقَطنُ 
،        )6(عن سعیر بن الخمس )5(، قال: ثنا سفیان)4(حدثنا اْلُحَمْیِدي :)3(قال یعقوب الفسوي -

  وهو كوفي ثقة، وله ابن ُیقال له َقَطٌن، َال َیْسِوي حدیثه شیًئا.
  أقوال النقاد في الراوي: -

وابن  )9(وابن عدي )8(وذكره العقیلي : رجل سوء، ُیتَّهم بأمر قبیح.)7(قال ابن معین  
  في الضعفاء. )11(والذهبي )10(الجوزي

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیف الراوي.  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
                                                           

 ).2/130المجروحین، البن حبان () 1(
  ).3/391انظر ترجمته: میزان االعتدال، للذهبي () 2(
 ).123-3/122المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 .يبد اهللا بن الزبیر المكهو ع) 4(
 هو ابن ُعَیْیَنة.) 5(
هو ُسَعیر بن الِخْمس التمیمي، أبو مالك أو أبو األحوص، صدوق، من السابعة، م ت س.  انظر: تقریب ) 6(

  ).243البن حجر (ص: التهذیب، 
 ).4/20تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
 ).3/490الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 ).7/180الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
 ).3/18الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 10(
 ).2/525المغني في الضعفاء، للذهبي () 11(
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  : )1(اْلُكوِفيُّ  الراوي الرابع: ُمَحمَُّد ْبُن َساِلٍم اْلَهْمَداِنيُّ 
 عن أبي َسْهل، وهو محمد بن سالم،  )4(، قال: ثنا ُهَشْیم)3(حدثنا سعید :)2(قال یعقوب الفسوي -

  ال َیْسِوي حدیثه شیًئا.

  .محمد بن سالم ضعیف، ال ُیْفَرُح بحدیثه :)5(وقال في موضع

َواَیِة َعْنُهْم.: )6(وذكره في   َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : لیس بالقوي.)8(: لین الحدیث، وقال البیهقي)7(قال البزار  

 )13(والدارقطني )12(وأبو داود )11(وابن معین )10(وابن سعد )9(وضعفه حفص بن غیاث  
: واه،      )17(: الضعف على روایته َبیَّن، وقال الذهبي)16(، وقال ابن عدي)15(وابن حجر )14(والبیهقي

  : ضعفوه جًدا.)18(وقال في موضع آخر

                                                           
   ).479(ص: سهل الكوفي، من السادسة، ت. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر محمد بن سالم الهمداني، أبو) 1(
 ).3/141المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 هو سعید بن منصور الُخراساني.) 3(
 .ي) هو ُهَشْیم بن بشیر الواسط4(
 ).3/65المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).3/39الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب ) 6(
 ).5/325مسند البزار () 7(
 ).6/420السنن الكبرى للبیهقي () 8(
 ).1/292العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 9(
 ).6/342الطبقات الكبرى، البن سعد () 10(
 ).7/272الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).190- 1/189سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 12(
 ).4/71العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 13(
 ).2/16السنن الكبرى، للبیهقي () 14(
 ).479تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 15(
 ).7/345الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 16(
 ).1/324المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 17(
 ).3/556، میزان االعتدال، للذهبي ()2/583المغني في الضعفاء () 18(
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: شبه المتروك، وزاد أبو حاتم: ضعیف الحدیث، )2(وأحمد بن حنبل )1(وقال أبو حاتم الرازي  
    منكر الحدیث.

أبي ال یحدثنا عنه لضعفه عنده، وٕانكاره لحدیثه، وقال في : كان )3(وقال عبد اهللا بن أحمد
  : ترك حدیثه في الفرائض وغیره لضعفه.)4(موضع آخر

: لیس )7(: غیر ثقة، وقال النسائي)6(: لیس بشيء، وقال الجوزجاني)5(وقال یحیى القطان  
  : غیر ُمحتج به.)8(بثقة، وال ُیْكَتُب حدیثه، وقال البیهقي في موضع 

 )13(والدارقطني )12(والنسائي )11(وابن الجنید )10(: یتكلمون فیه، وقال مسلم)9(البخاريوقال   
: متروك الحدیث، وقال أبو أحمد )17(والكناني )16(والهیثمي )15(وابن القیسراني )14(والبیهقي
   .: ذاهب الحدیث)18(الحاكم

  : مشهور بالضعف والترك.)19(وقال النووي

                                                           
 ).7/272الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).1/414العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 2(
 ).2/400مسند أحمد () 3(
 ).3/55العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
 ).7/343( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي) 5(
 ).81أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 6(
 ).25/241تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 7(
 ).9/115، معرفة السنن واآلثار، للبیهقي ()6/371السنن الكبرى () 8(
 ).121، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )1/105التاریخ الكبیر () 9(
 .   )1/398الكنى واألسماء، لمسلم () 10(
 ).3/62الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 11(
 ).90الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 12(
 ).4/75العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 13(
 ).10/450السنن الكبرى، للبیهقي () 14(
 ).1/491ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 15(
 ).4/279للهیثمي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ) 16(
 ).1/415تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 17(
 ).5/93األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 18(
 ).1/123شرح النووي على مسلم، للنووي () 19(
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 : اضربوا على حدیثه، وفي موضع)2(وفي موضع : اطرح حدیثه،)1(وقال ابن المبارك

  : ال تسوى أحادیثه النقل.)4(: ُتِرك الحدیث عنه، وقال حفص بن غیاث)3(آخر

  : كان یحیى بن سعید )6(: ضعیف الحدیث متروك، وقال في موضع آخر)5(وقال الفالس  
  ، وعبد الرحمن بن مهدي ال یحدثان عنه.-القطان–

  ن یقلب األسانید، ویروي عن الثقات ما لیس من أحادیثهم.: كان مم)7(وقال ابن حبان

    یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على تركه وِشدَّة تضعیفه.  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

  الرواة الذین قال فیهم، "َشِبیٌه ِباْلَمْتُروِك"، "َمْتُروٌك": -19
  : )8(الراوي األول: اْلَحَسُن ْبُن ِدیَناٍر الَبْصِريُّ 

         الحسن بن دینار، إنما هو الحسن بن واصل، ودینار زوج أمه،     : )9(قال یعقوب الفسوي -
  وهو متروك.

الحسن بن دینار، والحسن هو ابن واصل، ودینار زوج أمه،                      :)10(وقال في موضع آخر
  وهو ضعیف.

  

                                                           
 ).7/272الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).3/62(الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي ) 2(
 ).4/75الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 3(
 ).7/272الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).7/272الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).7/272الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).2/262المجروحین، البن حبان () 7(
كنى بأبي سعید التمیمي البصري، روى عن الحسن الحسن بن دینار، وهو الحسن بن دینار بن واصل، ی) 8(

ومحمد بن سیرین، روى عنه زهیر بن معاویة ومحمد بن اسحاق وعلى بن بكار وأبو داود الطیالسي وأحمد بن 
  ).3/11عبد اهللا بن یونس وزید بن حباب. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (

 ).3/141المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
 ).127/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 10(
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   أقوال النقاد في الراوي: -
 )5(وابن أبي خیثمة )4(وابن سعد )3(وأحمد بن حنبل )2(وابن معین )1(ضعفه ابن المبارك  

  ، وزاد ابن سعد )9(وأبو عبد الرحمن الحوت )8(والهیثمي )7(القیسرانيوابن  )6(والدارقطني
  .)11(، وذكره في الضعفاء كل من ألف فیهم)10(وابن المبارك: لیس بشيء، وكذا قال ابن معین مرة

: أجمع )15(والزیلعي )14(: لیس بالقوي، وقال ابن عدي)13(وأبو أحمد الحاكم )12(وقال البزار    
على ضعفه، وزاد ابن عدي: على أني لم أر له حدیثا قد جاوز الحد في من تكلم في الرجال 

: أجمع أهل العلم على أنه ال )16(اإلنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، وقال الفالس
  یروى عنه.

: ضعیف ال یحتج بروایته،               )18(: ضعیف بمرة، وقال في موضع)17(وقال البیهقي مرة  
  : ضعیف جدًا، منسوب إلى الكذب. )19(وقال العراقي

  ال ــه، وكذا قـــائي: ال یكتب حدیثــة، وزاد النســس بثقــ: لی)21(رةــوالنسائي م )20(و داودــال أبــوق  

                                                           
 ).170سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 1(
 ).1/222الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 2(
 ).88العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 3(
 ).7/206الطبقات الكبرى، البن سعد () 4(
 ).4/86تاریخ ابن أبي خیثمة () 5(
 ).1/276العلل الواردة في األحادیث النبویة، الدارقطني () 6(
 ).4/2128ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 7(
 ).3/13مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 8(
 ).149أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب، للحوت (ص: ) 9(
 ).4/241تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 10(
 ).3/40انظر: لسان المیزان، البن حجر () 11(
 .)133/ 4( البزار مسند )12(
 ).5/47األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 13(
 ).3/131الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 14(
 ).2/465تخریج أحادیث الكشاف، للزیلعي () 15(
 ).3/12الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
 ).6/496اإلیمان، للبیهقي (شعب ) 17(
 ).1/382معرفة السنن واآلثار، للبیهقي () 18(
 ).1/160تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 19(
 ).2/33سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 20(
 ).3/40لسان المیزان، البن حجر () 21(
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  : ال یجوز االحتجاج به.)2(وقال ابن الجوزي  )1(أحمد بن حنبل مرة

   )8(واإلشبیلي )7(وابن القیسراني )6(والبیهقي )5(والدارقطني )4(وابن الجنید )3(وقال النسائي  
  : متروك، وتركه )13(والمتقي الهندي )12(والهیثمي )11(والزیلعي )10(والذهبي )9(وابن القطان
   .)18(وأبو زرعة الرازي )17(وابن مهدي )16(وابن المبارك )15(ووكیع بن الجراح )14(یحیى القطان

  : هالك.)20(: تركوه، وقال في موضع)19(وقال الذهبي في موضع

  ویحیى  )22(وأحمد بن حنبل )21(وكذبه جماعة من العلماء، منهم: شعبة بن الحجاج   
  

                                                           
 ).3/12الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).1/198مسائل الخالف، البن الجوزي ( التحقیق في) 2(
 ).33الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 3(
 ).1/201الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 4(
 ).1/298سنن الدارقطني () 5(
 ).10/218معرفة السنن واآلثار، للبیهقي () 6(
 ).2/603ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 7(
 ).134/ 3(األحكام الوسطى، لإلشبیلي  )8(
 ).2/82بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 9(
 ).1/90تنقیح التحقیق، للذهبي () 10(
 ).2/466تخریج أحادیث الكشاف، للزیلعي () 11(
 ).1/255مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 12(
 ).9/493كنز العمال، للمتقي الهندي () 13(
 ).2/292التاریخ الكبیر، للبخاري () 14(
 ).2/292، التاریخ الكبیر، للبخاري ()2/526العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 15(
، التاریخ )3/11الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( ،)3/484العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 16(

 ).2/292للبخاري (الكبیر، 
 ) 2/292التاریخ الكبیر، للبخاري () 17(
الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم           ،)2/607الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 18(

)3/12.( 
 ).1/159المغني في الضعفاء، للذهبي () 19(
 ).349تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 20(
 ).1/412یح التحقیق، البن عبد الهادي (تنق) 21(
 ).1/232المجروحین، البن حبان () 22(
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        ، )6(والذهبي )5(وابن الجوزي )4(وابن القطان )3(وابن أبي خیثمة )2(وأبو حاتم الرازي )1(بن معینا
  وزاد أبو حاتم: متروك.

في الروایات، حتى : یحدث الموضوعات عن األثبات، ویخالف الثقات )7(وقال ابن حبان  
  یسبق إلى القلب أنه كان یعتمد لها.

نفیا عنه الكذب، فقاال: ما هو عندي من أهل الكذب، ولكنه لم  )9(والفالس )8(ولكن أبا داود  
  یكن بالحافظ.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي متروك متهم بالكذب، 

على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على ترك حدیثه،             یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  واتهمه بعض العلماء بالكذب.

  

  : )10(َمِدِنيُّ ال اَألْنَصاِريُّ  ُعْثَماَن الَمِدیِنيُّ  ْبنُ  امُ رَ الراوي الثاني: حَ 
َراِم ْبِن ُعْثَماَن مدیني أنصاري عن حَ  )12(حدثنا أصحاُبَنا عن الدراَوْرديّ  :)11(قال یعقوب الفسوي -

َواَیُة عن حَ قال: َقاَل ا )13(متروك، َسِمْعُت َحْرَمَلةَ  : الرِّ    َراٍم َحَراٌم.لشَّاِفِعيُّ
  

                                                           
 ).1/232المجروحین، البن حبان () 1(
 ).3/12الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).1/403تاریخ ابن أبي خیثمة () 3(
 ).2/271بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 4(
 ).3/139البن الجوزي ( الموضوعات،) 5(
 ).198تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 6(
 ).1/232المجروحین، البن حبان () 7(
 ).1/487میزان االعتدال، للذهبي () 8(
 ).5/47، األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 3/117الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
  حرام بن عثمان األنصاري السلمى، أحد بنى سلمة واسمه عمرو بن عثمان، روى عن ابني جابر ) 10(

  ).3/282بن عبد اهللا، روى عنه معمر وأبو بكر بن عیاش وجریر. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (ا
 ).3/138المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
 هو عبد العزیز بن محمد.) 12(
 و حرملة بن یحیى التجیبي المصري.ه) 13(
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   أقوال النقاد في الراوي: -
،  )6(والبوصیري )5(وابن كثیر )4(والزیلعي )3(وابن ماكوال )2(والدارقطني )1(ضعفه ابن سعد  

   : واه.)7(وقال ابن الملقن
وقال  ،: ضعیف ال تقوم بمثله الحجة)9(وقال البیهقي ،: واه جداً )8(وقال أبو زرعة الرازي  
  : لیس بشيء.)12(وأبو داود )11(قال ابن معینو  : ضعیف جًدا.)10(ابن حجر
لیس بثقة، وزاد النسائي: وال : )15(والنسائي )14(وابن معین مرة )13(وقال مالك بن أنس  
وابن  )19(وأبو حاتم الرازي )18(وابن الجنید )17(والفالس )16(وقال أحمد بن صالح مأمون.

: متروك، وزاد أبو حاتم: منكر )24(وابن حجر )23(والهیثمي )22(والذهبي )21(واإلشبیلي )20(القیسراني
                                                           

 ).5/455الطبقات الكبرى، البن سعد () 1(
 .)573/ 2( للدارقطني ،والمختلف المؤتلف )2(
 ).2/412اإلكمال، البن ماكوال () 3(
 ).3/372نصب الرایة، للزیلعي () 4(
 ).5/74جامع المسانید والسنن، البن كثیر () 5(
 ).1/287المسانید العشرة، للبوصیري (إتحاف الخیرة المهرة بزوائد ) 6(
 ).9/250البدر المنیر، البن الملقن () 7(
 ).2/610الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 8(
 ).1/489السنن الكبرى، للبیهقي () 9(
 ) 2/223، تهذیب التهذیب، البن حجر ()1/318إتحاف المهرة () 10(
 ).339(ص: سؤاالت ابن الجنید ) 11(
 ).2/291سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 12(
الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم                 ،)2/487الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 13(

)3/282.( 
 ).3/380الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( ،)1/320الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 14(
 ).3/381الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 15(
 ).9/201تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 16(
 ).1/194الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 17(
 ).1/194الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 18(
 ).3/283الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 19(
 ).1/240ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 20(
 ).291/ 1(األحكام الوسطى، لإلشبیلي  )21(
 ).1/152المغني في الضعفاء، للذهبي () 22(
 ).3/75مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 23(
 ).1/245التلخیص الحبیر، البن حجر () 24(
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                األسانید ویرفع المراسیل، وقال، وزاد: یقلب )2(وابن حبان )1(الحدیث، وكذا قال البخاري
  : عامة حدیثه مناكیر.)3(ابن عدي
: كان عندي عن حرام بن عثمان شيء كثیر فطرحته، وقال أحمد )4(وقال أنس بن عیاض  

  : ال ُیْرَوى حدیثه.)6(: ترك الناس حدیثه، وقال في موضع آخر)5(بن حنبلا

 )8(والجوزجاني )7(الشافعي في مثل عبارته، منهم ابن معینوتبع جماعة من العلماء اإلمام   
  .)10(وابن الملقن )9(وصالح جزرة

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على تضعیفه ضعًفا شدیًدا.           یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

، َأُبو َمْرَیمَ    : )11(الراوي الثالث: َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن اْلَقاِسِم اْألَْنَصاِريُّ
عبد الغفار بن القاسم...، ظننت أنَّ ابن المبارك قد روى عنه إال أنَّه لم  :)12(قال یعقوب الفسوي -

  َیظهر اسمه، فهو شبیه بالمتروك.

َواَیِة َعْنُهْم. :)13(وذكره في   َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

                                                           
 ).54، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )3/101التاریخ الكبیر () 1(
 ).1/269(المجروحین، البن حبان ) 2(
 ).3/385الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).3/282الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).362سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 5(
 ).3/283الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).3/380الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).215(ص:  أحوال الرجال، للجوزجاني) 8(
 ).9/201تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 9(
 ).7/322البدر المنیر، البن الملقن () 10(
، ابن عم یحیى بن سعید ، وهو ابن القاسم بن قیس بن قهديالقاسم، أبو مریم الغفاري الكوف عبد الغفار بن) 11(

  األنصاري روى عن عطاء وعدى بن ثابت والمنهال بن عمرو ونافع مولى ابن عمر، سمع منه یحیى 
  ).6/53بن سعید االنصاري وشعبة. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (ا

 ).68/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
 ).3/34( المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي) 13(
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  أقوال النقاد في الراوي: -

وقال أبو نعیم : لین، )2(: لیس بالقوي عندهم، وقال أبو زرعة الرازي)1(قال البخاري  
  : في حدیثه لین.)3(األصفهاني

  .)6(والهیثمي )5(وابن الملقن )4(وضعفه الدارقطني

               )11(وابن الجوزي )10(وابن شاهین )9(وابن الجارود )8(والعقیلي )7(وذكره الساجي
  في الضعفاء.

وأحمد بن  )14(: لیس بشيء، وقال ابن معین مرة)13(وابن القیسراني )12(وقال ابن معین  
: لیس بثقة، وزاد أحمد: كان یحدث ببالیا في عثمان )17(وبرهان الدین الحلبي )16(والذهبي )15(حنبل

: یقلب األخبار، ال یجوز )19(والسیوطي )18(رضى اهللا عنه، عامَّة حدیثه بواطیل، وقال ابن حبان
  االحتجاج به، وزاد السیوطي: عامَّة حدیثه بواطیل.

                                                           
 ).6/122التاریخ الكبیر، للبخاري () 1(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم           )3/815الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 2(

)6/54.( 
 ).4/130حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ألبي نعیم األصفهاني () 3(
 ).2/163الضعفاء والمتروكون، للدارقطني (، )3/158سنن الدارقطني () 4(
 ).5/682البدر المنیر، البن الملقن () 5(
 ).3/5مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 6(
 ).5/226لسان المیزان، البن حجر () 7(
 ).3/100الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 ).5/226لسان المیزان، البن حجر () 9(
 ).133الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: تاریخ أسماء ) 10(
 ).2/112الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 11(
 ).6/54، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/366تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 12(
 ).3/1646ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 13(
 ).3/100الضعفاء الكبیر، للعقیلي (، )7/18الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 14(
 ).6/53الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
 ).2/640میزان االعتدال، للذهبي () 16(
 ).171الكشف الحثیث، لبرهان الدین الحلبي (ص: ) 17(
 ) 2/143المجروحین، البن حبان () 18(
 ).215البدور السافرة، للسیوطي (ص: ) 19(
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: متروك الحدیث، وزاد             )3(وأبو الولید الباجي )2(والنسائي )1(وقال أبو حاتم الرازي  
   .تب حدیثهأبو حاتم: من رؤساء الشیعة، ال ُیك

ي، مرة: متروك، وزاد السیوطي: یضُع شیع )6(والسیوطي )5(والهیثمي )4(وقال الدارقطني
   .ساقط : زائغ)7(وقال الجوزجاني، -بن َعفَّان–َحدَّث ببالیا ِفي ُعْثَمان 

  : تركوه. )8(وقال الذهبي مرة

، في هذا الجانب                - الذین تركوا حدیثه–وخالف ابن عدي هذا الجمع من النقاد 
  : كان غالیًا في التشیع، وُیكتب حدیثه مع ضعفه.)9(مع إقراره بضعفه، فقال

  وعبد الواحد  )11(: كان یضع الحدیث، وكذبه سماك بن الولید)10(وقال ابن المدیني
  .)14(- مرة أخرى- والهیثمي  )13(وأبو داود )12(بن زیادا

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك الحدیث رافضي رمي بالوضع، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  ووافقه أغلبهم على ترك حدیثه.على تضعیفه،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد

  

                                                           
 ).6/54أبي حاتم (الجرح والتعدیل، البن ) 1(
 ).70الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 2(
 ).2/700التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي () 3(
 ).46سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 4(
 ).4/19مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 5(
 ).1/373المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 6(
 ).58أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 7(
 ).2/401المغني في الضعفاء، للذهبي () 8(
 ).7/20الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
 ).7/20الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
 ).68/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
 ).2/640میزان االعتدال، للذهبي () 12(
 ).3/100الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 13(
 ).10/281مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
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  الرواة الذین قال فیهم، "َمْتُروٌك َمْهُجوٌر"، "َضِعیٌف َمْتُروٌك َمْهُجوٌر": -20
  : )1(الِكْنِديُّ  َحَسَنةَ  بنِ  ُشَرْحِبْیلَ  ْبنِ  َرِبْیَعةَ  بنُ  َجْعَفرُ الراوي األول: 

  جعفر بن ربیعة بن شرحبیل الكندي ضعیف متروك مهجور. :)2(قال یعقوب الفسوي -

   أقوال النقاد في الراوي: -

 )7(والنسائي )6(وأحمد بن صالح المصري )5(والعجلي )4(وأحمد بن حنبل )3(وثقه ابن سعد  
  في الثقات.  )10(وابن شاهین )9(، وذكره ابن حبان)8(وابن حجر

  : صدوق.)11(وقال أبو زرعة الرازي  

: لیس بشيء، )12(ابن معین وحده یعقوب الفسوي في تضعیف الراوي، قفالوشارك   
  ضعیف.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على ِشدَِّة تضعیفه، وخالفه باقي النقاد  یعقوب الفسوي اإلمام وافق اإلمام ابن معین وحده        
  فوثقوه. 

  

                                                           
جعفر بن ربیعة بن شرحبیل بن حسنة الكندي، أبو شرحبیل المصري، من الخامسة، مات سنة ست وثالثین ) 1(

  ).140ن حجر (ص: ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، الب
 ).3/377المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 2(
 ).7/356الطبقات الكبرى، البن سعد () 3(
 ).3/102العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
 ).1/269معرفة الثقات، للعجلي () 5(
 ).3/213إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).5/30أسماء الرجال، للمزي (تهذیب الكمال في ) 7(
 ).140تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
 ).6/132الثقات، البن حبان () 9(
 ).54تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 10(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم       )3/854الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 11(

)2/478.( 
 ).3/214إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
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َبْیِر الُسَلِميُّ الراوي الثاني: َجْعفَ    : )1(الدَِّمْشِقيُّ  ُر ْبُن الزُّ
َبْیر ُسَلِميٌّ سكن البصرة، كان مصاله في مسجد                 :)2(قال یعقوب الفسوي - جعفر بن الزُّ

  متروك مهجور.، وهو ضعیف )3(ِعْمَراَن ْبِن ُحَدْیرٍ 

   أقوال النقاد في الراوي: -
 )9(والهیثمي )8(والبیهقي )7(وابن الجارود )6(وابن عمار )5(وابن معین )4(ضعفه یحیى القطان  

: قد أجمعوا على )12(: واه، وقال الهیثمي مرة)11(، وزاد القطان: جًدا، وقال الذهبي)10(والبوصیري
  ال یتابع علیه، والضعف على حدیثه َبیِّن. : عامتها حدیثه مما)13(وقال ابن عدي  ضعفه.

: لیس بشيء، وزاد: ال أحدث عنه،               )15(وأبو زرعة الرازي )14(وقال ابن معین مرة
  وأمر أن یضرب على حدیثه. 

  : ساقط الحدیث.)18(: لیس بثقة، وقال الذهبي مرة)17(والنسائي )16(وقال ابن معین مرة
  على الراوي من جهة عدالته مع تضعیفهم لحدیثه.قال الباحث: أثنى بعض النقاد 

                                                           
جعفر بن الزبیر الحنفي أو الباهلي الدمشقي، نزیل البصرة، من السابعة، مات بعد األربعین ومائة، ق.                      ) 1(

  ).140انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).139/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 2(
هو عمران بن ُحَدْیر السدوسي، أبو ُعبیدة البصري، ثقة ثقة، من السادسة، مات سنة تسع وأربعین ومائة،             ) 3(

  ).429م د ت س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/479الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).2/479، البن أبي حاتم (، الجرح والتعدیل)4/429تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
 ).72/116تاریخ دمشق، البن عساكر () 6(
 ).3/215إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).10/177شعب اإلیمان، للبیهقي () 8(
 ).7/189مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
 ).2/426إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 10(
 ).1/63تنقیح التحقیق، للذهبي () 11(
 ).1/206مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 12(
 ).2/366الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 13(
 ).408سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 14(
   ، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  )2/483الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 15(

)2/479.( 
 ).4/309تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 16(
 ).72/117تاریخ دمشق، البن عساكر () 17(
 ).1/294الكاشف، للذهبي () 18(
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: من )2(: متروك الحدیث، وكان رجًال صدوًقا كثیر الوهم، وقال أبو داود)1(قال الفالس
 یحتج ال: كان رجًال صالًحا یهم في الحدیث، )3(خیار الناس، ولكن ال أكتب حدیثه، وقال الساجي
: متروك )5(وقال ابن حجر ،)4(األدب والزهد لفضلهبه في األحكام لغفلته، وتحتمل الروایة عنه في 

  الحدیث، وكان صالًحا في نفسه.

ولكنَّ ابن معین أنكر هذا الثناء، واتهم الراوي بالكذب الذي یقدح في عدالة الراوي 
: كیف یكون صالًحا وكان )6(وضبطه. فعندما قیل له: جعفر بن الزبیر كان من الصالحین، قال

  ر من األئمة حدیث الراوي.وترك جمع كبی  یكذب.

     )12(والبیهقي مرة )11(والدارقطني )10(والنسائي مرة )9(واألزدي )8(وابن الجنید )7(قال البخاري  
: )18(والمتقي الهندي )17(والسیوطي )16(وابن حجر )15(والهیثمي مرة )14(واإلشبیلي )13(وابن القیسراني

  تركه.: أدركه وكیع ثم )19(متروك الحدیث، وقال البخاري مرة

                                                           
 ).2/362، الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ()2/479الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ) 1/387سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 2(
 ).3/215إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
قال بشار عواد محقق كتاب "تهذیب الكمال": "وال عبرة بقول الساجي، فأي أدب وزهد یأتي من مثل هذا الُمَغفَّل ) 4(

الذي روى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة مرفوعا: "الذین یحملون العرش یتكلمون بالفارسیة 
 ).5/37انظر: تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ( الدریة"! فهذه سذاجة.

 ).140تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).1/60تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 6(
 ).36الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 7(
 ).3/215إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).3/215إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
 ).28الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 10(
 ).1/261الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 11(
 ).2/139األسماء والصفات، للبیهقي () 12(
 ).4/2204ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 13(
 ).104/ 2(األحكام الوسطى، لإلشبیلي  )14(
 ).4/126مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 15(
 ).1/42الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، البن حجر () 16(
 ).2/63المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 17(
 ).12/90كنز العمال، للمتقي الهندي () 18(
 ).2/106التاریخ األوسط، للبخاري () 19(
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: نبذوا حدیثه، )2(: ال یكتب حدیثه، وقال الجوزجاني)1(وقال األحوص بن المفضل الغالبي
: )4(: لیس ممن یحتج به على أحد من أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل)3(وقال في موضع آخر

: ترك الناس حدیثه، وذكره البرقي  في طبقة من )5(اضرب على حدیث جعفر بن الزبیر، وقال مرة
  : تركوه. )7(، وقال ابن عبد الهادي)6(حدیثه ترك

  اإلجماع على ترك حدیثه. )10(وابن حجر )9(والبوصیري )8(ونقل ابن الجوزي

وضعفه أئمة آخرون تضعیًفا شدیًدا مع اإلشارة لترك لحدیثه، كما فعل اإلمام یعقوب 
: )12(أبو حاتم الرازي: ال یكتب حدیثه، ضعیف ال یسوي شیًئا، وقال )11(قال ابن المدیني الفسوي.

:      )13(كان ذاهب الحدیث ال أرى أن أحدث عنه، وهو متروك الحدیث، وقال أبو نعیم األصفهاني
  ال یكتب حدیثه، وال یساوي شیئا.

وقد اتهمه بعض النقاد بالكذب ووضع الحدیث، كان شعبة بن الحجاج یحلف أنه   
  علیه وسلم أربع مائة حدیث.  : وضع على رسول اهللا صلى اهللا)15(، وقال مرة)14(كذاب

: كان جعفر بن الزبیر وعمران بن حدیر في مسجد واحد )16(وقال یزید بن هارون
وكان شعبة یمر بهما فیقول:            جعفر ولیس عند عمران أحدٌ  مصالهما، وكان الزحام على

  یعنى عمران. -وتركوا أصدق الناس  - یعنى جعفًرا  -یا عجًبا للناس اجتمعوا على أكذب الناس 

                                                           
 ).72/116تاریخ دمشق، البن عساكر () 1(
 ).188أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 2(
 ).286أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 3(
 ).3/206العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
 ).255سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 5(
 ).3/215انظر: إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).2/551تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 7(
 ).1/192الجوزي (الموضوعات، البن ) 8(
 ).1/70مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 9(
 ).6/243إتحاف المهرة، البن حجر () 10(
 ).156سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 11(
 ).2/479الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
 ).70الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 13(
 ).3/216كمال، لمغلطاي (إكمال تهذیب ال) 14(
 ).85، الكشف الحثیث، لبرهان الدین الحلبي (ص: )3/216إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).2/479الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
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: یروي عن القاسم وغیره أشیاء كأنها موضوعة، وكان ممن غلب علیه )1(وقال ابن حبان
  ذاب.: ك)2(التقشف حتى صار وهمه شبیها بالوضع، وقال الهیثمي مرة

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك یضع الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على تضعیفه تضعیًفا  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  بالكذب. شدیًدا، وقد رماه بعض النقاد

  

  : )3(اُت ْبُن السَّاِئِب الَجْزِريُّ الثالث: ُفرَ  الراوي
  ُفَراُت ْبُن السَّاِئِب َجْزِريٌّ متروك مهجور.: )4(قال یعقوب الفسوي -

  ال ینبغي ألهل العلم أن یشغلوا أنفسهم بحدیث هؤالء. :)5(وقال في موضع

  أقوال النقاد في الراوي: -

والخطیب  )9(الرازیان وابن حبان )8(وأبو حاتم )7(وأبو زرعة )6(ضعفه الجوزجاني  
 )15(والهیثمي )14(وابن الملقن )13(وابن القطان )12(واإلشبیلي )11(وابن القیسراني )10(البغدادي

                                                           
 ).1/212المجروحین، البن حبان () 1(
 ).1/154مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 2(
سلیمان، روى عن میمون بن مهران، روى عنه شبابة بن سوار. انظر: الجرح والتعدیل،  فرات بن السائب، أبو) 3(

                                                 ).7/80البن أبي حاتم (
 ).141/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).2/449المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).306لجوزجاني (ص: أحوال الرجال، ل) 6(
  ، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم )3/821الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 7(

)7/80.( 
 ).7/80الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).7/322الثقات، البن حبان () 9(
 ).15/364تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 10(
 ).3/1818الحفاظ، البن القیسراني (ذخیرة ) 11(
 ).297/ 1(األحكام الوسطى، لإلشبیلي  )12(
 ).2/587بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 13(
 ).1/711البدر المنیر، البن الملقن () 14(
 ).10/343مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 15(
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: له أحادیث )3(: منكر الحدیث، وقال ابن عديواإلشبیلي ، وزاد أبو حاتم)2(والعجلوني )1(والبوصیري
  غیر محفوظة،  وعن میمون بن مهران مناكیر. 

  في الضعفاء. )7(والذهبي )6(وابن الجوزي )5(وأبو نعیم األصفهاني )4(العقیلي وذكره  

 )13(والسیوطي )12(وابن حجر )11(والهیثمي )10(والذهبي )9(والدارقطني )8(وقال النسائي  
  : متروك.)15(واأللباني )14(والشوكاني

                          : تركوه، وزاد البخاري )19(والذهبي )18(والبیهقي )17(والساجي )16(وقال البخاري
  : سكتوا عنه.)21(: منكر الحدیث، وقال في موضع آخر)20(في موضع

  : ذاهب الحدیث.)23(: لیس بشيء، وقال أبو أحمد الحاكم)22(وقال ابن معین  

                                                           
 ).2/461المسانید العشرة، للبوصیري (إتحاف الخیرة المهرة بزوائد ) 1(
 ).2/257كشف الخفاء، للعجلوني () 2(
 ).7/136الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).3/458الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 4(
 ).129الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 5(
 ).3/3الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 6(
 ).2/509الضعفاء، للذهبي (المغني في ) 7(
 ).87الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 8(
 ).2/433سنن الدارقطني () 9(
 ).305تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 10(
 ).1/204مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 11(
 ).1/233الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، البن حجر () 12(
 ).1/188المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 13(
 ).101الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 14(
 ).407/ 6سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة، لأللباني () 15(
 ).114الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 16(
 ).6/322لسان المیزان، البن حجر () 17(
 ).2/565السنن الكبرى، للبیهقي () 18(
 ).3/350المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 19(
 ).7/130التاریخ الكبیر، للبخاري () 20(
 ).2/141التاریخ األوسط، للبخاري () 21(
 ).329، سؤاالت ابن الجنید (ص: )4/421تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 22(
 ).5/27األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 23(
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             )2(: قریب من محمد بن زیاد الطحان)1(ورماه أحمد بن حنبل بوضع الحدیث، فقال
  .)3(، یتهم بما یتهم به ذاك- بن مهران- في میمون

: كان ممن یروي الموضوعات عن األثبات،               )4(وقال ابن حبان في موضع آخر
ویأتي بالمعضالت عن الثقات، ال یجوز االحتجاج به، وال الروایة عنه، وال كتابة حدیثه إال  على 

  سبیل االختبار. 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامفیه، والمقارنة بین حكم  خالصة القول -

  الراوي متروك متهم بالوضع، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه بعضهم على ترك حدیثه،             یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  واتهمه بعض العلماء بوضع الحدیث.

  

  : )5(اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ اْلَمَدِنيُّ الراوي الرابع: 
  القاسم بن عبد اهللا الُعَمري متروك مهجور. :)6(قال یعقوب الفسوي -

َواَیِة َعْنُهمْ  وذكره في:   .)7(َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

   .)11(وابن حجر )10(والذهبي )9(والبیهقي )8(ضعفه الدارقطني  
                                                           

 ).199ألحمد روایة المروذي وغیره (ص:  العلل ومعرفة الرجال،) 1(
الرقي الكوفي، كذبوه، من السابعة، ت.  انظر:  يي الطحان األعور الفأفاء المیمونهو محمد بن زیاد الیشكر ) 2(

 ).479تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
لعلل ومعرفة قال أحمد بن حنبل في "محمد بن زیاد الطحان": "كذاب خبیث أعور یضع الحدیث". انظر: ا) 3(

 ).3/297الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا (
 ).2/207المجروحین، البن حبان () 4(
القاسم بن عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، مات بعد الستین ) 5(

  ).450ومائة، من الثامنة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).139/ 3التاریخ، لیعقوب الفسوي (المعرفة و ) 6(
 ).43/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).1/27سنن الدارقطني () 8(
 ).1/397السنن الكبرى، للبیهقي () 9(
 ).2/120سیر أعالم النبالء، للذهبي () 10(
 ).7/224لسان المیزان، البن حجر () 11(
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وذكره  : واه.)2(: لیس بالقوي، وقال ابن الملقن)1(وزاد الدارقطني: كثیر الخطأ، وقال البزار
  في الضعفاء. )6(وابن الجوزي )5(وأبو نعیم األصفهاني )4(والعقیلي )3(ابن شاهین

: لیس بشيء، وزاد ابن المدیني:  )9(وأحمد بن حنبل )8(وابن معین )7(وقال ابن المدیني
  ضعیف عندنا.

: عامة روایاته )11(: ما كتبت له حدیثا قط، وال هممت به، وقال ابن عدي)10(وقال أبو داود  
  مما ال یتابع علیه.

 )16(والنسائي )15(وأبو حاتم الرازي )14(واألزدي )13(والعجلي )12(وقال سعید بن أبي مریم
   )22(والبوصیري )21(والهیثمي )20(والزیلعي )19(واإلشبیلي )18(وابن القیسراني )17(والدارقطني

  

                                                           
 ).4/155(كشف األستار عن زوائد البزار، للهیثمي ) 1(
 ).9/477البدر المنیر، البن الملقن () 2(
 ).158تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 3(
 ).3/472الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 4(
 ).131الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 5(
 ).3/14الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 6(
 ).113المدیني (ص:  سؤاالت ابن أبي شیبة البن) 7(
 ).3/160تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
 ).2/478العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 9(
 ).23/378تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
 ).7/151الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 11(
 ).23/378( تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي) 12(
 ).2/210معرفة الثقات، للعجلي () 13(
 ).3/14الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 14(
 ).7/112الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
 ).23/378تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 16(
 ).2/161الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 17(
 ).1/293القیسراني (ذخیرة الحفاظ، البن ) 18(
 ).341/ 3( األحكام الوسطى، لإلشبیلي )19(
   ).3/60نصب الرایة، للزیلعي () 20(
 ).3/35مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 21(
 ).3/196مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 22(
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  : هالك.)3(: تركوه، وقال العراقي)2(: متروك الحدیث، وقال الذهبي مرة)1(وابن حجر

: منكر الحدیث جًدا، وقال أبو عبد اهللا )5(: سكتوا عنه، وقال الجوزجاني)4(وقال البخاري  
  دینار المناكیر.: روى عن عمه، وعن عبد اهللا بن )6(الحاكم

: ضعیف ال یساوى شیًئا، متروك الحدیث منكر الحدیث،          )7(وقال أبو زرعة الرازي
  : ضعیف متروك.)8(وقال الدارقطني مرة

: كذاب خبیث،           )9(واتهمه بعض النقاد بالكذب ووضع الحدیث، فقال ابن معین مرة
 )11(دیث، ترك الناس حدیثه، وقال ابن القطان: كان یكذب ویضع الح)10(وقال أحمد بن حنبل مرة

  : متهم بالوضع.)12(وابن حجر مرة

: كان رديء الحفظ كثیر الوهم، ممن یقلب األسانید حتى یأتي بالشيء )13(وقال ابن حبان
  الذي یشبه المعمول.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  متروك متهم بالوضع، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي 

على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على ترك حدیثه،             یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  واتهمه بعض العلماء بالكذب.

  

                                                           
 ).450تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 1(
 ).2/128الكاشف، للذهبي () 2(
 ).3/1422تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 3(
 ).115، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )7/164التاریخ الكبیر () 4(
 ).227أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 5(
 ).186المدخل إلى الصحیح، للحاكم (ص: ) 6(
 ).7/112الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).258لمي للدارقطني (ص: سؤاالت الس) 8(
 ).3/14، الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي ()2/212المجروحین، البن حبان () 9(
 ).7/111، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/186العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 10(
 ).2/89بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 11(
 ).4/457التلخیص الحبیر، البن حجر () 12(
 ).2/212المجروحین، البن حبان () 13(
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الرواة الذین قال فیهم، "َضِعیٌف َذاِهٌب"، "َضِعیٌف َمْتُروُك اْلَحِدیِث"، "َضِعیٌف  -21
  َمْتُروٌك": َضِعیفٌ 

  : )2( )1(الَبْصِريُّ  الراوي األول: ِزَیاُد ْبُن َمْیُمونٍ 
  متروك الحدیث.ضعیف  )5(، یروي عن أنس)4(زیاد بن میمون أبو ُعَمارة :)3(قال یعقوب الفسوي -

  زیاد أبو َعمَّار لیس حدیثه بشيء. :)6(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)9(والعراقي )8(ث، وضعفه الدارقطنيدی: واهي الح)7(الرازيقال أبو زرعة   

  : أحد الضعفاء المتروكین.)10(وقال العالئي  

   )13(حاتم الرازي أبوو  )12(والنسائي )11(وتركه جمع كبیر من النقاد، فقال مسلم
  

                                                           
زیاد بن میمون، أبو عمار، صاحب الفاكهة، روى عن أنس بن مالك، روى عنه عباد بن منصور وأبو عروة ) 1(

  ).3/544والحارث بن مسلم. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
یاد بن أبي عمار، وزیاد بن أبي حسان. قال اإلمام الذهبي: "یدلسونه لئال یعرف                 یقال للراوي أیًضا: ز ) 2(

  ).2/94في الحال". انظر: میزان االعتدال، للذهبي (
 ).3/140المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
ومّمن كناه بأبي ُعَمارة:  ار" وهي األشهر.قال الباحث: للراوي كنیتان: األولى: "أبو ُعَمارة"، والثانیة: ""أبو َعمَّ ) 4(

، والضعفاء ) 3/371اإلمام محمد بن یزید الواسطي واإلمام سفیان الثوري. انظر: التاریخ الكبیر، للبخاري (
 ).1/302والمتروكون، البن الجوزي (

 هو الصحابي الجلیل أنس بن مالك رضي اهللا عنه.) 5(
 ).2/124الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب ) 6(
، سؤاالت البرذعي ألبي زرعة            )2/507الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 7(

 ).3/545، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()30(ص: 
 ).2/94، میزان االعتدال، للذهبي () 1/302الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 8(
 ).2/883دیث إحیاء علوم الدین، للعراقي (تخریج أحا) 9(
 ).178جامع التحصیل، للعالئي (ص: ) 10(
 ).1/587الكنى واألسماء، لمسلم () 11(
 ).44الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 12(
 ).5/490علل الحدیث، البن أبي حاتم () 13(
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: )6(وابن حجر )5(والهیثمي )4(وابن القیسراني )3(وأبو نعیم األصفهاني )2(والدارقطني )1(ابنهو 
: ال ینبغي أن ُیشتغل )9(وقال الجوزجاني ،: هالك)8(: تركوه، وقال الكناني)7(متروك، وقال البخاري

   .بحدیثه
: لیس یسوى قلیًال، وال كثیًرا. )11(: لیس حدیثه بشيء، وفي موضع آخر)10(وقال ابن معین

: یروي )13(حبان: منكر الحدیث، وقال ابن )12(ووصفه بعض النقاد بنكارة الحدیث، فقال البیهقي
    أحادیث مناكیر كثیرة وأوهاًما كثیرة، ال یجوز االحتجاج به إذا انفرد.

  .tواتهمه بعض النقاد بروایة المناكیر عن الصحابي أنس بن مالك 
: روى عن أنس وغیره بالمناكیر،           )14(قال أبو نعیم األصفهاني في موضع آخر

   المناكیر التي ال یتابع علیها.: یروي عن أنس )15(وقال الخلیلي
  بل واتهم بأكبر من ذلك: وهو روایة الموضوعات عنه.

روى عن  :)17(وقال أبو عبد اهللا الحاكم، : روى عن أنس أحادیث موضوعة)16(قال النقاش  
 )18(واتهمه جماعة من كبار األئمة بالكذب، منهم: شعبة بن الحجاج أنس وغیره أحادیث موضوعة.

                                                           
 ).5/490علل الحدیث، البن أبي حاتم () 1(
 ).2/88(میزان االعتدال، للذهبي ) 2(
 ).83الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 3(
 ).1/591ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 4(
 ).8/191مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 5(
 ).5/709المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، البن حجر () 6(
 ).64(ص:  ، الضعفاء الصغیر، للبخاري)3/371التاریخ الكبیر () 7(
 ).1/61تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 8(
 ).173-172أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 9(
 ).3/544، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/95تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 10(
 ).4/127الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 11(
 ).2/13شعب اإلیمان، للبیهقي () 12(
 ).1/305المجروحین، البن حبان () 13(
 ).83الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 14(
 ).2/663اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 15(
 ).3/532لسان المیزان، البن حجر () 16(
 ).2/88میزان االعتدال، للذهبي () 17(
 ).2/88(میزان االعتدال، للذهبي ) 18(
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والمتقي  )6(والفتني )5(وابن حزم )4(والعقیلي )3(وأبو حاتم الرازي )2(وابن معین )1(ویزید بن هارون
  .)7(الهندي

: أستغفر اهللا، وضعت )8(قلت: أقّر الراوي على نفسه بالكذب ووضع الحدیث، حیث قال
: أستغفر اهللا من روایتي، عن أنس بن مالك، ما سمعت )9(هذه األحادیث، وقال في موضع آخر

  شیًئا.منه 
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف متروك الحدیث كذاب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على ترك حدیثه، واتهمه  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
یعقوب الفسوي األولى بمثل عبارة اإلمام العالئي  عبارة اإلمامكثیر من العلماء بالكذب، وجاءت 

  . - في أحد أقواله–مام ابن معین فكأنه أخذها عنه، بینما جاءت عبارته الثانیة بتمام عبارة اإل

  : )10(الراوي الثاني: َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َهاُروَن ْبِن َعْنَتَرَة الُكوِفيُّ 
أبي وكیع،                )13(عن هارون بن عنترة [بن]) 12(حدثنا سفیان :)11(قال یعقوب الفسوي -

  . َواْبُنُه َعْبُد اْلَمِلِك ضعیف ذاهب.)14(وهو كوفي األصل، ال بأس به
                                                           

، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم )2/507الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 1(
)3/544.( 

 ).1/305المجروحین، البن حبان () 2(
 ).3/545الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).1/97الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 4(
 ).6/33المحلى باآلثار، البن حزم () 5(
 ).71تذكرة الموضوعات، للفتني (ص: ) 6(
 ).8/591كنز العمال، للمتقي الهندي () 7(
 ).2/449العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 8(
، سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني )2/508الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 9(

)2/126.( 
عبد الملك بن هارون بن عنترة روى عن أبیه، روى عنه سفیان الثوري.  انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي ) 10(

  ).5/374حاتم (
 ).3/100المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
 هو الثوري.) 12(
 أضافها الباحث، وهي ساقطة من النسخة المطبوعة.) 13(
 من هذا البحث.) 557(ص: دراسته. انظر: ستأتي) 14(
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  عبد الملك بن هارون بن عنترة ضعیف، لیس حدیثه بشيء. :)1(وقال في موضع آخر
  أقوال النقاد في الراوي: -

            . )6(وابن الملقن )5(والهیثمي )4(والعراقي )3(دارقطنيوال )2(ضعفه أحمد بن حنبل  
  : مجمع على ضعفه.)7(وقال الهیثمي مرة

        )12(وابن شاهین )11(وابن الجارود )10(والعقیلي )9(والساجي )8(وذكره أبو زرعة الرزي  
  في الضعفاء. )14(والذهبي )13(وابن الجوزي

  : روى عن أبیه مناكیر.)16(وقال أبو نعیم األصفهاني: منكر الحدیث، )15(وقال البخاري  
: له أحادیث غرائب، عن أبیه، عن جده عن الصحابة مما ال یتابعه )17(وقال ابن عدي  

  علیه أحد.
   )22(والهیثمي )21(والمنذري )20(وأبو بشر الدوالبي )19(والنسائي )18(وقال أبو حاتم الرازي

                                                           
 ).3/56المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).2/371العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 2(
 ).2/153الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 3(
 ).2/780علوم الدین، للعراقي ( تخریج أحادیث إحیاء) 4(
 ).3/156مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 5(
 ).5/369البدر المنیر، البن الملقن () 6(
 ).10/150مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 7(
 ).2/634الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 8(
 ).5/276حجر ( لسان المیزان، البن) 9(
 ).3/38الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 10(
 ).5/276لسان المیزان، البن حجر () 11(
 ).133تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 12(
 ).2/153الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 13(
 ).2/409المغني في الضعفاء، للذهبي () 14(
 ).87الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ، )5/436التاریخ الكبیر () 15(
 ).105الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 16(
 ).6/529الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 17(
 ).5/374الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 18(
 ).70الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 19(
 ).183ادي (ص: الصارم المنكي في الرد على السبكي، البن عبد اله) 20(
 ).4/44الترغیب والترهیب، للمنذري () 21(
 ).2/222مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 22(
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: ذاهب )2(حاتم: ذاهب الحدیث، وقال أبو عبد اهللا الحاكم: متروك الحدیث، وزاد أبو )1(والسخاوي
: متروك باتفاق، حتى قیل فیه )4(: متروك یكذب، وقال الذهبي)3(الحدیث جًدا، وقال الدارقطني

: متهم )5(واتهمه جمع كثیر من العلماء بالكذب ووضع الحدیث، قال ابن عبد الهادي   دجال.
  بالكذب ووضع الحدیث.

: یضع الحدیث، وزاد ابن حبان: ال یحل كتابة حدیثه إال )7(وابن القیسراني )6(قال ابن حبان  
  على جهة االعتبار. 

 )12(والذهبي )11(وابن القیسراني )10(والجوزجاني )9(وابن معین )8(وكذبه بهز بن أسد  
: عامة حدیثه كذب، وأبوه )16(، وقال صالح جزرة)15(والشوكاني )14(والمتقي الهندي )13(والفتني
  ثقة. هارون

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك رمي بالوضع، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه كثیر منهم على ترك حدیثه، واتهمه  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
اإلمامان أبو حاتم الرازي وأبو عبد اهللا الحاكم على جرحه الشدید كثیر من العلماء بالكذب، ووافقه 

  مع اإلشارة لذهاب حدیثه.

                                                           
 ).681المقاصد الحسنة، للسخاوي (ص: ) 1(
 ).203سؤاالت السجزي للحاكم (ص: ) 2(
 ).40سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 3(
 ).4/411المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 4(
 ).182الصارم المنكي في الرد على السبكي، البن عبد الهادي (ص: ) 5(
 ).2/133المجروحین، البن حبان () 6(
 ).53تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 7(
 ).3/38الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 ).5/374، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/349تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 9(
 ).101أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 10(
 ).4/2358ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 11(
 ).278تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 12(
 ).57تذكرة الموضوعات، للفتني (ص: ) 13(
 ).12/300كنز العمال، للمتقي الهندي () 14(
 ).64الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 15(
 ).5/276المیزان، البن حجر (لسان ) 16(
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  : )2(الَبْصِريُّ  )1(الراوي الثالث: ُعْثَماُن ْبُن ِمْقَسٍم اْلُبرِّيُّ 
 )4(ُعْثَماُن اْلُبرِّيُّ ضعیف متروك، تركه ابن المبارك ویحیى بن سعید :)3(قال یعقوب الفسوي -

  والناس، وكان عبد الرحمن بن مهدي یقول فیه غیر ما قال غیره، زعم أنه ال بأس به.

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : ثقة ثقة.)5(وقال ابن مهدي في موضع آخر  

  : صدوق، ولكن أكثر الغلط والوهم، وكان صاحب بدعة.)6(وقال الفالس  

الحدیث، وكان یجد في كتابه  : یرى رأي القدر، وكان یغلط في)7(وقال عفان بن مسلم
  الصواب فال یرجع إلى كتابه.

: عامة حدیثه مما ال یتابع علیه إسناًدا ومتًنا، وهو ممن یغلط الكثیر، )8(وقال ابن عدي  
  الكثیر، ومع ضعفه ُیْكَتب حدیثه.ونسبه قوم إلى الصدق وضعفوه للغلط 

  )13(وابن القیسراني )12(والدارقطني )11(وأبو حاتم الرازي )10(والعجلي )9(وضعفه ابن معین  
  : ُیَضعَّف. )17(، وقال ابن ماكوال)16(والسیوطي )15(وابن حجر )14(والذهبي

                                                           
  ).2/194اْلُبرِّّي: هذه النسبة الى الُبر وهو الِحنطة، وهذه النسبة الى بیعه. انظر: األنساب، للسمعاني () 1(
     وقتادة. انظر: الجرح والتعدیل،  ي، روى عن نافع وسعید المقبر ين بن مقسم البرى، أبو سلمة الكندعثما) 2(

  .)6/167البن أبي حاتم (
 ).2/123المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 هو القطان.) 4(
 ).6/168الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).6/168الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).3/217الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 7(
 ).6/269الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
 ).3/220للعقیلي (الضعفاء الكبیر، ) 9(
 ).5/412لسان المیزان، البن حجر () 10(
 ).6/113علل الحدیث، البن أبي حاتم () 11(
 ).1/280، المؤتلف والمختلف، للدارقطني ()1/238العلل الواردة في األحادیث النبویة () 12(
 ).3/1729ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 13(
 ).3/56االعتدال، للذهبي (، میزان ) 4/456تاریخ اإلسالم () 14(
 ).5/76تهذیب التهذیب، البن حجر () 15(
 ).211البدور السافرة، للسیوطي (ص: ) 16(
 ).1/400اإلكمال، البن ماكوال () 17(
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  : حدیثه منكر.)1(وقال أحمد بن حنبل  

:           )5(وابن معین )4(: ال شيء، وقال ابن سعد)3(والدارقطني )2(وقال یزید بن زریع  
: حدیثه لیس بالقائم،               )6(یثه، وقال أبو أحمد الحاكملیس بشيء، وزاد ابن سعد: وقد ُترك حد

  : غیر ثقة.)7(وقال ابن األثیر الجزري

  : یروي المقلوبات عن األثبات، تركه أحمد بن حنبل ویحیى بن معین.)8(وقال ابن حبان

 )12(وابن القیسراني )11(والدارقطني )10(والنسائي )9(قلت: وتركه أیًضا أبو حاتم الرازي
  .)13(والسیوطي

: )14(وجمع بعض النقاد بین تضعیفه وترك حدیثه كما فعل الفسوي، فقال ابن المدیني
  : ضعیف الحدیث، لیس حدیثه بشيء.)15(ضعیف، لیس بشيء، وقال ابن عبد البر

                 )18(والجوزجاني )17(وابن معین )16(وقد اتهمه بعضهم بالكذب، منهم: سفیان الثوري  
  .)19(وأبو حاتم الرازي

                                                           
 ).6/168الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).6/168الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).169سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص: ) 3(
 ).2/123المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).7/209الطبقات الكبرى، البن سعد () 5(
 ).5/79األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 6(
 ).1/145اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري () 7(
 ).2/101المجروحین، البن حبان () 8(
 ).6/169الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).75الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 10(
 ).4/213العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 11(
 ).3/1575ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 12(
 ).212البدور السافرة، للسیوطي (ص: ) 13(
 ).73سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 14(
 ).1/628وفضله، البن عبد البر (جامع بیان العلم ) 15(
 ).2/172، الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي ()166أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 16(
 ).6/264الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 17(
 ).166أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 18(
 ).6/169الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 19(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك متهم بالكذب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه بعضهم على ترك حدیثه،               یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  ووافقه بعضهم على الجمع بین تضعیفه وترك حدیثه، واتهمه بعض آخر بالكذب. 

  یعقوب الفسوي إلى تفرد اإلمام ابن مهدي بتوثیقه، وكأنه لم یعبأ به. وأشار اإلمام  
  

  : )1(الَبْصِريُّ  الراوي الرابع: َعِديُّ ْبُن اْلَفْضلِ 
حدثنا محمد بن عبد اهللا الرقاشي، حدثنا عدي بن الفضل،                   :)2(قال یعقوب الفسوي -

  وهو ضعیف متروك.
  ضعیفان. )4(عدي بن الفضل والحارث بن نبهان: )3(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

 )10(والدارقطني )9(والساجي )8(وأبو داود )7(والعجلي )6(وابن معین )5(ضعفه ابن المدیني  
  : لیس بالحافظ.)16(، وقال البزار)15(والشوكاني )14(والمناوي )13(وابن حجر )12(والهیثمي )11(والبیهقي

                                                           
یمي، أبو حاتم البصري، مات سنة إحدى وسبعین ومائة، من الثامنة، ق. انظر: تقریب عدي بن الفضل الت) 1(

  ).388التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/122المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).3/61المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 من هذا البحث.) 216سبقت دراسته. انظر: (ص:) 4(
 ).68سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 5(
 ).4/122تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 6(
   ).2/132معرفة الثقات، للعجلي () 7(
 ).1/404سؤاالت اآلجري أبا دود السجستاني () 8(
 ).9/211إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
 ).12/204العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 10(
 ).7/202السنن الكبرى، للبیهقي () 11(
 ).1/293مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 12(
 ).1/201التلخیص الحبیر، البن حجر () 13(
 ).6/349فیض القدیر، للمناوي () 14(
 ).6/151یل األوطار، للشوكاني (ن) 15(
 ).2/112مسند البزار، البحر الزخار () 16(
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   .في موضع آخر: لیس بالقوي )2(والبیهقي )1(وقال أبو زرعة الرازي   

  : واه.)4(: ُیقال لیس بالقوي عندهم، وقال الذهبي)3(وقال البخاري

  : متفق على ضعفه.)6(: ضعیف جًدا، وقال البوصیري)5(الملقنوقال ابن   

        )9(وابن الجارود )8(: ال شيء، وقال في موضع هو)7(وقال ابن معین في موضع   
: ال ُیْكَتب حدیثه وال كرامة، وقال أبو داود )11(، وزاد ابن معین في موضعبشيء: لیس )10(وأبو داود

  حدیثه.: ال ُیْكَتب )12(في موضع آخر

: كان ممن كثر خطؤه، )14(: لم یقبل الناس حدیثه، وقال ابن حبان)13(وقال الجوزجاني   
   .حتى ظهر المناكیر في حدیثه فبطل االحتجاج بروایته

  . : ال ُیْحَتُج به)15(وقال ابن الجوزي

: وله أحادیث صالحة عن شیوخ البصرة مثل أیوب السختیاني ویونس )16(وقال ابن عدي
  وغیرهما مناكیر مما ال یحدث به عنهم غیره.بن عبید، ا

  

                                                           
 ).7/4الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).4/454شعب اإلیمان، للبیهقي () 2(
 ).4/64األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 3(
 ).1/158، المقتنى في سرد الكنى، للذهبي ()4/690تاریخ اإلسالم () 4(
 ).1/594البدر المنیر، البن الملقن () 5(
 ).1/45مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 6(
 ).338سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 7(
 ).7/4، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/87تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
 ).9/211إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
 ).1/404اآلجري أبا دود السجستاني (سؤاالت ) 10(
 ).7/4، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/183تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 11(
 ).1/406سؤاالت اآلجري أبا دود السجستاني () 12(
 ).184أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 13(
 ).2/187المجروحین، البن حبان () 14(
 ).2/258الخالف، البن الجوزي (التحقیق في مسائل ) 15(
 ).7/94الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 16(
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 )5(وابن القیسراني  )4(والدارقطني )3(والنسائي )2(وابنه عبد الرحمن )1(وقال أبو حاتم الرازي
  : متروك الحدیث، )10(والشوكاني )9(وابن حجر )8(والهیثمي )7(والصفدي )6(وابن عبد الهادي

  : هالك.)12(آخر: تركوه، وفي موضع )11(وقال الذهبي في موضع

:         )15(وابن عبد الرحیم البناني -في موضع آخر-  )14(والنسائي )13(وقال ابن معین
  لیس بثقة.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على ِشدَّة تضعیفه. الفسويیعقوب  اإلمام وافق النقاد
  

  : )16(الراوي الخامس: َغاِلُب ْبُن ُعَبْیِد اللَِّه اْلَجَزِريُّ اْلُعَقْیِليُّ 
حدثنا غالب بن عبید اهللا الجزري العقیلي، وهو ضعیف متروك : )17(قال یعقوب الفسوي -

الحدیث، ال ُیْكَتُب حدیثه وال یروي عنه أهل العلم، إنما یروي عنه أهل الغفلة، فأما عقالء  أهل 
  العلم فال یعبأون بحدیثه.

                                                           
 ).7/4الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).9/326الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).78الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 3(
 ).56سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 4(
 ).3/1372البن القیسراني (ذخیرة الحفاظ، ) 5(
 ).4/294تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 6(
 ).19/352الوافي بالوفیات، للصفدي () 7(
 ).2/208مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 8(
 ).9/400، إتحاف المهرة، البن حجر ()388تقریب التهذیب (ص: ) 9(
 ).1/117نیل األوطار، للشوكاني () 10(
 ).2/431، المغني في الضعفاء، للذهبي ()2/16لكاشف (ا) 11(
 ).3/676المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 12(
 ).162تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 13(
 ).19/541تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 14(
 ).7/170تهذیب التهذیب، البن حجر () 15(
، روى عن عطاء ومجاهد، روى عنه عبید اهللا بن عمرو ویعلى بن عبید.  يالعقیل ي) غالب بن عبید اهللا الجزر 16(

                              ).7/48انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).2/122المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 17(
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  ال ینبغي ألهل العلم أن یشغلوا أنفسهم بحدیث هؤالء. :)1(وقال في موضع
َواَیِة َعْنُهمْ باِب مَ وذكره في:    .)2(ْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -
  )7(والخطیب البغدادي )6(والدارقطني )5(والساجي )4(وابن معین )3(ضعفه الهیثم بن خارجة  

: )11(: ضعیف بمرة، وقال المناوي)10(: واه. وقال ابن الملقن)9(، وقال الذهبي)8(وابن الجوزي
  ضعیف جًدا. 

: )14(وأبو حاتم الرازي)13(والبخاري )12(بعض النقاد بنكارة الحدیث، فقال ابن معینووصفه 
  : له أحادیث منكرة المتن.)15(منكر الحدیث، وزاد أبو حاتم: متروك الحدیث، وقال ابن عدي

 )20(وابن القطان )19(والدارقطني )18(واألزدي )17(والنسائي )16(وتركه نقاد ُكُثر، فقال العجلي   
  أن ُیروى عنه الحدیث. : ال یحل: متروك، وزاد األزدي)22(وابن حجر )21(والهیثمي

                                                           
 ).2/449) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (1(
 ).45/ 3) المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (2(
 ).3/431) الضعفاء الكبیر، للعقیلي (3(
 ).4/427) تاریخ ابن معین، روایة الدوري (4(
 ).6/297) لسان المیزان، البن حجر (5(
 ).5/282) سنن الدارقطني (6(
 ).15/645) تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي (7(
 ).2/382البن الجوزي ( ) التحقیق في مسائل الخالف،8(
 ).2/317) تنقیح التحقیق، للذهبي (9(
 ).9/500) البدر المنیر، البن الملقن (10(
 ).1/380) الفتح السماوي، للمناوي (11(
 ).6/297) لسان المیزان، البن حجر (12(
 ).113، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/140، التاریخ األوسط ()7/101) التاریخ الكبیر (13(
 ).7/48) الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (14(
 ).7/110) الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي (15(
 ).6/297) لسان المیزان، البن حجر (16(
 ).86) الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: 17(
 ).2/245) الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي (18(
 ).1/259) سنن الدارقطني (19(
 ).3/243ام في كتاب األحكام، البن القطان () بیان الوهم واإلیه20(
 ).3/216) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي (21(
 ).4/428) التلخیص الحبیر، البن حجر (22(
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: لیس )4(وابن القیسراني )3(في موضع آخر وابن عبد الهادي )2(والنسائي )1(وقال ابن معین
، وزاد ابن عبد الهادي: )5(بثقة، وزاد النسائي: ال ُیْكَتُب حدیثه، وكذا قال الساجي في موضع آخر

   .بل هو مجمع على ترك االحتجاج به وال مأمون،

: تركوه، وفي )7(: ساقط الحدیث، وقال الذهبي في موضع)6(وقال أبو عبد اهللا الحاكم
  : تالف. )8(موضع آخر

: ضعیف لیس بشيء،                )10(وابن القیسراني في موضع آخر )9(وقال ابن المدیني  
: غیر مقنع في الحدیث، وقال أبو )12(الجوزجاني: ضعیف لیس بذاك، وقال )11(وقال ابن سعد

  : لیس بشيء.)13(داود

: یروي المعضالت عن الثقات، وزاد ابن حبان:       )15(وابن القیسراني )14(وقال ابن حبان  
  ال یجوز االحتجاج بخبره.

: ُیتهم بالوضع، وقال ابن حجر في موضع )16(وقال ابن القیسراني في موضع آخر
  ع الحدیث.: معروف بوض)17(آخر

  

                                                           
 ).7/109الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).6/297لسان المیزان، البن حجر () 2(
 ).5/55تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 3(
 ).2/800ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 4(
 ).6/297لسان المیزان، البن حجر () 5(
 ).218سؤاالت السجزي للحاكم (ص: ) 6(
 ).2/505المغني في الضعفاء، للذهبي () 7(
 ).1/335تنقیح التحقیق، للذهبي () 8(
 ).173سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 9(
 ).3/1296لقیسراني (ذخیرة الحفاظ، البن ا) 10(
 ).7/335الطبقات الكبرى، البن سعد () 11(
 ).306أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 12(
 ).2/270سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 13(
 ).2/201المجروحین، البن حبان () 14(
 ).105تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 15(
 ).234تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 16(
 ).19تبیین العجب بما ورد في فضل رجب، البن حجر (ص: ) 17(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف متروك الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

        على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على ِشدَّة تضعیفه،    یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  حدیثه واالحتجاج به. ووافقه بعضهم على عدم كتابة

  یعقوب الفسوي الشدید للراوي َیُنمُّ عن معرفة دقیقة بحاله، فهو شیخه. وجرح اإلمام  
  

  : )1(ْصِريُّ الراوي السادس: َنْصُر ْبُن َطِریٍف البَ 
، وهو نصر بن طریف ضعیف ضعیف متروك.: )2(قال یعقوب الفسوي -   َأُبو َجِزيٍّ

  نصر بن طریف متروك. - َأُبو َجْزٍي، حدثنا عنه عبید اللَّه بن موسى :)3(وقال في موضع آخر

   أقوال النقاد في الراوي: -

وابن   )8(والبیهقي )7(والدارقطني )6(وأبو زرعة الرازي )5(وابن معین )4(ضعفه یزید بن هارون  
وقال ابن : لیس بالقوي عندهم، )11(: ضعفوه، وقال أبو أحمد الحاكم)10(، وقال الخلیلي)9(حجر

  : واه.)12(ناصر الدین

وضعفه بعض النقاد بتكرار صیغة التضعیف مع اإلشارة لترك حدیثه، كما فعل یعقوب   
  الفسوي بقوله: "ضعیف َضِعیف متروك".

                                                           
البصرى، روى عن قتادة وحماد بن أبى سلیمان، روى عنه              ينصر بن طریف، أبو جزي القصاب الباهل) 1(

  ).8/466. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (يصالح عبد الغفار بن داود الحران أبو
 ).123/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).2/665المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).8/274الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).4/144تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
 ).1/253الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 6(
 ).4/2202، المؤتلف والمختلف، للدارقطني ()3/143ني (سنن الدارقط) 7(
 ).8/597السنن الكبرى، للبیهقي () 8(
 ).1/603اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر () 9(
 ).3/934اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 10(
 ).3/137األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 11(
 ).2/311ناصر الدین (توضیح المشتبه، البن ) 12(
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   : ضعیف ضعیف، ال یكتب حدیثه.)1(قال ابن المدیني

  وضعفه بعضهم أیًضا مع تلك اإلشارة، ولكن دون تكرار صیغة التضعیف.
: لیس بشيء، وقد ترك )3(: ضعیف الحدیث، وال یكتب حدیثه، وقال ابن سعد)2(العجليقال    

: لیس بشيء، )5(: لیس بشيء، وهو متروك الحدیث، وقال النسائي)4(وقال أبو حاتم الرازيحدیثه، 
: لیس حدیثه بشيء، وقال أحمد بن )7(: لیس بشيء، وقال مرة)6(وقال ابن معین  وال یكتب حدیثه. 

  : ال یكتب حدیثه.)8(حنبل
وقد وصفه جماعة من العلماء بترك حدیثه، كما في القول الثاني لیعقوب الفسوي في 

        : متروك الحدیث، )12(وابن القیسراني )11(وابن ماكوال )10(والدارقطني )9(قال النسائي الراوي.
: ساقط )16(ابن الملقن: متروك، وزاد: عندهم، وقال )15(وابن حجر مرة )14(والهیثمي )13(وقال الذهبي

   البتة. 
            : سكتوا عنه ذاهب، )18(: ذهب حدیثه، وقال البخاري)17(وقال یزید بن هارون

  : ذاهب.)20(والجوزجاني )19(وقال مسلم
                                                           

 ).60سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 1(
 ).8/261لسان المیزان، البن حجر () 2(
 ).7/209الطبقات الكبرى، البن سعد () 3(
 ).8/467الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).8/261لسان المیزان، البن حجر () 5(
 ).1/62تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 6(
 ).8/467الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).8/467الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).101الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 9(
 ).1/493المؤتلف والمختلف، للدارقطني () 10(
 ).2/81اإلكمال، البن ماكوال () 11(
 ).1/243ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 12(
 ).4/240تاریخ اإلسالم، للذهبي () 13(
 ).2/114مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
 ).1/367نتائج األفكار، البن حجر () 15(
 ).5/541البدر المنیر، البن الملقن () 16(
 ).8/467الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 17(
 ).8/105التاریخ الكبیر، للبخاري () 18(
 ).1/189مسلم (الكنى واألسماء، ) 19(
 ).164أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 20(
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  ونقل ابن عدي والذهبي اإلجماع على ضعفه وتركه.

عن الثقات : الغالب على روایاته أنه یروى ما لیس محفوًظا، وینفرد )1(فقال ابن عدي
  : اتفقوا على تركه.)2(بمناكیر، وهو َبیَّن الضعف، وقد أجمعوا على ضعفه، وقال الذهبي

: یروي عن الثقات ما لیس من أحادیثهم كأنه )3(وقد ذكر ابن حبان سبًبا لجرح الراوي، فقال
  كان المتعمد لذلك، ال یجوز االحتجاج به.

: وممن أجمع علیه من )4(ا آخر لجرحه، فقالونقل الفالس اإلجماع على تكذیبه، مبیًنا سببً 
أهل الكذب، وكان أمی ا ال یكتب، وكان قد خلط في حدیثه، وحدث بأحادیث ثم مرض فرجع عنها 

   ثم صح فعاد إلیها قال.

               )5(قال ابن معین، فن معین وابن القیسراني والهیثميوممن اتهمه بالكذب: اب
  : كذاب.)7( وقال الهیثمي مرةن بالكذب، مرة: أحد المعروفی )6(وابن القیسراني

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف متروك الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

المدیني على تكرار ابن  على تضعیفه، ووافقه اإلمام یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  صیغة التضعیف مع اإلشارة لترك حدیثه، ووافقه جمهور النقاد على ترك حدیثه.

  

  الرواة الذین قال فیهم، "َال ُیْكَتُب َحِدیُثُه": -22
  : )8(ُخوٍط اْلَبْصِريُّ  ْبنُ  الراوي األول: َأیُّوبُ 

  أیوب بن خوط ال ُیْكَتُب حدیثه. :)9(قال یعقوب الفسوي -

                                                           
 ).8/282الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).2/696المغني في الضعفاء، للذهبي () 2(
 ).3/52المجروحین، البن حبان () 3(
 ).8/275الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).8/274الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
 ).1/243ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 6(
 ).4/107مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 7(
  ).118أیوب ابن خوط البصري، أبو أمیة، من الخامسة، د ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
 ).2/666المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
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  النقاد في الراوي: أقوال -
  : لیس بالقوي، وزاد أبو أحمد: عندهم.)2(والبیهقي )1(قال أبو أحمد الحاكم  

  .)5(وابن ناصر الدین )4(وابن ماكوال )3(وضعفه الدارقطني
: منكر الحدیث جًدا، یروي )8(: لیس بشيء، وقال ابن حبان)7(وأبو داود )6(وقال ابن معین      

  مما عملت یداه. المناكیر عن المشاهیر كأنه
       )12(والنسائي )11(وأبو حاتم الرازي )10(ومسلم )9(وتركه بعض النقاد، فقال الجوزجاني

: متروك )18(والشوكاني )17(والكناني )16(وابن حجر )15(وابن القیسراني )14(والدارقطني )13(وابن الجنید
ترك حدیثه، كان : أجمع أهل العلم على )20(: هالك، وقال الساجي)19(الحدیث، وقال ابن حزم

         : تركوه، )21(وقال ابن الملقنس هو بحجة، یحدث بأحادیث بواطیل، وكان یرمى بالقدر، ولی
  : متفق على تركه.)22(وقال السیوطي

                                                           
 ).1/348ألبي أحمد الحاكم (األسامي والكنى، ) 1(
 ).154القضاء والقدر، للبیهقي (ص: ) 2(
 ).1/299سنن الدارقطني () 3(
 ).3/197اإلكمال، البن ماكوال () 4(
 ).3/388توضیح المشتبه، البن ناصر الدین () 5(
 ).1/110الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 6(
 ).1/358سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 7(
 ).1/166المجروحین، البن حبان () 8(
 ).163أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 9(
 ).1/84الكنى واألسماء، لمسلم () 10(
 ).4/418علل الحدیث، البن أبي حاتم () 11(
 ).15الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 12(
 ).1/130الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 13(
 ).1/258قطني (الضعفاء والمتروكون، للدار ) 14(
 ).1/421ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 15(
 ).118تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 16(
 ).2/386تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 17(
 ).445الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 18(
 ).9/237المحلى باآلثار، البن حزم () 19(
 ).1/402التهذیب، البن حجر (تهذیب ) 20(
 ).3/83البدر المنیر، البن الملقن () 21(
 ).64البدور السافرة، للسیوطي (ص: ) 22(
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  وحكم علیه بعض النقاد بعدم كتابة حدیثه كما فعل یعقوب الفسوي.

: ضعیف )2(حاتم الرازي: ضعیف ضعیف، ال ُیْكَتُب حدیثه، وقال أبو )1(قال ابن المدیني
وأبو نعیم  )3(الحدیث واهي متروك، تركه ابن المبارك، ال ُیْكَتُب حدیثه، وقال ابن معین

  : لیس بثقة، وال ُیْكَتُب حدیثه.)5(: ال ُیْكَتُب حدیثه، وقال النسائي)4(األصفهاني

  : ال یجوز االحتجاج به.)7(وابن الجوزي )6(وقال الدارقطني

  أیوب هذا یحدث بأحادیث كثیرة ال أصل لها، وال یتابع منها على شيء.: )8(وقال العقیلي

  .)10(واألزدي )9(وكذبه بعض آخر، منهم: عیسى بن یونس السبیعي

: متروك الحدیث، ولم یكن             )11(ولكن الفالس نفى عنه الكذب مع ترك حدیثه، فقال
  من أهل الكذب، كان كثیر الغلط كثیر الوهم.

  لغلط والوهم، ولیس من أهل الكذب.: كثیر ا)12(عدي، فقالوتبعه ابن   

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

شدیًدا، على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على تضعیفه ضعًفا  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
 ياإلمامین ابن معین وأب ووافقه جماعة منهم على عدم كتابة حدیثه، وجاءت عبارته مطابقة لعبارة

  نعیم األصفهاني.
  
  

                                                           
 ).60سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 1(
 ).2/246الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).2/246أبي حاتم (، الجرح والتعدیل، البن )4/144تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 3(
 ).62الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 4(
 ).1/403تهذیب التهذیب، البن حجر () 5(
 ).1/301سنن الدارقطني () 6(
 ).1/198التحقیق في مسائل الخالف، البن الجوزي () 7(
 ).1/111الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 ) 1/40الموضوعة، للكناني ( تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة) 9(
 ).1/40، تنزیه الشریعة المرفوعة، للكناني ()1/130الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 10(
 ).2/246الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).2/10الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 12(
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ِبیُع ْبُن َبْدٍر الَبْصِريُّ    : )1(الراوي الثاني: الرَّ
  ُعَلْیَلة، الربیع بن بدر ال ُیْكَتُب حدیثه. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  الربیع بن بدر ضعیف، لیس حدیثه بشيء. :)3(وقال في موضع

  الربیع بن بدر ضعیف متروك.: )4(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : لین الحدیث.)7(: واه، وقال البزار)6(والذهبي )5(قال الجوزجاني
  ومحمد  )12(وابن حبان )11(وأبو داود )10(والعجلي )9(وقتیبة بن سعید )8(ضعفه ابن معینو   

   )17(وابن القیسراني )16(والبیهقي )15(والدارقطني )14(وأبوه )13(عثمان بن أبي شیبة بنا
  

   

                                                           
  الربیع بن بدر بن عمرو بن جراد التمیمي السعدي، أبو العالء البصري، یلقب ُعَلْیَلة، من الثامنة، ) 1(

 ).206مات سنة ثمان وسبعین ومائة، ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/669المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).2/121المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).3/61المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).191أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 5(
 ، للذهبي.)1/391، الكاشف ()1/231تنقیح التحقیق () 6(
 ).14/86مسند البزار () 7(
 ).2/53الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 ).2/53(، الضعفاء الكبیر، للعقیلي )61الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 9(
 ).1/351معرفة الثقات، للعجلي () 10(
 ).1/370سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 11(
 ).3/20الثقات، البن حبان () 12(
 ).4/329إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).9/404تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 14(
 ).2/140سنن الدارقطني () 15(
 ).2/403السنن الكبرى، للبیهقي () 16(
 ).1/233ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 17(
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وقال   ،)7(والشوكاني )6(والسخاوي )5(وابن حجر )4(والبوصیري )3(والهیثمي )2(والعراقي )1(وابن القطان
  : ضعفوه. )10(وابن عبد الهادي )9(وابن الملقن )8(الزیلعي

  : منكر الحدیث.)12(حدیثه، وقال الدارقطني في موضع: یخالف في )11(وقال البخاري  

 )16(واألزدي )15(والنسائي )14(وابن خراش )13(وتركه بعض النقاد، فقال أبو حاتم الرازي  
: )22(والمتقي الهندي )21(وابن حجر )20(والهیثمي )19(والذهبي )18(وابن القیسراني )17(والدارقطني

   :  ذاهب الحدیث متروكه، )24(وقال المناوي: ساقط، )23(متروك، وقال ابن حجر في موضع آخر
  وال ُیْكَتُب حدیثه وال یتابع علیه.

                                                           
 ).3/378بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 1(
 ).5/2134تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 2(
 ).2/39مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).1/119للبوصیري (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ) 4(
 ).15/178، إتحاف المهرة، البن حجر ()1/405التلخیص الحبیر () 5(
 ).61المقاصد الحسنة، للسخاوي (ص: ) 6(
 ).1/329نیل األوطار، للشوكاني () 7(
 ).2/278نصب الرایة، للزیلعي () 8(
 ).7/552البدر المنیر، البن الملقن () 9(
 ).4/295الهادي (تنقیح التحقیق، البن عبد ) 10(
 ).2/192التاریخ األوسط، للبخاري () 11(
 ).2/152الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 12(
 ).1/606علل الحدیث، البن أبي حاتم () 13(
 ).9/404تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 14(
 ).41الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 15(
 ).1/280الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 16(
 ).1/174سنن الدارقطني () 17(
 ).1/277ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 18(
 ).2/164تنقیح التحقیق، للذهبي () 19(
 ).3/170مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 20(
 ).206، تقریب التهذیب، البن حجر (ص: )7/402إتحاف المهرة () 21(
 ).9/663كنز العمال، للمتقي الهندي () 22(
 ).7/151فتح الباري، البن حجر () 23(
 ).1/149فیض القدیر، للمناوي () 24(
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وجمع ابن معین وأبو حاتم الرازي بین تضعیفه وترك حدیثه كما فعل یعقوب الفسوي،   
: ال یشتغل به وال )2(: ضعیف لیس بشيء، وقال في موضع آخر)1(فقال ابن معین في موضع

  ، ذاهب الحدیث.بروایته، فإنه ضعیف الحدیث

في موضع آخر: ال ُیْكَتُب حدیثه، وزاد: لیس بثقة، وقال ابن  )4(والنسائي )3(وقال أبو داود  
  : عامة حدیثه وروایاته مما ال یتابعه أحد علیه.)5(عدي

  في موضع آخر: لیس بشيء.  )7(وابن القیسراني )6(وقال ابن معین  
یقلب األسانید ویروي عن الثقات المقلوبات وعن : )9(وأبو عبد اهللا الحاكم )8(وقال ابن حبان
  الضعفاء الموضوعات.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  الراوي متروك الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

فه ضعًفا شدیًدا، على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على تضعی یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
ووافقه بعضهم على عدم كتابة حدیثه، ووافقه اإلمامان ابن معین وأبو حاتم الرازي على الجمع بین 

  تضعیفه وترك حدیثه.
  

  : )10(الُكوِفيُّ  النََّخعيُّ  الراوي الثالث: ُنوُح ْبُن َدرَّاجٍ 
نوح بن َدرَّاج ال ُیْكَتُب حدیثه. بلغني عن ابن معین قال: نوح بن َدرَّاج  :)11(قال یعقوب الفسوي -

  كذَّاب خبیث، قضى سنتین وهو أعمى. 
                                                           

 ).4/29الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).3/455الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).1/421سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 3(
 ).4/329إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).4/37في ضعفاء الرجال، البن عدي (الكامل ) 5(
الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  ،)374، سؤاالت ابن الجنید (ص: )4/86تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 6(

)3/455.( 
 ).2/1057ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 7(
 ).1/297المجروحین، البن حبان () 8(
 ).90-89سؤاالت السجزي للحاكم (ص: ) 9(
نوح بن دراج النخعي، موالهم أبو محمد الكوفي القاضي، من الثامنة، مات سنة اثنتین وثمانین ومائة، فق. ) 10(

  ).567انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/56المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
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  أقوال النقاد في الراوي: -

: أرجو أن ال )3(: لیس به بأس، وقال أبو زرعة الرازي)2(وقال ابن معین .)1(وثقه ابن نمیر  
   یكون به بأس.

 )9(والزیلعي )8(واإلشبیلي )7(والدارقطني )6(والنسائي )5(لعجليوا )4(وضعفه ابن معین مرة
  : ضعفوه.)11(، وقال ابن حجر)10(والهیثمي

: حدث عن الثقات بالموضوعات، وقال )13(وأبو سعید النقاش )12(وقال أبو عبد اهللا الحاكم
  : حدث عن الثقات بالمناكیر، ال شيء.)14(أبو نعیم األصفهاني

  : لیس )17(: لیس بذاك، وقال ابن معین)16(وقال البخاري )15(المدینيوقال ابن         
: حدث عن محمد بن إسحاق بأحادیث لم یتابع علیها، لیس هو عندهم )18(بشيء،  وقال الساجي

: لیس بالمكثر، وُیْكَتب )20(: ال یتابع على كثیر من حدیثه، وقال ابن عدي)19(وقال العقیلي بشيء.

  حدیثه.
                                                           

 ).15/431تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 1(
 ).242شاهین (ص:  تاریخ أسماء الثقات، البن) 2(
 ).8/484(عدیل، البن أبي حاتم ، الجرح والت)3/946الضعفاء ألبي زرعة الرازي () 3(
 ).3/56المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).2/320معرفة الثقات، للعجلي () 5(
 ).3/56المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
 ).3/167الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 7(
 ).321/ 3(األحكام الوسطى، لإلشبیلي  )8(
 ).4/111نصب الرایة، للزیلعي () 9(
 ).9/198مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 10(
 ).9/438لسان المیزان، البن حجر () 11(
 ).12/91إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
 ).12/91إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).151الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 14(
 ).15/431تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 15(
 ).134، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )8/112التاریخ الكبیر () 16(
 ).3/278تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 17(
 ).15/431تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 18(
 ).4/309( الضعفاء الكبیر، للعقیلي) 19(
 ).8/301الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 20(
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  : لم یكن یدري ما الحدیث وال یحسن شیًئا، ولم یكن ثقة.)1(معینوقال ابن         

: لیس بالقوي، ولیس أرى حدیثه في أیدي الناس، فُیعتبر بحدیثه، )2(وقال أبو حاتم الرازي
  : زائغ.)3(أمسك الناس عن روایة حدیثه، وقال الجوزجاني

  .)6(وابن جحر )5(وابن القیسراني )4(وتركه النسائي

، )9(والذهبي )8(وأبو داود )7(النقاد بالكذب ووضع الحدیث، ومنهم: ابن معینواتهمه بعض 
: یروي الموضوعات عن الثقات، حتى ربما یسبق إلى القلب أنه كان یتعمد لذلك )10(وقال ابن حبان

  من كثرة ما یأتي به.

  النقاد:یعقوب الفسوي وأحكام غیره من  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك متهم بالكذب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه كثیر منهم على ِشدَِّة  یعقوب الفسوي اإلمام أغلب النقاد فقوا        
  تضعیفه، واضطرب فیه قول اإلمام ابن معین.

  

  : )12(اْلَبْصِريُّ  )11(الراوي الرابع: ُیوُسُف ْبُن َخاِلٍد السَّْمِتيُّ 
ُیوُسُف ْبُن َخاِلٍد السَّْمِتيُّ َال ُیْكَتُب َحِدیُثُه، وال یروي عنه أهل الدَِّیاَنِة  :)13(قال یعقوب الفسوي -

  َواْلَعْقِل َواْلَمْعِرَفة.

                                                           
 ).4/29تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 1(
 ).8/484الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).75أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 3(
 ).101الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 4(
 ).2/868ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 5(
 ).567تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
 ).3/362تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
 ).4/276، میزان االعتدال، للذهبي ()2/702المغني في الضعفاء () 8(
 ).3/155المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 9(
 ).3/46المجروحین، البن حبان () 10(
  ).7/211السَّْمت والهیئة. انظر: األنساب، للسمعاني (السَّْمِتي: هذه النسبة إلى ) 11(
یوسف بن خالد بن عمیر السمتي، أبو خالد البصري، مولى بني لیث، وكان من فقهاء الحنفیة، من الثامنة، ) 12(

  ).610مات سنة تسع وثمانین ومائة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).666-2/665(المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ) 13(
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  أقوال النقاد في الراوي: -

 )6(والدارقطني )5(وابن قانع )4(والساجي )3(وابن معین )2(وابن سعد )1(ضعفه الشافعي  
: غیره أوثق )10(، وزاد الساجي: كثیر الوهم، وقال البیهقي)9(وابن نقطة )8(وابن حجر )7(والبوصیري

  : ضعیف جًدا.)15(والشوكاني )14(وابن حجر )13(والهیثمي )12(وابن القیسراني )11(وقال اإلشبیلي ،منه

 )19(وابن حزم )18(وأبو أحمد الحاكم )17(والنسائي )16(وتركه بعض النقاد، فقال العجلي
  .: متروك)25(والشوكاني )24(وابن حجر )23(وابن كثیر )22(والذهبي )21(وابن القیسراني )20(والبیهقي

  
                                                           

 ).8/490الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).7/214الطبقات الكبرى، البن سعد () 2(
 ).8/490الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).11/412تهذیب التهذیب، البن حجر () 4(
 ).11/412تهذیب التهذیب، البن حجر () 5(
 ).1/102سنن الدارقطني () 6(
 ).1/156الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري (مصباح ) 7(
 ).2/140الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، البن حجر () 8(
 ).3/347إكمال اإلكمال، البن نقطة () 9(
 ).7/172، شعب اإلیمان، للبیهقي ()1/30السنن الكبرى () 10(
 ).294/ 1( األحكام الوسطى، لإلشبیلي )11(
 ).2/711القیسراني (ذخیرة الحفاظ، البن ) 12(
 ).1/303مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 13(
 ).2/231المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، البن حجر () 14(
 ).2/391نیل األوطار، للشوكاني () 15(
 ).11/412تهذیب التهذیب، البن حجر () 16(
 ).246(ص: ) الضعفاء والمتروكین، للنسائي 17(
 ).4/266األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 18(
  ).10/148المحلى باآلثار، البن حزم () 19(
 ).10/147معرفة السنن واآلثار، للبیهقي () 20(
 ).2/696ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 21(
 ).1/211المقتنى في سرد الكنى، للذهبي () 22(
 ).8/622جامع المسانید والسنن، البن كثیر () 23(
 ).2/164، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، البن حجر ()2/585التلخیص الحبیر () 24(
 ).5/30نیل األوطار، للشوكاني () 25(
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: روى عن زیاد )2(: في حدثه مناكیر، وقال أبو عبد اهللا الحاكم)1(وقال أبو نعیم األصفهاني  
  بن سعد مناكیر.ا

أجمعوا : )5(في موضع آخر: تركوه، وقال ابن عبد الهادي )4(وابن حجر )3(وقال الذهبي 
  على تركه.

الرازیان: ذاهب الحدیث، وزاد  )8(وأبو حاتم )7(: سكتوا عنه، وقال أبو زرعة)6(وقال البخاري  
  : ضعیف الحدیث، اضرب على حدیثه.  )9(أبو زرعة في موضع آخر

: كذاب خبیث عدو اهللا، رجل سوء،          )10(واتهمه بعض النقاد بالكذب، فقال ابن معین  
: كذاب زندیق ال یكتب حدیثه،            )11(أحد فیه خیر، وقال في موضع آخرال یحدث عنه 

          )16(وابن القیسراني )15(والنسائي )14(ن الصوفيیوأحمد بن الحس )13(وأبو داود )12(وقال الفالس
: كذاب، وزاد الصوفي: ال یحل أن تكتب )20(والسیوطي )19(والبوصیري )18(والهیثمي )17(وابن الملقن

                                                           
 ).164الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 1(
 ).11/413تهذیب التهذیب، البن حجر () 2(
 ).2/399الكاشف، للذهبي () 3(
 ).610(ص:  تقریب التهذیب، البن حجر) 4(
 ).128تعلیقة على العلل البن أبي حاتم، البن عبد الهادي (ص: ) 5(
 ).142، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/246، التاریخ األوسط ()8/388التاریخ الكبیر () 6(
 ).2/384الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 7(
 ).9/222تم (الجرح والتعدیل، البن أبي حا) 8(
 ).9/222الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).3/14العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 10(
 ).9/221، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4/133تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 11(
 ).4/453الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 12(
 ).2/62داود السجستاني (سؤاالت اآلجري أبا ) 13(
 ).8/490الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 14(
 ).124تسمیة من لم یرو عنه غیر رجل واحد، للنسائي (ص: ) 15(
 ).2/933ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 16(
 ).5/43البدر المنیر، البن الملقن () 17(
 ).1/264مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 18(
 ).1/288إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 19(
 ).125البدور السافرة، للسیوطي (ص: ) 20(
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: كان یضع الحدیث على الشیوخ، ویقرأ علیهم ثم یرویها عنهم، ال تحل )1(حدیثه، وقال ابن حبان
  : قد أجمع على كذبه أهل بلده.)2(الروایة عنه بحیلة وال االحتجاج به بحال، وقال ابن عدي

  : لیس بثقة، وزاد النسائي: وال مأمون.)5(والنسائي )4(وابن معین )3(وقال العجلي  
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام القول فیه، والمقارنة بین حكمخالصة  -

  الراوي متروك متهم بالكذب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على تضعیفه ضعًفا شدیًدا،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  ووافقه بعضهم على عدم كتابة حدیثه.

  

  :ْكَتُب ِإالَّ ِلْلَمْعِرَفِة"الذین قال فیهم، "َال ُیْذَكُر َحِدیُثُه َوَال یُ الرواة  -23
ر الُكوِفيُّ    : )6(الراوي األول: َعِليُّ ْبُن الَحَزوَّ

بن ِقْرطاس،                ، وَعْبُس )8(علي بن الحزور، وسعد بن طریف :)7(قال یعقوب الفسوي -
  ُیْذَكُر حدیثهم وال ُیْكَتُب ِإال للمعرفة.ونصر أبو عمرو اْلَخزَّاُز، ال 

  أقوال النقاد في الراوي: -

: )12(، وقال أبو زرعة الرازي)11(والبوصیري )10(، وضعفه الدارقطني)9(لّینه أحمد بن حنبل  
   .واهي الحدیث

                                                           
 ).3/131المجروحین، البن حبان () 1(
 ).8/497الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 2(
 ).11/412تهذیب التهذیب، البن حجر () 3(
 ).232(ص: تاریخ ابن معین، روایة الدارمي ) 4(
 ).32/424تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
علي بن الَحَزوَّر الكوفي، وهو علي بن أبي فاطمة، من السادسة، مات بعد الثالثین ومائة، ق.                     )6(

  ).399انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).64/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
  من هذا البحث.) 206سبقت دراسته. انظر: (ص:) 8(
 ).39العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 9(
، تهذیب التهذیب، البن )9/290الكمال، لمغلطاي (، إكمال تهذیب ) 3/118میزان االعتدال، للذهبي () 10(

 ).7/297حجر (
 ).2/462إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 11(
 ).2/434الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 12(



 

      
300 

 الفصل الثاني

: )3(والسمعاني )2(ن، وقال الدارقطني في موضع: الضعف على حدیثه َبیِّ )1(وقال ابن عدي
  في الحدیث. لیس بالقوى

عنده  :)6(: منكر الحدیث، وقال البخاري في موضع)5(وأبو حاتم الرازي )4(وقال البخاري
  : عنده مناكیر.)8(: فیه نظر، وقال الساجي)7(عجائب، وقال في موضع آخر

: متروك،       )13(وابن حجر )12(والذهبي )11(والهیثمي )10(وابن القیسراني )9(وقال النسائي  
  : هالك.)15(: ذاهب، وقال الذهبي في موضع آخر)14(وقال الجوزجاني

ال : )17(: قد ُترك حدیثه، ولیس ممن أحدث عنه، وقال األزدي)16(وقال یعقوب بن شیبة
  : مجهول ُیترك.)18(اختالف في تركه، وقال الدارقطني في موضع آخر

: لیس )20(: لیس بثقة، وقال ابن معین في موضع آخر)19(وقال ابن معین في موضع    
: كان ممن یخطئ، حتى خرج عن حد )21(بشيء، ال یحل ألحد أن یروي عنه شیئًا، وقال ابن حبان

  االحتجاج به إذا انفرد على قلة روایته.
                                                           

 ).6/318الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).2/724والمختلف، للدارقطني (المؤتلف ) 2(
 ).4/151األنساب، للسمعاني () 3(
 ).2/133التاریخ األوسط، للبخاري () 4(
 ).6/182الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).2/56التاریخ األوسط، للبخاري () 6(
 ).6/292التاریخ الكبیر، للبخاري () 7(
 ).7/297تهذیب التهذیب، البن حجر (، )9/291إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).77الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 9(
 ).3/1476ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 10(
 ).7/246مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 11(
 ).3/145المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 12(
 ).399تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 13(
 ).333الرجال، للجوزجاني (ص:  أحوال) 14(
 ).2/444المغني في الضعفاء، للذهبي () 15(
 ).20/367تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 16(
 ).1/245العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة، البن الجوزي () 17(
 ).52سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 18(
 ).124البن شاهین (ص: تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، ) 19(
 ).332سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 20(
 ).2/109المجروحین، البن حبان () 21(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على تضعیفه ضعًفا شدیًدا. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

  : )1(ِقْرَطاٍس الُكوِفيُّ  ى ْبنُ الراوي الثاني: ِعیسَ 
بن ِقْرطاس،                )3(علي بن الحزور، وسعد بن طریف، وَعْبُس  :)2(قال یعقوب الفسوي -

  ونصر أبو عمرو اْلَخزَّاُز، ال ُیْذَكُر حدیثهم وال ُیْكَتُب ِإال للمعرفة.
عن  )7(وحدثنا ابن موسى .)6(عن عیسى بن الُمَسیَّبِ  )5(حدثنا َأُبو ُنَعْیمٍ  :)4(وقال في موضع آخر

  عیسى بن ِقْرطاس، وفیهما ضعف.

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)12(وابن حجر )11(والدارقطني )10(وأبو داود )9(وأبو زرعة الرازي )8(ابن معینضعفه   

  : لیس حدیثه بالكثیر، وهو ممن ُیْكَتُب حدیثه.)13(وقال ابن عدي  

  : شیخ روى عنه َأُبو ُنَعْیم، ما أعرفه.)14(وقال أحمد بن حنبل  

  

                                                           
  ).440عیسى بن قرطاس الكوفي، من السادسة، فق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 1(
 ).64/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
عیسى" كما ورد في قول اإلمام یعقوب الفسوي الثاني.                                              قال الباحث: "َعْبُس" تصحیف، والصواب: ") 3(
 ).190/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
  هو الفضل بن دكین.                                              ) 5(
  من البحث.                                              ) 108( :سبقت دراسته. انظر ص) 6(
  هو عبید اهللا بن موسى العبسي.                                              ) 7(
 ).4/24الدوري (تاریخ ابن معین، روایة ) 8(
 ).2/434الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 9(
 ).8/228تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
 ).23/23تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 11(
 ).9/389لسان المیزان، البن حجر () 12(
 ).6/443الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 13(
 ).457یخ أبي زرعة الدمشقي (ص: تار ) 14(
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  متروك.: )4(وابن حجر )3(والهیثمي )2(وابن القیسراني )1(وقال النسائي  

: لیس بشيء، ال یحل ألحد )6(: لیس بثقة، وفي موضع آخر)5(وقال ابن معین في موضع  
ال یحل عات عن الثقات، : یروي الموضو )8(، وقال ابن حبان)7(وكذبه الساجي  أن یروي عنه شیئًا.

  االحتجاج به.
  النقاد:یعقوب الفسوي وأحكام غیره من  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه، ووافقه بعضهم على تضعیفه ضعًفا شدیًدا. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

  : )9(الُكوِفيُّ  الراوي الثالث: النَّْضُر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَخزَّازُ 
بن ِقْرطاس،                علي بن الحزور، وسعد بن طریف، وَعْبُس  :)10(قال یعقوب الفسوي -

  اْلَخزَّاُز، ال ُیْذَكُر حدیثهم وال ُیْكَتُب ِإال للمعرفة. )12(أبو عمرو )11(ونصر
  أقوال النقاد في الراوي: -

  .: لین الحدیث)13(قال أبو زرعة الرازي      

  
                                                           

 ).6/441الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).1/333ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 2(
 ).7/154مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).440تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 4(
 ).6/441الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
 ).332سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 6(
 ).8/228تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
 ).2/118المجروحین، البن حبان () 8(
  ).562انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص:  النضر بن عبد الرحمن، أبو عمر الخزاز، من السادسة، ت.) 9(
 ).64/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 10(
"نصر" تصحیف، والصواب هو: "النضر". كما قاله اإلمام الدارقطني، وتبعه اإلمام ابن ماكوال. قال الباحث: ) 11(

 ).7/262، واإلكمال، البن ماكوال ()4/2217انظر: المؤتلف والمختلف، للدارقطني (
، واإلكمال، )4/2217هو تصحیف آخر، والصواب: "أبو عمر". انظر: المؤتلف والمختلف، للدارقطني () 12(

 ).7/262ن ماكوال (الب
 ).8/476الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
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، )6(والشوكاني )5(والهیثمي )4(وابن القیم )3(والبیهقي )2(والدارقطني )1(ضعفه أحمد بن حنبلو   
  : مع ضعفه ُیكَتُب حدیثه.)7(وقال ابن عدي

: منكر الحدیث، وزاد            )11(وابن حزم )10(والدارقطني )9(وأبو حاتم الرازي )8(وقال البخاري  
   .أبو حاتم: ضعیف الحدیث

   .: ضعیف، ذاهب الحدیث)12(وقال البخاري في موضع آخر

  : لیس بشيء، ضعیف الحدیث.)13( وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر

: متروك الحدیث، وقال )17(وابن حجر )16(وابن القیسراني )15(والنسائي )14(وقال ابن نمیر  
    .: ضعفوه جًدا)19(: ساقط، وقال في موضع آخر)18(الذهبي

  : لیس بثقة، وال یكتب حدیثه. )20(وقال النسائي في موضع آخر       

  

                                                           
 ).3/37العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 1(
 ).2/354سنن الدارقطني () 2(
 ).4/61السنن الكبرى، للبیهقي () 3(
 ).3/222بدائع الفوائد، البن القیم () 4(
 ).7/17للهیثمي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ) 5(
 ).4/72نیل األوطار، للشوكاني () 6(
 ).8/261الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).133، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/88، التاریخ األوسط ()8/91التاریخ الكبیر () 8(
 ).8/475الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).4/2217المؤتلف والمختلف، للدارقطني () 10(
 ).6/181المحلى باآلثار، البن حزم () 11(
 ).372العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 12(
 ).8/475الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).3/162، الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي ()3/49المجروحین، البن حبان () 14(
 ).101الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 15(
 ).2/1118الحفاظ، البن القیسراني (ذخیرة ) 16(
 ).562تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 17(
 ).2/321الكاشف، للذهبي () 18(
 ).2/698المغني في الضعفاء، للذهبي () 19(
 ).29/395تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 20(
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ال یحل یس بشيء، وزاد ابن معین: في موضع آخر: ل )2(وابن القیسراني )1(وقال ابن معین
: ال ُیروى عنه، أحادیثه بواطیل، وقال: قال لي عثمان )3(ألحد أن یروي عنه شیئًا، وقال أبو داود

یشبه ما ال : كان ممن یروى عن الثقات )4(بن أبي شیبة: كان ابنه أیًضا كذاًبا، وقال ابن حبانا
  حدیث األثبات، فلما كثر ذلك في روایته بطل االحتجاج به.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  تضعیفه.على تضعیفه، ووافقه بعضهم على شّدة  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

الرواة الذین قال فیهم، "َضِعیٌف، َال ُیْكَتُب َحِدیُثُه"، "َضِعیٌف، َال ُیْكَتُب َحِدیُثُه ِإالَّ  -24
  ِلْلَمْعِرَفة":

  : )6(الَبْصِريُّ  )5(الراوي األول: ُعَمُر بُن َحِبْیٍب الَعَدِويُّ 
  عمر بن حبیب البصري القاضي ضعیف، ال ُیْكَتُب حدیثه. :)7(قال یعقوب الفسوي -

   أقوال النقاد في الراوي: -

  : صالح.)9(، وقال ابن قانع)8(أثني علیه إسماعیل بن علیة  

  حسن الحدیث، یكتب حدیثه مع ضعفه.: )10(وقال ابن عدي  

  : یهم عن الثقات، وكان صدوًقا، ولم یكن من فرسان الحدیث.)11(وقال الساجي  

                                                           
 ).332سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 1(
 ).2/1011ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 2(
 ).1/191سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 3(
 ).3/49المجروحین، البن حبان () 4(
  ).252-9/251الَعَدوي: هذه النسبة إلى عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة. انظر: األنساب، للسمعاني () 5(
سبع ومائتین، ق.                                           عمر بن حبیب بن محمد العدوي القاضي البصري، من التاسعة، مات سنة ست أو ) 6(

  ).410انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).435/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
  ).21/293تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
  ).10/33إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
  ).6/76الرجال، البن عدي (الكامل في ضعفاء ) 10(
  ).21/293تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 11(
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  : سیئ الحفظ.)2(: لم یكن حافًظا، وقد احتمل حدیثه، وقال الدارقطني)1(وقال البزار

 : لیس بالقوي.)5(وأبو حاتم الرازیان )4(وقال أبو رزعة   : یتكلمون فیه.)3(وقال البخاري
: متفق )10(، وقال الهیثمي)9(وابن حجر )8(وابن القیسراني )7(وابن حبان )6(وضعفه النسائي
   على تضعیفه.

في  )15(والذهبي )14(وابن الجوزي )13(والعقیلي )12(وأبو القراب )11(وذكره ابن الجارود   
: لیس حدیثه )17(: ضعیف كان یكذب، وقال مرة)16(وقد اتهمه ابن معین بالكذب، فقال الضعفاء.

  : لیس بشيء.)18(بشيء، ما یسوى فلًسا، وقال العجلي

: )20(مستخًفا به جًدا. وقال ابن حبان : لم نكتب عنه حرًفا، وكان)19(وقال أحمد بن حنبل  
كان ممن ینفرد بالمقلوبات عن األثبات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة شهد أنها 

  معمولة، ال یجوز االحتجاج به.

  
                                                           

    ).7/220مسند البزار () 1(
  ).3/261العلل الواردة في األحادیث النبویة، الدارقطني () 2(
  ).6/148التاریخ الكبیر، للبخاري () 3(
  ).2/385الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 4(
  ).6/105الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
  ).83الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 6(
 ).7/173الثقات، البن حبان () 7(
 ).2/751ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 8(
  ).410تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
  ).2/119مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للهیثمي () 10(
  ).10/34إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
  ).10/34إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
  ).3/152الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 13(
  ).2/206الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 14(
  ).2/464المغني في الضعفاء، للذهبي () 15(
  ).6/105الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
  ).21/292لكمال في أسماء الرجال، للمزي (تهذیب ا) 17(
  ).2/164معرفة الثقات، للعجلي () 18(
  ).3/152الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 19(
  ).2/89المجروحین، البن حبان () 20(
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  : ینقلب بالمقلوبات عن الثقات، ال یجوز االحتجاج بحدیثه.)1(وقال ابن القیسراني

  : متروك.)2(وقال الهیثمي مرة

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیف الراوي. یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد        

كان المقصود والذي یترجح لدى الباحث أن عبارات الثناء التي صدرت من بعض النقاد         
:  )3(منها تعدیل الراوي في جانب عدالته دون ضبطه، ویقوي ذلك ما قاله اإلمام ابن خلفون فیه

، ویشهد لذلك أیًضا قول اإلمام الساجي )4("كان رجًال صالًحا، عدًال في أحكامه َقوَّاًال بالحق"
  المتقدم.

 

  : )5(اِنيُّ الراوي الثاني: الَوِلیُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َساٍج اْلَحرَّ 
  الولید بن عمرو بن ساج ضعیف، ال ُیْكَتُب حدیثه. :)6(قال یعقوب الفسوي -

   أقوال النقاد في الراوي: -

  ، وقال: ربما أخطأ.)7(ذكره ابن حبان في "الثقات"  

  .)10(وابن القیسراني )9(والنسائي )8(وضعفه ابن معین

  : ضعیف األمر جًدا.)11(وقال الجوزجاني

                                                           
  ).317تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 1(
  ).3/119مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 2(
  ).10/33الكمال، لمغلطاي (إكمال تهذیب ) 3(
  من هذا البحث.) 426 قال الباحث: ُینظر لتفسیر العلماء لعبارة النقاد "صالح" (ص:) 4(
الولید بن عمرو بن ساج الحراني، یروي عن داود بن أبي هند وأهل الشام، روى عنه أهل بلده. انظر: ) 5(

  ).3/79المجروحین، البن حبان (
 ).2/450المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 6(
 ).7/553الثقات، البن حبان ( )7(
 ).4/427تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
 ).103الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 9(
 ).1/517ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 10(
 ).252أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 11(
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                        )5(وابن شاهین )4(وابن الجارود )3(ویعقوب بن شیبة )2(والعقیلي )1(وذكره الساجي
  في الضعفاء. )7(والذهبي )6(وابن الجوزي

: أحادیثه متقاربة، )9(: یكتب حدیثه وال یحتج به، وقال ابن عدي)8(وقال أبو حاتم الرازي
، وقال: منكر الحدیث جًدا، یروي )10("المجروحین"وذكره ابن حبان في  ومع ضعفه یكتب حدیثه.

عن الثقات األشیاء المقلوبات حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها، ال یجوز االحتجاج 
  به لما كثر مخالفته الثقات في الروایات.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  اوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الر 

على تضعیفه، واضطرب فیه قول اإلمام ابن حبان،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد         
  وخالفه اإلمامان أبو حاتم الرازي وابن عدي في جانب كتابة حدیثه.

  

یَّاُت اْلُكوِفيُّ    : )11(الراوي الثالث: َیاِسیُن ْبُن ُمَعاٍذ الزَّ
عنه، وهو ضعیف ال ُیْكَتُب حدیثه    )13(یاسین الزیات حدثنا أبو عاصم :)12(یعقوب الفسويقال  -

  إال للمعرفة، وكان ینزل الیمامة.

  
                                                           

 ).8/386لسان المیزان، البن حجر () 1(
 ).4/320(الضعفاء الكبیر، للعقیلي ) 2(
 ).8/386لسان المیزان، البن حجر () 3(
 ).8/386لسان المیزان، البن حجر () 4(
 ).188تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 5(
 ).3/186الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 6(
 ).2/723المغني في الضعفاء، للذهبي () 7(
 ).9/11الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).8/354الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
 ).3/79المجروحین، البن حبان () 10(
، روى عن الزهري ومكحول وأبى واقد ومحمد بن المنكدر، روى عنه ين بن معاذ الزیات، أبو خلف الكوفیاسی) 11(

  وكیع وٕاسحاق بن سلیمان وزید بن حباب وعبد الرزاق وابنه خلف. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم 
)9/312.(                                          

 ).3/54المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
 ضحاك بن مخلد الشیباني.هو ال) 13(
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َواَیِة َعْنُهمْ  وذكره في:   .)1(َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

   أقوال النقاد في الراوي: -

  : واه.)3(الذهبي: لیس بالقوي عندهم، وقال )2(قال أبو أحمد الحاكم  

            )8(والجورقاني )7(والبیهقي )6(والدارقطني )5(وأبو زرعة الرازي )4(وضعفه ابن معین  
  .)9(وابن كثیر

             )14(وأبو نعیم األصفهاني )13(وابن شاهین )12(وابن الجارود )11(والدوالبي )10(وذكره العقیلي
  في الضعفاء. )15(وابن الجوزي

  : ضعیف بمرة.)17(: ضعیف جًدا، وقال ابن الملقن)16(وقال الخلیلي  

  : كل روایاته أو عامتها غیر محفوظة.)18(وقال ابن عدي  

  .حدیث، وزاد البخاري: یتكلمون فیه: منكر ال)20(ومسلم )19(وقال البخاري  

                                                           
 ).3/38المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).4/313األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 2(
 ).2/83المقتنى في سرد الكنى، للذهبي () 3(
 ).3/334تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 4(
 ).9/313الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).3/150( سنن الدارقطني) 6(
 ).9/191السنن الكبرى، للبیهقي () 7(
 ).1/463األباطیل والمناكیر والصحاح والمشاهیر، للجورقاني () 8(
 ).19/56البدایة والنهایة، البن كثیر () 9(
 ).4/464الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 10(
 ).8/411لسان المیزان، البن حجر () 11(
 ).8/411لسان المیزان، البن حجر () 12(
 ).199تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 13(
 ).167الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 14(
 ).3/190الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 15(
 ).1/352اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 16(
 ).9/171البدر المنیر، البن الملقن () 17(
 ).8/537لرجال، البن عدي (الكامل في ضعفاء ا) 18(
 ).8/429التاریخ الكبیر، للبخاري () 19(
 ).1/285الكنى واألسماء، لمسلم () 20(
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  : كان رجًال صالًحا ال یعقل ما یحدث به، لیس بقوى، منكر الحدیث.)1(وقال أبو حاتم الرازي      

  : روى المناكیر. )3(والنقاش )2(وقال أبو عبد اهللا الحاكم

 :)6(: لیس بشيء، وزاد ابن معین في موضع)5(وابن القیسراني )4(وقال ابن معین في موضع
 )8(: لیس حدیثه بشيء، وفي موضع آخر هو)7(وال یكتب حدیثه، وقال ابن معین في موضع

  یكتب حدیثه.: لیس بثقة، وزاد النسائي: وال )9(والنسائي

: )15(والهیثمي )14(وابن القیسراني )13(والبیهقي )12(والنسائي )11(واألزدي )10(وقال ابن الجنید
: كان یذهب إلى اإلرجاء، وهو متروك )16(متروك، وزاد البیهقي: ال یحتج به، وقال أبو داود

  الحدیث ضعیف، وهو ببیع الزیت أعلم منه بالعلم.

: لم یقنع الناس )18(یحتج بحدیثه، وقال الجوزجاني : ال)17(وقال أبو زرعة الرازي مرة
: كان ممن یروي الموضوعات عن الثقات، ویتفرد بالمعضالت               )19(بحدیثه. وقال ابن حبان

  عن األثبات، ال یجوز االحتجاج به بحال.
  

                                                           
 ).9/313الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).8/411لسان المیزان، البن حجر () 2(
 ).8/411لسان المیزان، البن حجر () 3(
 ).8/533الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).4/2026ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 5(
 ).8/533الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).8/533الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( )7(
 ).8/533الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( )8(
 ).8/411لسان المیزان، البن حجر () 9(
 ).4/358، میزان االعتدال، للذهبي ()3/190(الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي ) 10(
 ).3/190الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 11(
 ).111الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 12(
 ).9/188السنن الكبرى، للبیهقي () 13(
 ).2/1162ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 14(
 ).5/336مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 15(
 ).8/411لسان المیزان، البن حجر () 16(
 ).2/728الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 17(
 ).257أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 18(
 ).3/142المجروحین، البن حبان () 19(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  الراوي ضعیف جًدا، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه، ووافقه بعضهم على ِشدَِّة تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

  : )1(الراوي الرابع: َیْحَیى ْبُن َأِبي أَُنْیَسَة اْلَجَزِريُّ 
  یحیى بن أبي ُأَنْیَسة أخو زید، ضعیف، ال ُیْكَتُب حدیثه إال للمعرفة. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  .)5(ثقة )4(یحیى بن أبي ُأَنْیَسة متروك الحدیث، وأخوه زید بن أبي ُأَنْیَسة :)3(وقال في موضع
  ال ینبغي ألهل العلم أن یشغلوا أنفسهم بحدیث هؤالء. :)6(وقال في موضع آخر

   أقوال النقاد في الراوي: -
 )11(وابن حبان )10(وأبو داود )9(وأبو حاتم الرازي )8(وابن معین )7(ضعفه البزار  

    )17(والبوصیري )16(والهیثمي )15(والزیلعي )14(وابن القیسراني )13(والبیهقي )12(والدارقطني
  

                                                           
انظر: تقریب التهذیب، یحیى بن أبي أنیسة، أبو زید الجزري، من السادسة، مات سنة ست وأربعین ومائة، ت. ) 1(

                                          ).588البن حجر (ص: 
 ).2/452المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).3/50المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ( )3(
ن السادسة،             هو زید بن أبي أنیسة الجزري، أبو أسامة، أصله من الكوفة ثم سكن الرها، ثقة له أفراد، م) 4(

   ).222مات سنة تسع عشرة ومائة، وله ست وثالثون سنة، ع.  انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
َواَیِة ) 5( قال الباحث: تكرر هذا القول بتمامه عندما أورده اإلمام یعقوب الفسوي في: "َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

 ).3/43یخ، لیعقوب الفسوي (َعْنُهْم". انظر: المعرفة والتار 
  ).2/449المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
  ).3/296مسند البزار () 7(
 ).31/227، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()64/53تاریخ دمشق، البن عساكر () 8(
  ).9/130الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
  ).2/272السجستاني (سؤاالت اآلجري أبا داود ) 10(
  ).6/315الثقات، البن حبان () 11(
  ).3/158سنن الدارقطني () 12(
  ).6/438السنن الكبرى، للبیهقي () 13(
  ).1/387ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 14(
  ).2/268نصب الرایة، للزیلعي () 15(
 ).2/4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 16(
  ).4/46المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري ( إتحاف الخیرة) 17(



 

      
311 

 الفصل الثاني

  .)2(وزاد أبو حاتم: لیس بالقوي، وكذا قال أبو زرعة الرازي، )1(وابن حجر
 )8(والبیهقي )7(والدارقطني  )6(والساجي )5(وابن الجنید )4(والنسائي )3(وقال أحمد بن حنبل  

: متروك الحدیث، وزاد )13(والهیثمي )12(وابن الملقن )11(والذهبي )10(وابن الجوزي )9(والجورقاني
: ال یحتج )14(وزاد البیهقي في موضع آخر، الساجي: ضعیف جًدا، كان صدوًقا ولم یكن بالحافظ

   .به

: ضعیف في الحدیث، واجتمع أصحاب الحدیث على ترك حدیثه إال من )15(وقال الفالس
   ال یعلم.

  .: لیس بثقة)17(: غیر ثقة، وقال النسائي مرة)16(وقال الجوزجاني

  : تالف. )18( وقال الذهبي مرة
  

  
                                                           

  ).588تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 1(
  ).9/130الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
  ).9/4الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
  ).109الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 4(
  ).3/191( الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي) 5(
  ).12/286إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).262، سؤاالت حمزة للدارقطني (ص: )2/503سنن الدارقطني () 7(
  ).7/651السنن الكبرى، للبیهقي () 8(
  ).1/526األباطیل والمناكیر والصحاح والمشاهیر، للجورقاني () 9(
  ).2/173التحقیق في مسائل الخالف، البن الجوزي () 10(
  ).1/344تنقیح التحقیق، للذهبي () 11(
 ).6/13البدر المنیر، البن الملقن () 12(
 ).4/266مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 13(
  ).9/430السنن الكبرى، للبیهقي () 14(
  ).9/130الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
  ).303أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 16(
  ).12/285إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 17(
  ).2/361الكاشف، للذهبي () 18(
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: لیس بشيء، وقال )2(: لیس حدیثه بشيء، وقال في موضع)1(وقال ابن معین في موضع
: ضعیف، )5(: ضعیف ال یكتب حدیثه، وقال ابن سعد)4(وابن المدیني )3(في موضع آخر هو

  وأصحاب الحدیث ال یكتبون حدیثه.

: ال یتابع في حدیثه، وقال أحمد بن حنبل )7(: لیس بذاك، وفي موضع آخر)6(وقال البخاري
: كان ممن یقلب )9(: لیس ممن یكتب حدیثه، وقال ابن حبان في موضع آخر )8(في موضع آخر

سانید ویرفع المراسیل حتى إذا سمعها المبتدئ في الصناعة لم یشك أنها معمولة، ال یجوز األ
  : ممن ال یحتج بروایته.)10(االحتجاج به بحال، وقال أبو عبد اهللا الحاكم

وتفرد ابن عدي بمخالفته هذا الجمع الكثیر من أهل العلم الذي نبذوا حدیث الراوي، فأشار 
: یقع في روایاته ما یتابع علیه، وما ال یتابع علیه، وهو )11(وذلك بقوله إلى أنه ممن یكتب حدیثه؛

  مع ضعفه یكتب حدیثه.

وٕاضافة على وجود من ترك حدیث الراوي هناك من اتهمه بالكذب، فكذبه أخوه زید بن أبي   
 )16(وابن حجر مرة )15(وابن الجوزي )14(وابن القیسراني )13(وعبید اهللا بن عمرو الرقي )12(أنیسة

  .)18(واأللباني )17(الشوكانيو 

                                                           
 ). 130/ 9الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( )1(
 ). 415/ 4)، وروایة الدوري (226تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص:  )2(
 ). 130/ 9الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( )3( 
 ). 4/ 9الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( )4(
 ). 336/ 7الطبقات الكبرى، البن سعد ( )5(
 ). 139)، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: 262/ 8التاریخ الكبیر ( )6(
 ). 161/ 2التاریخ األوسط، للبخاري ( )7(
 ). 130/ 9الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( )8(
 ). 110/ 3المجروحین، البن حبان ( )9(
 ). 198سؤاالت السجزي للحاكم (ص:  )10(
  ).9/13الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 11(
  ).9/130الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
  ).64/51تاریخ دمشق، البن عساكر () 13(
  ).352تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 14(
  ).1/365الواهیة، البن الجوزي (العلل المتناهیة في األحادیث ) 15(
  ).1/374التلخیص الحبیر، البن حجر () 16(
 ).1/284نیل األوطار، للشوكاني () 17(
 ).209/ 1إرواء الغلیل، لأللباني () 18(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  الراوي متروك الحدیث متهم بالكذب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

أیًضا على ترك حدیثه سوى اإلمام  على تضعیفه، ووافقوه یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
یعقوب الفسوي: "ضعیف، ال ُیْكَتُب حدیثه إال للمعرفة" بنحو عبارة  ابن عدي،  وجاءت عبارة اإلمام

  .- في أحد أقواله–معین  األئمة ابن المدیني وابن سعد وابن
َوَال ُیْحَتجُّ ِبِرَواَیِتِه"، الرواة الذین قال فیهم، "َال ُیْكَتُب َحِدیُثُه ِإالَّ ِلْلَمْعِرَفِة،  -25

  "َمْرُغوٌب َعْن َحِدیِثِه َوِرَواَیِتِه":
  : )1(الَمَدِنيُّ  الراوي األول: ُأَساَمُة ْبُن َزْیِد ْبِن َأْسَلمَ 

  أسامة بن زید بن أسلم ال ُیْكَتُب حدیثه إال للمعرفة، وال ُیْحَتجُّ بروایته.: )2(قال یعقوب الفسوي -
   الراوي: أقوال النقاد في -

 )4(ذكره ابن خلفونو  ا،خیرً  علیه وأثنى ثقة، هو: المدیني بن علي لي : قال)3(البخاري قال
   في الثقات.

: هو عندنا ثقة، ولیس بالقوي، وقد أنكر أصحابنا )5(في موضع آخر وقال ابن المدیني
أخشى أال یكون : )6(علیه أحادیث، وبنو زید بن أسلم كلهم لیس باألقویاء، وقال أحمد بن حنبل

  : لیس بالقوي.)7(بقوي في الحدیث، وقال النسائي
                 )12(والنسائي )11(وأبو داود )10(وابن عمار )9(والجوزجاني )8(وضعفه ابن معین  

   .)14(والهیثمي )13(وابن القیسراني
                                                           

أسامة بن زید بن أسلم العدوي، موالهم المدني، من السابعة، مات في خالفة المنصور، ق. انظر: تقریب ) 1(
  ).98(ص:  التهذیب، البن حجر

 ).3/42المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 .)23/ 2( للبخاري ،الكبیر التاریخ )3(
 ).2/54إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).96سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 5(
 ).2/473العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 6(
 ).19والمتروكون، للنسائي (ص: الضعفاء ) 7(
 ).381، سؤاالت ابن الجنید(ص: )67، تاریخ ابن معین، روایة الدارمي(ص: )4/339تاریخ ابن أبي خیثمة() 8(
 ).224-223أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 9(
 ).54تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 10(
 ).2/53(إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ) 11(
 ).2/53إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
 ).1/250ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 13(
 ).4/255مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
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: رجل صالح، ضعفه أحمد بن حنبل )2(: ضعفوه، وقال في موضع آخر)1(وقال الذهبي
  لسوء حفظه.وغیره 

یف ُیْكَتُب حدیثه، ولم أجد له حدیثًا منكًرا جًدا ال إسناًدا،            : ضع)3(وقال ابن عدي  
:     )4(وال متًنا، وأرجو أنه صالح، وقال البرقي: ممن ُیَضعَّف وُیْكَتُب حدیثه، وقال ابن الجارود

  ممن یحتمل حدیثه.

: كان )6(وَبیََّن ابن حبان سبب تضعیفه، فقال ه.: ضعیف من قبل حفظ)5(وقال ابن حجر         
  حتى كان یرفع الموقوف ویوصل المقطوع ویسند المرسل. في األخبار ویخطئ في اآلثار،یهم 

  : منكر الحدیث ضعیف.)7(وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر

  : لیس حدیثه )9(: لیس بشيء، وقال في موضع آخر)8(وقال ابن معین في موضع
   .بشيء

   .: لیس بحجة)10(وقال ابن سعد

  : ترك یحیى بن سعید القطان حدیثه.)11(وقال ابن الجوزي

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

بعضهم على تضعیفه ضعًفا على تضعیفه، ووافقه  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  شدیًدا.

  

                                                           
 ).1/232الكاشف، للذهبي () 1(
 ).1/174، میزان االعتدال، للذهبي ()1/66المغني في الضعفاء () 2(
 ).2/82البن عدي ( الكامل في ضعفاء الرجال،) 3(
 ).2/53إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).98تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).1/179المجروحین، البن حبان () 6(
 ).2/285الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).403سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 8(
 ).2/285عدیل، البن أبي حاتم (، الجرح والت)3/157تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 9(
 ).5/483الطبقات الكبرى، البن سعد () 10(
 ).1/95الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 11(
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  : )1(الراوي الثاني: ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلُقَرِشيُّ اْلَوقَّاِصيُّ 
یقال له  - من ولد سعد بن أبي وقاص- عثمان بن عبد الرحمن القرشي :)2(قال یعقوب الفسوي -

، ال َیْكُتُب أهل العلم حدیثه إال للمعرفة، وال   ُیْحَتجُّ بروایته. اْلَوقَّاِصيُّ

َواَیِة َعْنُهْم. :)3(وذكره في   َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .: لین الحدیث(5)قال البزار، و لیس عند أهل الحدیث بالقوي :(4)قال الترمذي

  .)10(وابن حجر )9(والهیثمي )8(والذهبي )7(والبیهقي(6) ضعفه ابن معینو 

  .(11)المدیني جد اوضعفه ابن 

  .: عامة أحادیثه مناكیر، إما إسناده أو متنه منكًرا(12)قال ابن عديو 

          : (15)وقال ابن القیسراني : لیس بشيء،(14) أبو داودو  (13)في موضعوقال ابن معین 
  ال شيء في الحدیث.

                                                           
عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي، أبو عمرو المدني، ویقال له ) 1(

السابعة، مات في خالفة الرشید، ت.                المالكي، نسبة إلى جده األعلى أبي وقاص مالك، من 
  ).385انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).3/49المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).3/36المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ( )3(
  ).540/ 4سنن الترمذي () 4(
  ).25/ 7مسند البزار () 5(
  ).361/ 3تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 6(
 ).4/245السنن الكبرى، للبیهقي () 7(
 ).4/454تاریخ اإلسالم، للذهبي () 8(
 ).3/87مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
 ).4/337التلخیص الحبیر، البن حجر () 10(
  ).13/155تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 11(
  ).6/273ء الرجال، البن عدي (الكامل في ضعفا) 12(
  ).206/ 3الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 13(
  ).292داود السجستاني (ص اسؤاالت اآلجري أب) 14(
  ).399البن القیسراني (ص:  ،) تذكرة الحفاظ15(
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          (5)الحاكمأبو أحمد و  (4)الدارقطنيو  (3)األزديو  (2)والنسائي (1)وقال أبو حاتم الرازي
ذاهب : متروك الحدیث، وزاد أبو حاتم: (9)وابن حجر )8(والهیثمي )7(والذهبي (6)وابن القیسراني

  : ذاهب الحدیث.(10)، وقال مسلمكذاب الحدیث

  .(13)الجوزجاني: ساقط، وقال (12)سكتوا عنه، وفي موضع آخر: (11)البخاري: تركوهوقال 

  وال ُیْكُتُب حدیثه. لیس بثقة،: (15)آخر والنسائي في موضع(14) وقال البرقي

  : ضعیف، ال ُیْكُتُب حدیثه.(16)وقال ابن األثیر الجزري

ُیْكُتُب ال واتهمه بعض النقاد بالكذب ووضع الحدیث، فقال ابن معین في موضع آخر: 
، وقال ابن حبان: كان ممن یروى عن الثقات األشیاء الموضوعات،         (17)حدیثه، كان یكذب

: یحدث (20)الساجى: كان یضع الحدیث، وقال (19)، وقال صالح جزرة(18)یجوز االحتجاج بهال 
  .بأحادیث بواطیل

  
                                                           

  ).157/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
  ).75الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 2(
  ).2/169والمتروكون، البن الجوزي (الضعفاء ) 3(
  ).4/175سنن الدارقطني () 4(
  ).9/165إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
  ).3/1443( ، البن القیسرانيذخیرة الحفاظ) 6(
 .)8/140، سیر أعالم النبالء، للذهبي ()33تلخیص كتاب الموضوعات (ص: ) 7(
 ).4/93مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 8(
  ).385تقریب التهذیب، البن حجر (ص ) 9(
  ).1/569الكنى واألسماء، لمسلم () 10(
  ).98، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )6/238التاریخ الكبیر () 11(
  ).2/161التاریخ األوسط، للبخاري () 12(
  ).127أحوال الرجال، للجوزجاني (ص ) 13(
  ).9/165إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
  ).19/427تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 15(
  ).3/152اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري () 16(
  ).334سؤاالت ابن الجنید (ص) 17(
  ).2/98المجروحین، البن حبان () 18(
  ).43/91تاریخ دمشق، البن عساكر () 19(
  ).9/165إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 20(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك متهم بالكذب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على تضعیفه ضعًفا شدیًدا،  الفسويیعقوب  اإلمام وافق النقاد
  ووافقه بعضهم على عدم كتابة حدیثه واالحتجاج به.

  

  : )2( )1(الُكوِفيُّ  الراوي الثالث: َسِعیُد ْبُن َساِلٍم اْلَقدَّاحُ 
سعید بن سالم الَقدَّاح، وكان له رأي سوء، وكان داعیة، مرغوب عن  :)3(قال یعقوب الفسوي -

  حدیثه وروایته.

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)6(، وذكره ابن خلفون في الثقات)5(ومحمد بن السكري )4(وثقه ابن معین

  ، ولم یكن بالقوي.: كان ثقة)7(وقال ابن المدیني

  : محله الصدق. )9(هو، وقال أبو حاتم الرازي: إلى الصدق ما )8(وقال أبو زرعة الرازي

: صدوق، وزاد أبو داود: یذهب إلى )12(وابن عبد الهادي )11(والذهبي )10(وقال أبو داود
  اإلرجاء.

                                                           
اح: نسبة تقال لمن یبرئ الِقداح، وهو جمع قدح وهو السهم قبل أن ینصل ویراش، وتقال لصانع األقداح الَقدَّ ) 1(

  ).10/348أیًضا، وهي آنیة للشرب. انظر: األنساب للسمعاني (
سعید بن سالم القداح، أبو عثمان المكي، أصله من خراسان أو الكوفة الكوفي، من كبار التاسعة، مات سنة ) 2(

  ).236وسبعین ومائة، د س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ست 
 ).3/54المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).1/319، الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي ()4/452الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).5/299إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
 ).5/299مغلطاي (إكمال تهذیب الكمال، ل) 6(
 ).115سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 7(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم                )3/872الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 8(

)4/31.( 
 ).4/31الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).10/456الرجال، للمزي (تهذیب الكمال في أسماء ) 10(
 ).1/260المغني في الضعفاء، للذهبي () 11(
 ).1/79تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 12(
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: لیس به بأس، وزاد ابن معین في )3(وابن القیسراني )2(والنسائي )1(وقال ابن معین مرة
  حنیفة، ولكنه صدوق. يأب يرأ ي: إنما كان یتكلم ف)4(موضع آخر

: حسن الحدیث وأحادیثه مستقیمة، وهو عندي صدوق ال بأس به مقبول )5(وقال ابن عدي
: كان رجًال صالحًا فاضًال، )7(: صالح ال بأس به، وقال ابن الفرضي)6( الحدیث، وقال ابن وضاح

 : ال بأس به.      )8(وقال الفتني

اإلشارة لوهمه في الحدیث، فقال ابن األثیر ونزل به بعض النقاد عن مرتبة الثقة مع 
: صدوق یهم، ورمي )10(: كان مرجًئا یهم في الحدیث، لیس به بأس، وقال ابن حجر)9(الجزري

  باإلرجاء، وكان فقیًها.

  : كان ممن یغلو في اإلرجاء، وفي حدیثه وهم.)11(وقال العقیلي

 )15(وابن الجارود )14(، وذكره أبو العرب)13(وابن القیسراني مرة )12(وضعفه الساجي
  في الضعفاء. )17(وابن الجوزي )16(والعقیلي

  .: لیس بشيء)18(وقال ابن معین مرة

                                                           
 ).3/82تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 1(
 ).10/456تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 2(
 ).2/786ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 3(
 ).1/90ن، روایة ابن محرز (تاریخ ابن معی) 4(
 ).4/454الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
 ).5/299إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).1/205تاریخ علماء األندلس، البن الفرضي () 7(
 ).205تذكرة الموضوعات، للفتني (ص: ) 8(
 ).3/17اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري () 9(
 ).236تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 10(
 ).2/108الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 11(
 ).5/298إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
 ) 82تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 13(
 ).5/299إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).5/299إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 15(
 ).2/108، للعقیلي (الضعفاء الكبیر) 16(
 ).1/319الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 17(
 ).1/320المجروحین، البن حبان () 18(
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: لیس بذاك في الحدیث، وقال ابن )2(: لیس بحجة، وقال عثمان الدارمي)1(وقال العجلي
بها مقلوبة حتى خرج بها عن حد  يءوكان یهم في األخبار حتى یج: كان یرى اإلرجاء، )3(حبان

  االحتجاج به.

  : متروك.)4(وقال ابن القیسراني مرة أخرى        
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق مرجئ یهم، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، وخالفهم أغلب النقاد بتوثیقهم له مع  یعقوب الفسوي اإلمام وافق بعض النقاد
یعقوب الفسوي "وكان له رأي سوء، وكان داعیة"، ولعل هذا  إشارتهم لبدعته التي أشار إلیها اإلمام

  الذي دفعه لترك حدیثه بقوله: "مرغوب عن حدیثه وروایته".

  

 الرواة الذین قال فیهم، "ُیْنَسُب ِإَلى اْلَكِذِب": -26
  : )5(الَمَدِنيُّ  ِإْبَراِهْیُم بُن ُمَحمَِّد بِن َأِبي َیْحَیى اَألْسَلِميُّ الراوي: 

، َراِفِضيٌّ ُیْنَسُب إلى  :)6(قال یعقوب الفسوي - ، ُمْعَتِزِليٌّ ، َقَدِريٌّ إبراهیم بن أبي یحیى أخوهم، َجْهِميٌّ
  الكذب.

عن اللیث بن سعد عن خالد بن یزید عن سعید بن  )8(حدثنا أبو صالح: )7(آخر وقال في موضع
أبي هالل عن عمر بن صهبان وهو خال إبراهیم بن أبي یحیى، وهو منكر الحدیث ضعیف،             

  وأما إبراهیم فمتروك مهجور.

  

                                                           
 ).1/399معرفة الثقات، للعجلي () 1(
 ).1/319، الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي ()4/452الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 2(
 ).1/320المجروحین، البن حبان () 3(
 ).99معرفة التذكرة، البن القیسراني (ص: ) 4(
إبراهیم بن محمد بن أبي یحیى األسلمي، أبو إسحاق المدني، من السابعة مات سنة أربع وثمانین ومائة، ق.                             ) 5(

                                                 ).93انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/55المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
 ).3/55المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 هو عبد اهللا بن صالح.) 8(



 

      
320 

 الفصل الثاني

  أقوال النقاد في الراوي: -

براهیم بن أبي : أخبرني من ال أتهم، عن سهیل وغیره، یعني إ)2(، وقال مرة)1(وثقه الشافعي
  یحیى. وقد َحسََّن حاله أیًضا: ابن األصبهاني، وابن ُعْقدة، وابن عدي.

: سألت أحمد بن سعید (یعني ابن ُعْقدة)، فقلت: تعلُم أحًدا أحسَن القوَل )3(قال ابن عدي
في إبراهیم بن أبي یحیى غیر الشافعي؟ فقاَل لي: نعم، حدثنا أحمد بن یحیى األودي، قال: سألت 

  دان بن األصبهاني، یعني محمًدا، فقلُت: أتدین بحدیِث إبراهیم بن أبي یحیى؟ فقال: نعم.حم

: ُثمَّ قال لي أحمد بن محمد بن سعید (یعني ابن عقدة): نظرُت في )4(وقال ابن عدي
  حدیِث إبراهیم بن أبي یحیى كثیًرا، ولیس هو بمنكِر الحدیث. 

قال، وقد نظرُت أنا أیًضا في حدیثِه الكثیر، فلم أجد : وهذا الذي قاله كما )5(وقال ابن عدي
  فیه منكًرا إال عن شیوٍخ یحتملون.

ْرُتها، )6(إلى أْن قال : وهذا الذي قاله ابن سعید كما قال، وقد نظرُت أنا في أحادیِثِه، وتبحَّ
ن ِقَبل الراوي عنُه، وفتَّْشت الكلَّ منها، فلیَس فیها حدیٌث منكر، وٕانَّما یروي المنكر إذا كان العهدة م

أو من ِقَبل من یروي إبراهیُم عنه، وكأنَّه أتى من ِقَبل شیخه ال من ِقَبِله، وهو في جملِة من ُیْكتب 
  حدیُثه.

والحسن بن أحمد  )10(الشوكاني )9(وابن الملقن )8(والذهبي )7(وضعفه وابن عبد الهادي  
  الدِّیِن، رافضي، قدري.: ضعیف الحدیث، ضعیف )12(وقال الدارقطني، )11(الصنعاني

  
                                                           

 ).1/378، السنن الكبرى، للبیهقي ()2/234األم، للشافعي () 1(
 ).9/333معرفة السنن واآلثار، للبیهقي ( ،)1/357الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 2(
 ).1/357الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
 ).1/357الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).1/358الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
 ).1/367الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).4/360تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 7(
 ).1/57میزان االعتدال، للذهبي (، )2/32تنقیح التحقیق () 8(
 ).7/634البدر المنیر، البن الملقن () 9(
 ).5/182نیل األوطار، للشوكاني () 10(
 ).2/975( للرباعيفتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبینا المختار، ) 11(
 ).90سؤاالت السلمي للدارقطني (ص: ) 12(
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  : ضعیف بمرة.)2(: لیس بالقوي عندهم، وقال ابن الجوزي)1(وقال أبو عبد اهللا الحاكم
: لیس بشيء، وقال مالك بن )5(وابن القیسراني )4(وأبو زرعة الرازي )3(وقال ابن معین

ه،     وقال : ال یكتب حدیث)8(وابن معین مرة )7(: لیس هو في حدیثه بذاك، وقال العجلي)6(أنس
: لیس ممن ُیْفرح بحدیثه، )9(ابن سعد: كان كثیر الحدیث، ترك حدیثه، لیس یكتب، وقال الحازمي

: فیه ضروب من البدع فال یشتغل بحدیثه فإنه غیر مقنع وال حجة،              )10(وقال الجوزجاني
بین األئمة اختالًفا     : ال یحتج بحدیثه عند األئمة جمیعها، ال أعلم )11(وقال محمد بن سحنون

  : غیر محتج به.)12(في إبطال الحجة بحدیثه، وقال البیهقي
  وقد تركه جماعة كبیرة من أئمة النقد كما فعل یعقوب الفسوي.   
 )16(واألزدي )15(والنسائي )14(والحسین بن إدریس األنصاري )13(قال أبو حاتم الرازي   

   )21(وابن القیسراني )20(إلشبیليوا )19(وابن الجوزي )18(والخلیلي )17(والدارقطني
                                                           

 ).221سؤاالت السجزي للحاكم (ص: ) 1(
 ).2/138مسائل الخالف، البن الجوزي ( التحقیق في) 2(
 ).279سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 3(
 ).2/127الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).91تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 5(
 ).1/62الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 6(
 ).1/209معرفة الثقات، للعجلي () 7(
 ).3/95(تاریخ ابن معین، روایة الدوري ) 8(
 ).189االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار، للحازمي (ص: ) 9(
 ).218أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 10(
قال الباحث: في كالم اإلمام محمد بن سحنون نظر؛ لوجود من  ).1/286إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(

 َقوَّى حال الراوي كما تقدم.
 ).2/250للبیهقي (األسماء والصفات، ) 12(
 ).2/126الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).225سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 14(
 ).2/187تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 15(
 ).1/287إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
 ).4/156سنن الدارقطني () 17(
 ).1/308خلیلي (لل ) اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث،18(
 ).1/250العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة، البن الجوزي () 19(
 ).338/ 1( األحكام الوسطى، لإلشبیلي )20(
 ).1/352ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 21(
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وأحمد بن  )5(: متروك، وقال البخاري)4(والسیوطي )3(وابن حجر )2(وابن القیم )1(والذهبي
: ترك الناس حدیثه، وزاد: ال یكتب حدیثه، كان یروى أحادیث منكرة لیس لها أصل، وكان )6(حنبل

القدر، تركه یحیى بن سعید، وأهل : كان یرى )7(یأخذ حدیث الناس یضعها في كتبه، وقال الساجي
  الحدیث.

             )12(والنسائي )11(وابن الجارود )10(والعجلي )9(وأحمد بن حنبل )8(وقال ابن معین
: لیس بثقة، وزاد أحمد بن حنبل: وال في دینه، وزاد النسائي: وال یكتب حدیثه،               )13(وابن الجوزي

: هالك، وقال مقبل بن هادي )14(دیث. وقال ابن القطانوقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الح
  : تالف. )15(الوادعي

 )16(ونسبه جلة من األئمة إلى الكذب كما قال یعقوب الفسوي، ومنهم: مالك بن أنس  
   .)19(وابن معین )18(وابن المدیني )17(ویحیى القطان

  

                                                           
 ).2/149تنقیح التحقیق، للذهبي () 1(
 ).1/545جامع المسانید والسنن، البن كثیر () 2(
 ).93البن حجر (ص:  تقریب التهذیب،) 3(
 ).1/492حاشیة السندي على سنن ابن ماجه، للسندي () 4(
 ).1/323التاریخ الكبیر، للبخاري () 5(
 ).1/62، الضعفاء الكبیر، للعقیلي ()2/126الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).1/285إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).4/359تاریخ ابن أبي خیثمة ( ،)3/162(تاریخ ابن معین، روایة الدوري  )8(
 ).1/62، الضعفاء الكبیر، للعقیلي ()2/126الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).1/286إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).1/287إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
 ).2/187تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 12(
 ).1/51والمتروكون، البن الجوزي (الضعفاء ) 13(
 ).4/467بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 14(
 ).208أحادیث معلة ظاهرها الصحة، لمقبل بن هادي الوادعي (ص: ) 15(
 ).1/51الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 16(
 ).2/535العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 17(
 ).124سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 18(
 ).2/126، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/165تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 19(
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 )6(والبزار )5(وابن الجارود )4(وأبو داود )3(وأبو حاتم الرازي )2(وابن البرقي )1(ویزید بن هارون
  .)8(وابن القیسراني )7(وابن حبان

: سألت فقهاء المدینة عن إبراهیم بن أبي یحیى فكلهم یقول: )9(وقال بشر بن المفضل       
  : رمي بالرفض والكذب.)11(والعراقي )10(كذاب، وقال الزیلعي

: )12(الربیع بن سلیمان ولكن الشافعي لم یعبأ بكل من كذبه، وكان یبعده عن الكذب، قال
سمعت الشافعي یقول: كان إبراهیم بن أبي یحیى قدرًیا، قیل للربیع: فما حمل الشافعي على أن 
روى عنه؟ قال: كان یقول ألن َیِخرَّ إبراهیم من بعد أحب إلیه من أن یكذب، وكان ثقة في 

  الحدیث.
  وأحكام غیره من النقاد:یعقوب الفسوي  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي متروك منسوب إلى الكذب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

على تضعیفه، ووافقه كثیر منهم على ترك حدیثه،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  ورماه ُجلَّة منهم بالكذب، بینما وثقه الشافعي وابن األصبهاني وابن ُعْقدة وابن عدي.

ه إلیه كان بسبب كذبه وعقیدته، حیث نصَّ عدٌد منهم أنَّه كان  ویبدو أنَّ أكثَر النَّْقِد الموجَّ
  معتزلی ا قَدری ا جهمی ا رافضی ا. 

  : "لم یترك إبراهیم بن أبي یحیى للقدر، إنما ترك للكذب".)13(یحیى القطان اإلمام قال

                                                           
 ).1/318، سؤاالت الترمذي للبخاري ()1/62الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 1(
 ).7/412سیر أعالم النبالء، للذهبي () 2(
 ).2/126والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 3(
 ).4/805، تاریخ اإلسالم، للذهبي ()1/62الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 4(
 ).1/287إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
 ).1/161تهذیب التهذیب، البن حجر () 6(
 ).1/105المجروحین، البن حبان () 7(
 ).123تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 8(
 ).2/126الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).1/357نصب الرایة، للزیلعي () 10(
  ).1/399تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 11(
 ).1/378السنن الكبرى، للبیهقي () 12(
 ).1/105المجروحین، البن حبان () 13(
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بن أبي یحیى، قلت: من أجل القدر  وقال بشر بن عمر: نهاني مالك بن أنس عن إبراهیم
  : "لیس هو في حدیثه بذاك". )2(: "لیس هو في دینه بذاك"، وقال مرة)1(تنهاني؟ قال

:             )3(وعندما سئل ابن المبارك عن سبب تركه لحدیث إبراهیم بن أبي یحیى أجاب قائًال 
  دلیس"."كان مجاهًرا بالقدر، وكان اسم القدر یغلب علیه، وكان صاحب ت

: "وأما )4(وقد حاول ابن حبان أن یعتذر لروایة الشافعي عنه وٕاكثار االحتجاج به، فقال
الشافعي فإنه كان یجالسه في حداثته، ویحفظ عنه حفظ الصبي، والحفظ في الصغر كالنقش في 
الحجر، فلما دخل مصر في آخر عمره فأخذ یصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى األخبار ولم تكن 

كتبه فأكثر ما أودع الكتب من حفظه، فمن أجله ما روى عنه، وربما كنى عنه وال یسمیه في  معه
  كتبه". 

: "األكثرون )5(ویعتدر الباحث أیًضا لروایة اإلمام الشافعي عنه بما قاله اإلمام العالئي
  ضعفوه، وتََبیََّن لهم من حاله ما لم یطلع علیه اإلمام الشافعي رحمه اهللا".

  

 واة الذین قال فیهم، "َكذَّاٌب"، "َیَضُع اْلَحِدیث"، "َكذَّاٌب َیَضُع اْلَحِدیث":الر  -27
  : )7(الُكوِفيُّ  )6(الراوي األول: اْلَحَسُن ْبُن ِزَیاٍد اللُّْؤُلِؤيُّ 

  الحسن اللؤلؤي كذاب.: )8(یعقوب الفسوي قال -

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)10(حبان في الثقات، وذكره ابن )9(وثقه مسلمة بن قاسم  
                                                           

 ).1/62الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 1(
 ).1/62للعقیلي (الضعفاء الكبیر، ) 2(
 ).1/105المجروحین، البن حبان () 3(
 ).1/107المجروحین، البن حبان () 4(
 ).93جامع التحصیل، للعالئي (ص: ) 5(
                                               ).11/230اللؤلؤي: هذه النسبة لجماعة كانوا یبیعون اللؤلؤ. انظر: األنساب، للسمعاني () 6(
وابن جریج ومالك بن مغول وأیوب بن  يرأي، روى عن سعید بن عبید الطائ الحسن بن زیاد اللؤلؤي، صاحب) 7(

عتبة والحسن بن عمارة، روى عنه على بن هاشم بن مرزوق. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم 
)3/15.(                                                                                               

 ).3/56المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 ).3/48لسان المیزان، البن حجر () 9(
 ).8/168الثقات، البن حبان () 10(
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وابن األثیر  )4(وابن عدي )3(وأبو حاتم الرازي )2(وأحمد بن حنبل )1(وضعفه ابن معین
  .)7(والنسائي )6(، وزاد أبو حاتم: لیس بثقة وال مأمون، وكذا قال أبو داود)5(الجزري

: لیس بشيء، ال هو محمود عند )9(: لیس بشيء، وقال صالح جزرة)8(وقال ابن معین
، قیل له بأي شيء تتهمه؟ قال: بداء سوء، ولیس هو في - یعني أصحابه-نا، وال عندهم أصحاب

  : لیس في الحدیث بشيء.)10(الحدیث بشيء، وقال السمعاني

  : ال ُیكَتُب حدیثه.)12(والنسائي مرة )11(وقال ابن المدیني

  .)14(والهیثمي )13(وتركه الدارقطني  

  )19(والعقیلي )18(والساجي )17(والنسائي )16(وأبو داود )15(ورماه بالكذب ابن معین
  .)21(وابن الملقن )20(والدارقطني

                                                           
 ).1/227الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 1(
 ).1/202، الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي ()8/275تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 2(
 ).6/615، علل الحدیث، البن أبي حاتم ()3/15الجرح والتعدیل () 3(
 ).3/162الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).3/136اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري () 5(
 ).8/275تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 6(
 ).34الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 7(
 ).1/227الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 ).8/275تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 9(
 ).11/231األنساب، للسمعاني () 10(
 ).8/275تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 11(
 ).1/202الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 12(
 ).23سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 13(
 ).6/262الفوائد، للهیثمي (مجمع الزوائد ومنبع ) 14(
 ).3/15الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  () 15(
 ).1/491میزان االعتدال، للذهبي () 16(
 ).124تسمیة من لم یرو عنه غیر رجل واحد، للنسائي (ص: ) 17(
 ).3/48لسان المیزان، البن حجر () 18(
 ).3/48لسان المیزان، البن حجر ( )19(
 ).8/275البغدادي (تاریخ بغداد، للخطیب ) 20(
 ).5/501البدر المنیر، البن الملقن () 21(
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: ما رأیت أكذب من )2(: ُیكذب على ابن جریج، وقال أبو ثور بن إبراهیم)1(وقال ابن نمیر
 اللؤلؤي، كان على طرف لسانه ابن جریج، عن عطاء.

  وأحكام غیره من النقاد:یعقوب الفسوي  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي كذاب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

یعقوب الفسوي على تضعیفه تضعیًفا شدیًدا، ووافقه كثیر منهم  اإلمام وافق أغلب النقاد
  على تكذیبه.

  

  : )3(الراوي الثاني: الَهْیَثُم ْبُن َعِدّي ْبِن َعْبد الرَّْحَمن الّطائيُّ الُكوفيُّ 
  الهیثم بن عدي كذاب. :)4(الفسويقال یعقوب  -

  أقوال النقاد في الراوي: -

        )9(والهیثمي )8(وابن األثیر )7(وابن القیسراني )6(وابن عدي جًدا )5(ضعفه ابن المدیني
، وزاد ابن المدیني: الهیثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي، وال أرضاه في الحدیث، )10(وابن الغزي

في شيء، وزاد ابن عدي: ال یعتمد على روایاته عمن روى عنهم، وقال وال في األنساب، وال 
         : ما أقل ما له من المسندات، وٕانما هو صاحب أخبار وأسمار ونسب وأشعار، وزاد )11(مرة

  .    ذبـــــــكــــابن القیسراني: ال یعتمد على روایاته عمن روى عنهم، وزاد الهیثمي: نسب إلى ال

  

                                                           
 ).3/162الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).8/275تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 2(
، روى عن االعمش  وابن ابى لیلى ومجالد يمن بن زید، أبو عبد الرحمن الطائالهیثم بن عدى بن عبد الرح) 3(

.                 يیل بن توبة وحجاج بن حمزة الخشابة ومسعر وصدیق بن موسى، روى عنه إسماعوهشام بن عرو 
                                                 ).9/85انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  (

 ).3/56المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
  ).16/76، تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ()4/352الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 5(
  ).3/112( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي) 6(
  ).3/1704ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 7(
  ).5/529الكامل في التاریخ، البن األثیر () 8(
  ).2/146مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 9(
  ).4/348دیوان اإلسالم، البن الغزي () 10(
  ).8/401( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي) 11(
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  في الضعفاء. )3(والدارقطني )2(وابن السكن )1(الجارودابن  رهـــــوذك 

  وكذلك  )6(: سكتوا عنه، وقال أبو زرعة مرة)5(والبخاري )4(وقال أبو زرعة الرازي
: حدث عن )9(: منكر الحدیث، وقال أبو عبد اهللا الحاكم)8(: لیس بشيء، وقال النسائي)7(ابن معین

 : حدث عن الثقات بأحادیث منكرة.)10(النقاشجماعة من الثقات أحادیث منكرة، وقال 

ابن  المناكیر عن الثقات، وقال: في فضله وجاللته یوجد في حدیثه )11(وقال أبو نعیم
   .: لیس بثقة، كان یكذب)13(والبخاري) 12(معین

   .: غیر موثق)15(وقال ابن یونس، : غیر ثقة)14(وقال ابن مهدي

بأمور الناس وأخبارهم،  ولم یكن في الحدیث : كانت له معرفة )16(وقال یعقوب بن شیبة
   .بالقوي، وال كانت له معرفة وبعض الناس یحمل علیه في صدقه

: ولم یكن عند )18(: غیر متفق علیه عند الحفاظ، لینوه، وقال ابن الجوزي)17(وقال الخلیلي
  المحدثین بثقة.

                                                           
  ).6/210لسان المیزان، البن حجر () 1(
  ).6/210لسان المیزان، البن حجر () 2(
  ).3/135الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 3(
  ).369سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء له  (ص: ) 4(
  ).138، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/265، التاریخ األوسط ()8/218الكبیر (التاریخ ) 5(
  ).161سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء له  (ص: ) 6(
  ).77من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال (ص: ) 7(
  ).6/210لسان المیزان، البن حجر () 8(
  ).225حیح، للحاكم أبي عبد اهللا (ص: المدخل إلى الص) 9(
  ).6/210لسان المیزان، البن حجر () 10(
  ).1/85، المسند المستخرج على صحیح مسلم، ألبي نعیم األصفهاني ()159الضعفاء (ص: ) 11(
  ).9/85، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/363تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 12(
  ).4/324للذهبي (میزان االعتدال، ) 13(
  ).191تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 14(
  ).6/210لسان المیزان، البن حجر () 15(
  ).6/210لسان المیزان، البن حجر () 16(
  ).3/895اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 17(
  ).10/177المنتظم، البن الجوزي () 18(
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 )4(وابن القیسراني) 3(والبیهقي )2(والنسائي) 1(وتركه بعض النقاد، فقال أبو حاتم الرازي
: تركوه، )9(: متروك الحدیث، وقال الذهبي مرة)8(وابن العماد )7(والداوودي) 6(والهیثمي )5(والذهبي
  : ساقط.)12(والجوزجاني) 11(: واه، وقال مرة أخرى هو)10(وقال مرة

كذاب،  :)16(والهیثمي )15(وأبو داود )14(والعجلي )13(ورماه بعضهم بالكذب، فقال ابن مهدي
: ذاكروا أبا عبد اهللا بحدیث وأنا )18(: كان یكذب، وقال عبد الملك بن عبد الحمید)17(وقال الساجي

حاضر، فقال: من یرو ذا كذب، فقال له رجل: الهیثم بن عدي عن مجالد؛ فتبسم أبو عبد اهللا 
: سمعت )19(متعجًبا من ذلك، وأظنه قد قال: في هذا الموضع كذب، وقال العباس بن محمد الدوري

بعض أصحابنا یقول: قالت جاریة الهیثم بن عدى: كان موالي یقوم عامة اللیل یصلى فإذا أصبح 
  جلس یكذب.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  متهم بالكذب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم. متروك الحدیثالراوي 

                                                           
  ).9/85أبي حاتم (الجرح والتعدیل، البن ) 1(
  ).16/76، تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ()8/401الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ) 2(
  ).11/395شعب اإلیمان، للبیهقي () 3(
  ).3/1704ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 4(
  ).3/126المستدرك على الصحیحین للحاكم () 5(
  ).9/43ثمي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهی) 6(
  ).2/355طبقات المفسرین، للداوودي () 7(
  ).3/39شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد () 8(
  ).2/717المغني في الضعفاء، للذهبي () 9(
  ).1/369المقتنى في سرد الكنى، للذهبي () 10(
  ).3/95المستدرك على الصحیحین للحاكم () 11(
  ).339 أحوال الرجال، للجوزجاني (ص:) 12(
  ).191تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 13(
  ).462الثقات، للعجلي (ص: ) 14(
  ).2/311سؤاالت اآلجري () 15(
  ).10/10مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 16(
  ).6/210لسان المیزان، البن حجر () 17(
  ).4/352الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 18(
  ).3/364عین، روایة الدوري (تاریخ ابن م) 19(
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    یعقوب الفسوي على تضعیفه، ووافقه أغلبهم على ِشدَّة تضعیفه،   اإلمام وافق النقاد
  ووافقه بعضهم على رمیه بالكذب.

  

  : )1(الراوي الثالث: ُسَلْیَماُن ْبُن َعْمٍرو النََّخِعيُّ الُكوِفيُّ 
أبو داود النخعي اسمه سلیمان بن عمرو، قدري، رجل ُسوء، كذاب، كان : )2(قال یعقوب الفسوي -

  وكان هو وأبو البختري یضعون الحدیث....، .)3(ُیَكذُِّب ُمَجاِوَبه

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : مجمع على ضعفه.)6(والعراقي )5(: ال شيء، وقال الزیلعي)4(قال ابن عمار

 )11(وأبو أحمد الحاكم )10(والدارقطني )9(والنسائي )8(وابن خراش )7(وتركه أبو حاتم الرازي
   .)12(والهیثمي

: ساقط،              )14(: ذاهب الحدیث، وقال ابن حجر)13(وقال أبو نعیم األصفهاني
  : ال یحل ألحد أن یروي عنه.)15(وقال یزید بن هارون

                                                           
، روى عن أبى حازم ي بن وهب النخعي، أبو داود الكوفسلیمان بن عمرو النخعي، وهو ابن عمرو بن عبد اهللا) 1(

                                                 ).4/132وأبى الحوثرة. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).3/57لیعقوب الفسوي (المعرفة والتاریخ، ) 2(
 لعله یرید جرأته على من یدقق معه في الحدیث.) 3(
 ).10/20تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 4(
 ).2/400تخریج أحادیث الكشاف،  للزیلعي () 5(
 ).2/605تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 6(
 ).5/278علل الحدیث، البن أبي حاتم () 7(
 ).10/20بغداد، للخطیب البغدادي (تاریخ ) 8(
 ).48الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 9(
 ).190سؤاالت السلمي، للدارقطني (ص: ) 10(
 ).5/5األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 11(
 ).5/77مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 12(
 ).3/254ني (حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ألبي نعیم األصفها) 13(
 ).2/295الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، البن حجر () 14(
 ).2/86الموضوعات، البن الجوزي () 15(
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 )3(وأبو معمر القطیعي )2(وأبو الولید الطیالسي )1(ورماه بالكذب شریك بن عبد اهللا النخعي
          )8(والدارقطني )7(وقتیبة بن سعید )6(وأحمد بن حنبل )5(وابن معین )4(وٕاسحاق بن راهویه

 )14(والعراقي )13(والذهبي )12(وابن عبد الهادي )11(وابن الجوزي )10(وابن القیسراني )9(وابن القطان
  .)18(والشوكاني )17(والسیوطي )16(والسخاوي )15(والهیثمي

وأحمد بن حنبل  )21(وصالح جزرة )20(والجوزجاني )19(ابن المدیني ووصفه بوضع الحدیث
  .)23(وابن عبد الهادي أیًضا )22(أیًضا

  یضع الحدیث. كان أنه اإلجماع على )25(واإلشبیلي )24(ونقل ابن عدي
                                                           

 ).10/20تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 1(
 ).4/132الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).10/20تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 3(
 ).2/291( التاریخ األوسط، للبخاري) 4(
 ).4/398تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
 ).2/542العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 6(
 ).69، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/291التاریخ األوسط () 7(
 ).25الضعفاء والمتروكین، للدارقطني (ص: ) 8(
 ).3/226البن القطان ( بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام،) 9(
 ).1/282ذخیرة الحفاظ، البن القطان () 10(
 ).1/47الموضوعات، البن الجوزي () 11(
 ).1/410تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 12(
، میزان االعتدال، للذهبي )1/282، المغني في الضعفاء ()277تلخیص كتاب الموضوعات (ص: ) 13(

)2/216.( 
 ).2/605علوم الدین، للعراقي ( تخریج أحادیث إحیاء) 14(
 ).4/17مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 15(
 ).232المقاصد الحسنة، للسخاوي (ص: ) 16(
 ).1/106المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 17(
 ).15الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 18(
 ).10/20تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 19(
 ).330أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 20(
 ).10/20، تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ()5/5األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 21(
 ).4/132الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 22(
 ).1/411تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 23(
 ).4/228الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 24(
 ).3/134(األحكام الوسطى، لإلشبیلي  )25(
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: هو عندهم كذاب یضع الحدیث، كذبه یحیى وأحمد وقتیبة وشریك )1(وقال ابن عبد البر
  وٕاسحاق، وتابعهم سائر أهل العلم بالحدیث، وتركوا حدیثه.

: كذبه ونسبه إلى الوضع من المتقدمین والمتأخرین ممن نقل كالمهم في )2(حجروقال ابن 
  الجرح أو ألفوا فیه فوق الثالثین نفًسا.

 )3(أبو حاتم الرازي وممن جمع بین تكذیبه ووضعه للحدیث كما فعل یعقوب الفسوي،
  . )7(والكناني )6(وأبو عبد اهللا الحاكم )5(والمفصل بن غسان الغالبي )4(والفالس

  : كان رجل سوء، كذاب خبیث، قدري، ولم یكن ببغداد رجل إال )8(وقال ابن معین مرة  
: لیس بشيء، یكذب، یضع )9(وهو خیر منه، كان یضع الحدیث، وقال ابن معین مرة أخرى

  الحدیث.

: كان رجال صالًحا في الظاهر إال أنه كان یضع الحدیث وضًعا،  )10(وقال ابن حبان  
  ال تحل كتابة حدیثه إلى على جهة االختبار، وال ذكره إال من طریق االعتبار.وكان قدری ا، 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي كذاب یضع الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

ًدا، ووافقه أغلبهم على رمیه یعقوب الفسوي على تضعیفه تضعیًفا شدی اإلمام وافق النقاد
في أحد –یعقوب الفسوي بنحو عبارة اإلمام ابن معین  بالكذب والوضع، وجاءت عبارة اإلمام

  .- أقواله

  

  

                                                           
 ).4/163لسان المیزان، البن حجر () 1(
 ).4/163لسان المیزان، البن حجر () 2(
 ).4/132الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).10/20تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 4(
 ).10/20تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 5(
 ).99للحاكم (ص: سؤاالت السجزي، ) 6(
 ).1/65تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 7(
 ).3/554تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
 ).4/132الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).1/333المجروحین، البن حبان () 10(



 

      
332 

 الفصل الثاني

  : )1(، َأُبو الَبْخَتِريُّ الراوي الرابع: َوْهُب بُن َوْهِب بِن َكِثْیٍر اَألَسِديُّ اْلُقَرِشيُّ 
اسمه سلیمان بن عمرو، قدري، رجل ُسوء، كذاب، كان  أبو داود النخعي: )2(قال یعقوب الفسوي -

  وكان هو وأبو البختري یضعون الحدیث....، .)3(ُیَكذُِّب ُمَجاِوَبه

َواَیِة َعْنُهْم. :)4(وذكره في   َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)7(وابن ناصر الدین )6(والدارقطني )5(ضعفه ابن معین

  ث بذاك، روى منكرات؛ فترك حدیثه.: لم یكن في الحدی)8(بن سعدوقال ا

: )12(والذهبي )11(والدارقطني )10(والنسائي )9(وتركه جماعة كبیرة من األئمة، فقال مسلم
مرة: لیس بثقة، وزاد النسائي: وال ُیْكُتب حدیثه،  )14(والذهبي )13(متروك الحدیث، وقال النسائي

  كذاب خبیث. 

  : مطروح الحدیث، وقال أبو أحمد )16(سكتوا عنه، وقال أحمد بن حنبل: )15(وقال البخاري

                                                           
ببغداد، وهو ابن وهب بن كثیر بن عبد اهللا بن ربیعة بن األسود  ي، القاضيالقرش ي) وهب بن وهب، أبو البختر 1(

بن المطلب بن أسد ابن عبد العزى، توفي بها سنة مائتین، روى عن هشام بن عروة وجعفر بن محمد. انظر: 
                                                 ).9/25الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  (

 ).3/57اریخ، لیعقوب الفسوي (المعرفة والت) 2(
 لعله یرید جرأته على من یدقق معه في الحدیث.) 3(
 ).3/44المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).8/333الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
 ).4/1948المؤتلف والمختلف، للدارقطني () 6(
 ).7/296توضیح المشتبه، البن ناصر الدین () 7(
 ).7/240الطبقات الكبرى، البن سعد () 8(
 ).1/153الكنى واألسماء، لمسلم () 9(
 ).104الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 10(
 ).13/36العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 11(
 ).8/107سیر أعالم النبالء، للذهبي () 12(
 ).8/400لسان المیزان، البن حجر () 13(
 ).4/1259اإلسالم، للذهبي (تاریخ ) 14(
 ).136، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )2/320، التاریخ األوسط ()8/170التاریخ الكبیر () 15(
 ).9/25الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
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: ال أعلم له حدیثا مستقیًما، كلها )3(: ذاهب الحدیث، وقال العقیلي)2(والخطیب البغدادي )1(الحاكم
: ال ُیْكُتب حدیثه، وزاد ابن حیان: ضعیف )5(وأبو نعیم األصفهاني )4(بواطیل، وقال ابن حیان

  الحدیث جدًا.
   )8(وحفص بن غیاث )7(وشعیب بن إسحاق القرشي )6(ورماه بالكذب وكیع بن الجراح

   )13(والفالس )12(ودحیم )11(وٕاسحاق بن راهویه )10(وابن المدیني )9(وأبو بكر بن عیاش
 )19(والنسائي )18(ان وأبو داودالرازی )17(وأبو حاتم )16(وأبو زرعة )15(والجوزجاني )14(بن أبي شیبةاوعثمان 

   )25(نــــــــــــقــــوابن المل )24(يــــــــراقــــــــوالع )23(والذهبي )22(وابن عبد الهادي )21(وابن القیسراني )20(والدارقطني

                                                           
 ).2/329األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 1(
 ).15/625تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 2(
 ).4/325الكبیر، للعقیلي (الضعفاء ) 3(
 ).1/244أخبار القضاة، البن حیان () 4(
 ).157الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 5(
 ).8/170التاریخ الكبیر، للبخاري () 6(
 ).9/25الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).63/411، تاریخ دمشق، البن عساكر ()15/625تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 8(
 ).63/414، تاریخ دمشق، البن عساكر ()15/625تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 9(
 ).63/413، تاریخ دمشق، البن عساكر ()15/625تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 10(
 ).9/26الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).63/415بن عساكر (، تاریخ دمشق، ال)15/625تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 12(
 ).2/330األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 13(
 ).190تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 14(
 ).229أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 15(
 ).2/666الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 16(
 ).9/26حاتم (الجرح والتعدیل، البن أبي ) 17(
 ).63/421، تاریخ دمشق، البن عساكر ()15/625تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 18(
 ).63/421، تاریخ دمشق، البن عساكر ()15/625تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 19(
 ).3/135الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 20(
 ).1/455ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 21(
 ).1/67قیح التحقیق، البن عبد الهادي (تن) 22(
 ).37تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 23(
 ).5/2099تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 24(
 ).1/423البدر المنیر، البن الملقن () 25(
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  .)7(والشوكاني )6(وابن العماد )5(والمناوي )4(والفتني )3(والكناني )2(والسیوطي )1(والسخاوي

  .)10(والشوكاني )9(وابن الجوزي )8(أبو عبد اهللا الحاكم ووصفه بوضع الحدیث

وابن عبد الهادي اإلجماع على كذبه ووضعه للحدیث،                      ونقل ابن الجوزي
   .: كذاب یضع الحدیث بإجماعهم)11(فقال ابن الجوزي 

  : كذاب یضع الحدیث باتفاق أهل المعرفة بالحدیث. )12(وقال ابن عبد الهادي

                      )14(وأحمد بن حنبل )13(للحدیث ابن معینوممن جمع بین تكذیبه ووضعه 
  .)20(والشوكاني )19(وابن حجر )18(وابن القیسراني )17(وابن الجوزي )16(وابن عدي )15(وابن الجارود

: كان ممن یضع الحدیث على الثقات، كان إذا جّنه اللیل سهر عامة )21(وقال ابن حبان
ویحدث به، ال تجوز الروایة عنه، وال كتابة حدیثه إال على لیله یتذكر الحدیث ویضعه ثم یكتبه 

  جهة التعجب.
                                                           

 ).102المقاصد الحسنة، للسخاوي (ص: ) 1(
 ).2/92المصنوعة في األحادیث الموضوعة، للسیوطي ( الآللئ) 2(
 ).1/131تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، للكناني () 3(
 ).74تذكرة الموضوعات، للفتني (ص: ) 4(
 ).2/318فیض القدیر، للمناوي () 5(
 ).2/477شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد () 6(
 ).8الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص:  ،)3/195األوطار (نیل ) 7(
 ).8/400لسان المیزان، البن حجر () 8(
 ).1/47الموضوعات، البن الجوزي () 9(
 ).15الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 10(
 ).1/479التحقیق في مسائل الخالف، البن الجوزي () 11(
 ).220عبد الهادي (ص: الصارم المنكي في الرد على السبكي، البن ) 12(
 ).9/26الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).9/25الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 14(
 ).8/400لسان المیزان، البن حجر () 15(
 ).8/335الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 16(
 ).3/54الموضوعات، البن الجوزي () 17(
 ).3/1668(ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني ) 18(
 ).10/788المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، البن حجر () 19(
 ).158الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 20(
 ).3/74المجروحین، البن حبان () 21(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي كذاب یضع الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

ووافقه أغلبهم على رمیه یعقوب الفسوي على تضعیفه تضعیًفا شدیًدا،  اإلمام وافق النقاد
 بالكذب والوضع.

 

جرحون مبصطلحات اجلَرح النسيب:   املطلب الثاين: الرواة املُ
َواة باستعمال مصطلحات الجَ  َیعُقوب الَفَسويجرَّح اإلمام       -، وهم كالتالي:ْرح االنسبيعدًدا من الرُّ

  

  »:عن فالن ُیَضعَّفُ «الرواة الذین قال فیهم،  -1
 :  )1(َعْبُد اَألْعَلى ْبُن َعاِمٍر الثَّْعَلِبيُّ اْلُكوِفيُّ الراوي: 

عبد األعلى بن عامر الثعلبي عن ابِن الَحَنِفیَِّة، ُیَضعَُّف، یقولون: إّنما  :)2(قال یعقوب الفسوي -
  هو صحیفة.

  .)3(في (فصل التعدیل) بیان حاله سیأتي

  »:فالنأضعف من «الرواة الذین قال فیهم،  -2
  : )4(الكوفيُّ  ْبُن ُكَرْیبٍ  الراوي األول: ِرْشِدینُ 

ْیُن بن ُكَرْیب وُمحمَُّد بن ُكَرْیب ضعیفا الحدیث.                         ِرْشدِ  :)5(قال یعقوب الفسوي -
  ْیُن بن سعد المصري أضعف وأضعف.وِرْشدِ 

َواَیِة َعْنُهم. :)6(وذكره في   َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  

                                                           
 ).331. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4عبد األعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، من السادسة، ) 1(
 ).3/65التاریخ، لیعقوب الفسوي (المعرفة و ) 2(
  ، من هذا البحث.)543انظر: (ص:) 3(
ِرْشِدین بن ُكَریب بن أبي مسلم الهاشمي موالهم، أبو ُكَریب المدني، من السادسة، ت ق. انظر: تقریب ) 4(

                                                 ).209التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/66المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).3/44المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
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  أقوال النقاد في الراوي: -

  )4(وأبو زرعة وأبو حاتم الرازیان )3(وأحمد بن حنبل )2(وابن نمیر )1(ضعفه ابن المدیني
                   )11(وابن حجر )10(والبوصیري )9(والهیثمي )8(والذهبي )7(وابن القیسراني )6(والدارقطني )5(والنسائي
: أحادیثه ُمقاربة لم َأَر فیها حدیثًا منكًرا جًدا، وهو على ضعفه )13(، وقال ابن عدي)12(والمناوي

  ُیكَتُب حدیُثه.

            )18(وابن الجوزي)17(وأبو العرب )16(والبلخي )15(والعقیلي )14(وذكره ابن شاهین
  في الضعفاء. 

       : لیس بشيء، )22(والذهبي )21(وابن القیسراني )20(وابن الجارود )19(وقال ابن معین

                                                           
 ).9/198تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 1(
 ).3/512الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).2/489العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 3(
 ).3/512الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( ،)2/440ألبي زرعة الرازي (الضعفاء ) 4(
 ).41الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 5(
 ).1/284الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 6(
 ).148تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 7(
 ).3/861تاریخ اإلسالم، للذهبي () 8(
 ).4/153الفوائد، للهیثمي (مجمع الزوائد ومنبع ) 9(
 ).8/52إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 10(
 ).209تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).5/473فیض القدیر، للمناوي () 12(
 ).4/68الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 13(
 ).89 تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص:) 14(
 ).2/66الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 15(
 ).4/387إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
 ).4/387إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 17(
 ).1/284الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 18(
 ).4/201، تاریخ ابن أبي خیثمة ()3/160تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 19(
 ).4/386الكمال، لمغلطاي (إكمال تهذیب ) 20(
 ).1/463ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 21(
 ).287تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 22(
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: لیس بثقة، وفي موضع )2(: لیس برشید، وفي موضع)1(وقال ابن معین في موضع
  : ال ُیقوَّى حدیُثه.)4(لیس حدیثه بشيء، وقال الجوزجاني:  )3(آخر

الحدیث، وقال : منكر )7(وأبو حاتم الرازیان وأبو زرعة )6(وأحمد بن حنبل )5(وقال البخاري  
  : وعندهما مناكیر.)9(والترمذي )8(البخاري في موضع آخر هو

  : كثیر المناكیر، یروي عن أبیه أشیاء لیس تشبه )11(والجورقاني )10(وقال ابن حبان  
طأ حتى خرج عن حدِّ االحتجاج حدیث األثبات عنه، وزاد ابن حبان: كان الغالب علیه الوهم والخ

  به.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي ضعیف

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

  : )12(الراوي الثاني: ُمحمَُّد ْبُن ُكَرْیٍب الُكوِفىُّ 
ْیُن بن ُكَرْیب وُمحمَُّد بن ُكَرْیب ضعیفا الحدیث.                         ِرْشدِ : )13(قال یعقوب الفسوي -

  ْیُن بن سعد المصري أضعف وأضعف.وِرْشدِ 

 

                                                           
 ).4/68الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).3/178تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 2(
 ).3/512البن أبي حاتم (، الجرح والتعدیل، )3/276تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 3(
 ).147أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 4(
 ).2/60التاریخ األوسط، للبخاري () 5(
 ).2/66الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 6(
 ).2/441الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 7(
 ).3/337التاریخ الكبیر، للبخاري () 8(
 ).4/303سنن الترمذي () 9(
 ).1/302المجروحین، البن حبان () 10(
 ).2/201األباطیل والمناكیر والصحاح والمشاهیر، للجورقاني () 11(
  محمد بن ُكَریب مولى ابن عباس، من السادسة، مات بعد الخمسین ومائة، ق. انظر: تقریب التهذیب،) 12(

                                                 ).504البن حجر (ص:  
 ).3/66المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 13(
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  أقوال النقاد في الراوي:  -
  )6(وابن القیسراني )5(والبیهقي )4(والدارقطني )3(والنسائي )2(وابن نمیر )1(ضعفه ابن معین         

  : لین، )11(، وقال أبو زرعة الرازي)10(وابن حجر )9(والبوصیري )8(والهیثمي )7(وابن الملقن
 )16(والعقیلي )15(وابن شاهین )14(والساجي )13(وذكره ابن الجارود، : ضعفوه)12(وقال الذهبي        

  في الضعفاء. )17(وابن الجوزي
:             )19(وقال ابن عدي: شیخ ال یحتج بحدیثه، ُیكَتُب حدیُثه، )18(وقال أبو حاتم الرازي         

  : لیس حدیثه بشيء.)20( مع ضعفه ُیكَتُب حدیثه، وقال ابن معین في موضع آخر
  : عنده مناكیر، )23(: منكر الحدیث، وقال الترمذي)22(وأحمد بن حنبل )21(وقال البخاري        

                                                           
 ).7/495الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).8/68الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).92الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 3(
 ).10/324إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).10/130السنن الكبرى، للبیهقي () 5(
 ).1/535ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 6(
 ).9/505البدر المنیر، البن الملقن () 7(
 ).1/313مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 8(
 ).1/405إ تحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة () 9(
                                                ).504للبوصیري (ص: تقریب التهذیب، ) 10(
 ).8/68الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 .)2/213، الكاشف، للذهبي ()3/731تاریخ اإلسالم () 12(
 ).10/324إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).10/324إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
 ).163أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: تاریخ ) 15(
 ).4/127الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 16(
 ).3/95الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 17(
 ).8/68الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 18(
 ).7/497الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 19(
 ).8/68الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( ،)3/276تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 20(
 ).4/22، میزان االعتدال، للذهبي ()26/338تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 21(
 ).8/68الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 22(
 ).4/303سنن الترمذي () 23(
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حدیثه كأنه ُكَرْیب آخر : كان منكر الحدیث جًدا، یروى عن أبیه أشیاء ال ُتشبه )1(ابن حبانوقال 
  فلّما ظهر ذلك منه استحق ترك االحتجاج به .

  : فیه نظر. )2(وقال البخاري في موضع آخر        

  : متروك.)3(وقال الدارقطني في موضع آخر        
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي ضعیف الحدیث

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  

  : )4(ْیُن بن َسْعٍد ْبِن ُمْفِلِح اْلِمْصِريُّ الراوي الثالث: ِرْشدِ 
ْیُن بن ُكَرْیٍب وُمحمَُّد بن ُكَرْیٍب ضعیفا الحدیث.                         ِرْشدِ  :)5(قال یعقوب الفسوي -

  ْیُن بن َسْعٍد المصري أضعف وأضعف.وِرْشدِ 
  ال ینبغي ألهل العلم أن یشغلوا أنفسهم بحدیث هؤالء. :)6(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -
: (9): أرجو أنه صالح الحدیث، وفي موضع(8)، وقال أحمد بن حنبل(7)وثقه الهیثم بن خارجة       

: كذا وكذا، (10)لیس به بأس في حدیث الرقائق، وفي موضعلیس یبالي عمن روى، ولكنه رجل صالح، 
  ال أدري.أخبر أمره،  : لیس(12)، وفي موضع آخر(11)وفي موضع ضعفه، وقدم ابن لهیعة علیه

                                                           
 ).2/262المجروحین، البن حبان () 1(
 ).1/217التاریخ الكبیر، للبخاري () 2(
 ).61سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 3(
ِرْشدین بن سعد بن ُمْفِلح الَمْهري، أبو الحجاج المصري، من السابعة، مات سنة ثمان وثمانین ومائة،          ) 4(

                                               ).209وله ثمان وسبعون سنة، ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/66المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).2/449المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
  ).66/ 2الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 7(
  ).4/69الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
  ).2/66الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 9(
  ).2/479عبد اهللا (العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه ) 10(
  ).513/ 3الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
  ).77العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 12(
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ه غفلة : كان رجًال صالًحا، ال ُیَشكُّ في صالحه وفضله، فأدركت(1)وقال أبو سعید بن یونس
   .الصالحین، فخلط في الحدیث

: غیر معتمد، (3)الحفظ، وزاد في موضع ئسی: كان صالًحا عابًدا محدثًا، (2)وقال الذهبي
  : واه.    (4)وقال في موضع

:             (8) وابن عبد الهادي (7)وأبو أحمد الحاكم (6)والدارقطني (5)وقال أبو حاتم الرازي
  لیس بالقوي.

 (14)وأبوداود (13)الرازيوأبو زرعة  (12)ومسلم(11) والفالس (10)وابن معین(9) وضعفه ابن سعد
   )21(والعراقي )20(واإلشبیلي )19(وابن القیسراني (18)والبیهقي(17) والدارقطني(16) وابن قانع (15)والنسائي

   
                                                           

  ).195/ 9تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 1(
  ).1/397الكاشف، للذهبي () 2(
    ).2/49میزان االعتدال، للذهبي () 3(
    ).1/14للذهبي (تنقیح التحقیق، ) 4(
  ).1/548علل الحدیث، البن أبي حاتم () 5(
  ).1/32سنن الدارقطني () 6(
  ).4/91األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 7(
  ).1/26تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 8(
  ).7/358الطبقات الكبرى، البن سعد () 9(
  ).4/68الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
  ).4/68الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 11(
  ).1/263الكنى واألسماء، لمسلم () 12(
  ).513/ 3الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
  ).241/ 3تهذیب التهذیب، البن حجر () 14(
  ).9/195تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 15(
  ).4/384إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
  ).2/153، الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 114/ 4سنن الدارقطني () 17(
   ).9/421، شعب اإلیمان، للبیهقي ()238/ 8السنن الكبرى () 18(
 ).1/319ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 19(
 ).185/ 1( األحكام الوسطى، لإلشبیلي )20(
 ).2/685تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، للعراقي () 21(
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زاد النسائي: ال ُیكَتُب حدیثه، وكذا و  ، )4(والمتقي الهندي )3(والشوكاني (2)والسیوطي (1)وابن حجر
  .(6)وابن نمیر  (5)قال ابن معین مرة

    )11(والعقیلي )10(والمنتجالي )9(وأبو بشر الدوالبي )8(وأبو القاسم البلخي )7(أبو العربوذكره 
  في الضعفاء.  )12(وابن الجوزي

   .في موضع: ال شيء (14)والذهبي (13)وقال ابن معین

: لیس )18(وابن  القیسراني (17)وأبو داود )16(وابن الجارود (15)وقال ابن معین في موضع هو
: لیس من جمال (20): لیس برشید، وقال في موضع آخر)19(معین في موضعبشيء، وقال ابن 

  المحامل.

: منكر الحدیث وفیه غفلة، (21)واتهمه بعض النقاد بروایة المناكیر، فقال أبو حاتم الرازي
ویحدث بالمناكیر عن الثقات، ضعیف الحدیث، ما أقربه من داود بن المحبر، وابن لهیعة أستر، 

                                                           
  ).1/49، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، البن حجر ()209تقریب التهذیب (ص: ) 1(
  ).353المقاصد الحسنة، للسخاوي (ص: ) 2(
 ).411الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 3(
 ).11/382كنز العمال، للمتقي الهندي () 4(
  ).513/ 3الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
  ).513/ 3الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).4/385إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).4/385إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).4/385إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
 ).4/385إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).2/66الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 11(
 ).1/284والمتروكون، البن الجوزي (الضعفاء ) 12(
   ).304/ 1المجروحین، البن حبان () 13(
   ).39تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 14(
  ).384، سؤاالت ابن الجنید (ص: )109تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 15(
 ).4/383إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
  ).2/180ستاني (سؤاالت اآلجري أبا داود السج) 17(
 ).298تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 18(
 ).4/68الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 19(
   ).66/ 2الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 20(
  ).513/ 3الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 21(
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: عنده معاضیل ومناكیر كثیرة، سمعت ابن أبي مریم یثني (1)الجوزجانيورشدین أضعف، وقال 
  : كان عنده مناكیر.(2)علیه في دینه، فأما حدیثه ففیه ما فیه، وقال الساجي

   .: كان رشدین وابن لهیعة ال یبالیان ما دفع إلیهما فیقرآنه(3)وقال قتیبة بن سعید

فع إلیه سواء كان ذلك من ُیسأل ویقرأ كل ما ید: كان ممن ُیجیب في ما (4)وقال ابن حبان
   .اكیر في أخباره على مستقیم حدیثهأو من غیره حدیثه، وُیقّلُب المنحدیثه 

: عامة أحادیثه عن من یرویه عنه، ما أقل فیها ممن یتابعه أحد علیه، (5)وقال ابن عدي
  وهو مع ضعفه یكتب حدیثه.

والشوكاني في موضع (8) وابن حجر )7(والهیثمي (6)وتركه بعض النقاد، فقال النسائي
  : غیر محتج به.(10)وقال البیهقي في موضع آخر، : متروك الحدیث)9(آخر

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیفه. یعقوب الفسوي اإلمام أغلب النقاد وافق

یعقوب الفسوي وخبرته  وبعد دراسة أقوال النقاد في الرواة الثالثة یتضح مدى دقة اإلمام
  بأحوال الرجال؛ حیث كان الراوي األخیر أضعفهم حاًال كما أخبر.

    

  

  
                                                           

  ).267أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 1(
  ).384/ 4إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 2(
  ).223/ 2التاریخ األوسط، للبخاري () 3(
  ).303/ 1المجروحین، البن حبان () 4(
  ).4/85الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
  ).41الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 6(
 ).1/119مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 7(
  ).1/130التلخیص الحبیر، البن حجر () 8(
 ).454الفوائد المجموعة، للشوكاني (ص: ) 9(
  ).14/469معرفة السنن واآلثار، للبیهقي () 10(
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  »:أقل من فالن«الرواة الذین قال فیهم،  -3
  : )1(اْألََسِديُّ الُكوِفيُّ الراوي األول: ُموَسى ْبُن َطِریٍف 

موسى ضعیف یحتاج إلى من ُیَعدُِّله، ولیس هو بثقة، وَعَباَیُة أقل منه  :)2(قال یعقوب الفسوي -
  .لیس حدیثه بشيء

   أقوال النقاد في الراوي: - 

: )7(، وقال الذهبي)6(وابن القیسراني )5(والدارقطني )4(وأبو زرعة الرازي )3(ضعفه ابن معین  
  في الضعفاء. )10(وابن الجوزي )9(وابن شاهین )8(وذكره العقیليواه، 

: )12(: غالي ملحد، وقال الذهبي)11(وقد وصفه النقاد بأنه من غالة الشیعة، فقال العقیلي  
  من غالة الشیعة. 

: زائغ، وزاد: كان غالًیا في جملة الكوفیین، ولیس له )14(وابن عدي )13(وقال الجوزجاني
  كثیر حدیث.

: قالوا ال نقبل تدلیس األعمش؛ ألنه إذا وقف أحال على غیر ثقة، )15(ابن عبد البروقال   
  إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طریف وعبایة بن ربعي.

                                                           
موسى بن طریف األسدي، روى عن أبیه وعبایة بن ربعي، روى عنه األعمش وعبد العزیز بن رفیع         ) 1(

                                      ).8/148الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( وفطر بن خلیفة وسفیان بن زیاد األسدي. انظر:
 ).3/192المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).8/148، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/361تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 3(
 ).2/431البرذعي (الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة ) 4(
 ).4/208میزان االعتدال، للذهبي () 5(
 ).2/927ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 6(
 .)2/684، المغني في الضعفاء، للذهبي ()360تلخیص كتاب الموضوعات (ص: ) 7(
 ).3/415الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 .)172تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 9(
 ).3/146الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 10(
 ).3/415الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 11(
 ).2/387میزان االعتدال، للذهبي () 12(
 ).52أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 13(
 ).8/54الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 14(
 ).79جامع التحصیل، للعالئي (ص: ) 15(
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: كان ممن یأتي بالمناكیر التي )2(: روى أحادیث مناكیر، وقال ابن حبان)1(وقال أبو داود   
  ال أصول لها عن أبیه وأقوام مشاهیر. 

  : ال یحتج به.)4(: متروك، وقال البیهقي)3(ال الدارقطني في موضع آخروق  

  .)5(وكذبه أبو بكر بن عیاش
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي ضعیف جًدا شیعي غال

على تضعیفه، ووافقه بعضهم على تضعیفه تضعیًفا  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد
  شدیًدا.

  : )6(الراوي الثاني: َعَباَیُة ْبُن ِرْبِعيٍّ اْألََسِديُّ الُكوِفيُّ 
موسى ضعیف یحتاج إلى من ُیَعدُِّلُه ولیس هو بثقة، وَعَباَیُة أقل منه  :)7(قال یعقوب الفسوي -

  .لیس حدیثه بشيء

   أقوال النقاد في الراوي: - 

  .)8(ذكره ابن حبان في الثقات  

: شیخ من عتق الشیعة، )9(وقد وصفه النقاد بأنه من غالة الشیعة، فقال أبو حاتم الرازي  
  : من غالة الشیعة. )11(: غالي ملحد، وقال الذهبي)10(وقال العقیلي

                                                           
 ).1/291أبا داود السجستاني (سؤاالت اآلجري ) 1(
 ).2/239المجروحین، البن حبان () 2(
 ).3/133الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 3(
 ).10/224السنن الكبرى، للبیهقي () 4(
 ).2/462، العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة، البن الجوزي ()2/239المجروحین، البن حبان () 5(
، روى عن علي بن أبي طالب وأبى أیوب األنصاري وابن عباس، روى عنه ياألسدي الكوف ية بن ربععبای) 6(

خیثمة بن عبد الرحمن وسلمة بن كهیل واالعمش وموسى بن طریف. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم 
)7/29.(                     

 ).3/192المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).5/281بن حبان (الثقات، ال) 8(
 ).7/29الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).3/415الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 10(
 ).2/387میزان االعتدال، للذهبي () 11(
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إذا : قالوا ال نقبل تدلیس األعمش؛ ألنه إذا وقف أحال على غیر ثقة، )1(وقال ابن عبد البر  
  سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طریف وعبایة بن ربعي.

  في الضعفاء. )3(والذهبي )2(وذكره العقیلي  
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي ضعیف شیعي غال

في  اإلمام ابن حبان بذكره على تضعیفه، وتفرد الفسويیعقوب  اإلمام وافق أغلب النقاد
  الثقات.

بالتالي كان الراوي أقل ضعًفا من سابقه كما أخبر اإلمام یعقوب الفسوي، وهذا ما أیدته و 
  نتیجة دراسة حال الراویین.

  

  »:أمثل من فالن«الرواة الذین قال فیهم،  -4
  : )4(الَیَماِميُّ  َسیَّارٍ الراوي األول: ُمَحمَُّد ْبُن َجاِبر ْبُن 

، ضعیفان، )7(، ثنا محمد بن جابر، ثنا أیوب بن عتبة)6(حدثنا أبو الولید :)5(قال یعقوب الفسوي -
  ال ُیْفَرُح بحدیثهما. وكذلك أیوب بن جابر، وأیوب َأْمَثُل من محمد بن جابر.

  محمد بن جابر ضعیف. :)8(وقال في موضع آخر

   الراوي:أقوال النقاد في  -

  .: محله الصدق)10(: البأس به، وقال أبو حاتم الرازي)9(قال محمد بن یحیى الذهلي  

                                                           
 ).79جامع التحصیل، للعالئي (ص: ) 1(
 ).3/415الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 2(
 ).1/330المغني في الضعفاء، للذهبي () 3(
جابر بن سیار بن طارق الحنفي الیمامي، أبو عبد اهللا، أصله من الكوفة، من السابعة،                   محمد بن ) 4(

  ).471مات سنة سبع وسبعین ومائة، د ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/121المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 هو هشام بن عبد الملك الطیالسي.) 6(
 من هذا البحث.) 194قت دراسته. انظر: (ص:سب) 7(
 ).3/60المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 ).9/90تهذیب التهذیب، البن حجر () 9(
 ).7/219الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
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: صدوق إال أن في حدیثه تخالیط، وأما أصوله فهي )1(وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان          
  : صدوق كثیر الوهم، )2(صحاح، وقال الفالس
          : صدوق في نفسه، صحیح الكتاب، ولكنه ساء حفظه وقبل التلقین، )3(وقال الهیثمي

  : صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثیًرا، وعمي فصار ُیلقن.)4(وقال ابن حجر
     )10(والبیهقي )9(والدارقطني )8(والنسائي )7(والعجلي )6(وابن معین )5(وضعفه ابن مهدي  

، وقال )16(وابن حجر )15(والذهبي )14(والهیثمي )13(ابن الملقنو  )12(والزیلعي )11(وابن القیسراني
  : ما هو بحجة، وله مناكیر عّدة.)18(: سیئ الحفظ، وقال في موضع آخر)17(الذهبي في موضع

  ضعیف لسوء حفظه واختالطه. :)19(وقال الهیثمي في موضع
   .بشيء: لیس )23(وابن القیسراني )22(وابن الجارود )21(وأبو داود )20(وقال ابن معین

                                                           
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم      )3/968الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 1(

)7/220.( 
 ).7/219الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).2/227مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 3(
 ).471تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 4(
 ).9/89التهذیب، البن حجر (تهذیب ) 5(
 ).7/219الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).9/90تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
 ).92الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 8(
 ).2/53سنن الدارقطني () 9(
 ).1/212السنن الكبرى، للبیهقي () 10(
 ).1/301ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 11(
 ).1/61الرایة، للزیلعي ( نصب) 12(
 ).9/538البدر المنیر، البن الملقن () 13(
 ).6/288مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 14(
 ).176تلخیص كتاب الموضوعات، للذهبي (ص: ) 15(
 ).1/579اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر () 16(
 ).2/161الكاشف، للذهبي () 17(
 ).7/270للذهبي (سیر أعالم النبالء، ) 18(
 ).1/184مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 19(
 ).201تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 20(
 ).24/568تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 21(
 ).2/328إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 22(
 ).214تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 23(
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  : غیر مقنع. )2(: لیس حدیثه بشيء، وقال الجوزجاني)1(وقال ابن معین في موضع آخر

: لیس بالقوي عندهم، وقال البخاري موضع )4(وقال أبو أحمد الحاكم )3(وقال البخاري
  : یتكلمون فیه.)5(آخر

موضع  : ومع ما تكلم فیه من تكلم ُیْكَتُب حدیثه، وقال الدارقطني في)6(وقال ابن عدي  
  : ضعیف، وال ُیترك، بل ُیعتبر به.)7(آخر

عند أهل : ساقط الحدیث )8(ولكن تركه بعض النقاد، فقال أبو زرعة الرازي في موضع آخر
           : هالك، )11(وقال ابن حزم في موضع آخر: متروك، )10(والهیثمي )9(العلم، وقال البیهقي

  ال ُیتابع على عامة حدیثه. :)12(وقال العقیلي

  : ال ُیحّدث عنه إال من هو شر منه.)14(وأحمد بن حنبل )13(وقال ابن معین

  : نحن نظلم ابن جابر بامتناعنا التحدیث عنه.)15(بینما قال أبو الولید الطیالسي

في كتبه ف بالسماع یقولون رأوا : یروي أحادیث مناكیر، وهو معرو )16(وقال أحمد بن حنبل
: ذهبت كتبه في آخر عمره وساء حفظه، وكان ُیلقن، وكان عبد )17(لحًقا، وقال أبو حاتم الرازي

الرحمن بن مهدي یحدث عنه ثم تركه بعد، وكان یروي أحادیث مناكیر، وهو معروف بالسماع جید 
                                                           

 ).167، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: )3/107أبي خیثمة ( تاریخ ابن) 1(
 ).175أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 2(
 ).119الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 3(
 ).5/236األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 4(
 ).2/188التاریخ األوسط، للبخاري () 5(
 ).7/342ل، البن عدي (الكامل في ضعفاء الرجا) 6(
 ).63سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 7(
 ).3/968الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 8(
 ).2/302السنن الكبرى، للبیهقي () 9(
 ).8/189مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 10(
 ).11/46المحلى باآلثار، البن حزم () 11(
 ).4/41الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 12(
 ).4/41الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 13(
 ).3/45الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 14(
 ).7/220الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
 ).3/61العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 16(
 ).7/219د اهللا (العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة ابنه عب) 17(



 

      
348 

 الفصل الثاني

: كان أعمى یلحق في كتبه ما لیس من حدیثه، ویسرق )1(اللقاء، رأوا في كتبه لحًقا، وقال ابن حبان
  ما ذوكر به فیحدث به.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامصة القول فیه، والمقارنة بین حكم خال -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

  على تضعیف الراوي. یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد         
  

  : )2(الَیَماِميُّ  ْبُن َجاِبر ْبُن َسیَّارٍ  الراوي الثاني: َأیُّوبُ 
، ثنا محمد بن جابر، ثنا أیوب بن عتبة، ضعیفان، ال )4(حدثنا أبو الولید :)3(یعقوب الفسويقال  -

  ُیْفَرُح بحدیثهما. وكذلك أیوب بن جابر، وأیوب َأْمَثُل من محمد بن جابر.

  أیوب بن جابر ضعیف.: )5(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

أهل  : حدیثه یشبه حدیث)7(وقال في موضع آخر: لیس به بأس، )6(قال أحمد بن حنبل
   .الصدق

   .: صالح)8(وقال الفالس

  .: أحادیثه صالحة متقاربة ُیحمل بعضها بعًضا، وهو ممن یكتب حدیثه)9(وقال ابن عدي

  

                                                           
 ).2/270المجروحین، البن حبان () 1(
أیوب بن جابر سیار السَُّحیمي، أبو سلیمان الیمامي الكوفي، من الثامنة، د ت. انظر: تقریب التهذیب، البن ) 2(

  ).118حجر (ص: 
 ).2/121المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 هو هشام بن عبد الملك الطیالسي.) 4(
 ).3/60المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).357سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 6(
 ).3/117العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 7(
 ).2/243الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).2/17الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
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  )5(وابن القیسراني )4(والنسائي )3(وأبو حاتم الرازي )2(وابن معین )1(وضعفه ابن المدیني  
   .)9(وابن حجر )8(والبوصیري )7(والذهبي )6(والهیثمي

: لین، وفي )11(: لیس بالقوي عندهم، وقال الذهبي في موضع)10(وقال أبو أحمد الحاكم
  : سیئ الحفظ.)12(موضع آخر

: ضعیف، وال ُیترك، )14(: ضعیف، ال ُیحتج به، وقال في موضع آخر)13(وقال الدارقطني  
حد االحتجاج به؛ لكثرة وهمه،               : یخطئ حتى خرج عن )15(بل ُیعتبر به، وقال ابن حبان

  : كان كثیر الخطأ، ال ُیحتج به.)16(وقال ابن األثیر الجزري

  : لیس بشيء، )19(وابن القیسراني )18(وابن الجارود )17(وقال ابن معین  

  : غیر مقنع.)21(: لیس حدیثه بشيء، وقال الجوزجاني)20(وقال ابن معین في موضع آخر        

                                                           
 ).2/243بي حاتم (الجرح والتعدیل، البن أ) 1(
 ).2/243، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/124تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 2(
 ).2/243الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).15الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 4(
 ).1/230ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 5(
 ).6/184للهیثمي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ) 6(
 ).1/261الكاشف، للذهبي () 7(
 ).2/204إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 8(
 ).118تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
 ).5/29األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم () 10(
 .)1/291، المقتنى في سرد الكنى، للذهبي ()1/340تنقیح التحقیق () 11(
 ).7/268سیر أعالم النبالء، للذهبي () 12(
 ).5/159العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 13(
 ).63سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 14(
 ).1/167المجروحین، البن حبان () 15(
 ).2/107اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري () 16(
 ).460، سؤاالت ابن الجنید (ص: )67الدارمي (ص: تاریخ ابن معین، روایة ) 17(
 ).2/328إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 18(
 ) 250تذكرة الحفاظ، البن القیسراني (ص: ) 19(
 ).167، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: )3/107تاریخ ابن أبي خیثمة () 20(
 ).175أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 21(
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محمد بن قال الباحث: تعرض أئمة كبار للمفاضلة في الضعف بین حال الراوي وأخیه 
، كما فعل یعقوب الفسوي متوافقین معه في النتیجة التي وصل إلیها بقوله: "وأیوب َأْمَثُل من جابر

  محمد بن جابر".

  : هو أوثق من أخیه محمد.)1(قال البخاري في "التاریخ األوسط"

  : واهي الحدیث ضعیف، وهو أشبه من أخیه. )2(ازيوقال أبو زرعة الر 

  : أیوب بن عتبة أحب إليَّ من محمد بن جابر.(3)وقال أبو حاتم الرازي

  : ُیقال إنه أوثق من أخیه محمد بن جابر.)4(وقال ابن القیسراني

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم. الراوي

على تضعیف الراوي، ووافقه بعض النقاد في  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد         
یعقوب الفسوي             نتیجة المفاضلة بین الراوي وأخیه؛ مما یدلل على المعرفة الواسعة والدقیقة لإلمام

  بأحوال الرجال.
  

  »:فوق فالن«فیهم، الرواة الذین قال  -5
   :)5(الَبْصِريُّ  الراوي األول: َصاِلُح بُن َأِبي اَألْخَضِر الَیَماِميُّ 

محمد بن أبي حفصة بصري، یروي عن الزهري، وهو َلیٌِّن إال أنه فوق  :)6(قال یعقوب الفسوي -
  صالح بن أبي األخضر.

ة. :)7(وقال في موضع    فیه ضعف، لیس بمتروك وال یقوم حدیثه مقام الُحجَّ

                                                           
قال الباحث: هكذا نقل  ).1/400، تهذیب التهذیب، البن حجر ()2/328إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 1(

 اإلمامان مغلطاي وابن حجر، ولكني لم أجد تلك العبارة في "التاریخ األوسط".
تم              ، الجرح والتعدیل، البن أبي حا)3/796الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 2(

)2/243.( 
  ).253/ 2الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).4/325أطراف الغرائب واألفراد، البن القیسراني () 4(
صالح بن أبي األخضر الیمامي، مولى هشام بن عبد الملك، نزل البصرة، من السابعة، مات بعد األربعین ) 5(

                                                                                              ).271ر (ص: . انظر: تقریب التهذیب، البن حج4ومائة، 
 ).3/51المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
 ).53- 3/52المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
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َواَیِة َعْنُهمْ  وذكره في:   .)1(َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : صالح الحدیث.)3(وبرهان الدین الحلبي )2(قال الذهبي

  : صدوق یهم لیس بحجة.)4(وقال الساجي

 )9(وأبو زرعة الرازي )8(والبخاري )7(وأحمد بن حنبل )6(وابن معین )5(وضعفه یحیى القطان
: )14(، وزاد ابن حجر في موضع آخر)13(وابن حجر )12(والبوصیري )11(وابن القیسراني )10(والنسائي

  . )15( یعتبر به، وكذا قال أحمد بن حنبل في موضع آخر

           ب مكمًال قوله: ألن حدیثه عن یعتبر به. وأوضح السب : ال)16(وخالفهما الدارقطني بقوله
  ابن شهاب، عرض وكتاب وسماع فقیل له، یمیز بینهما؟ فقال: ال.

  في الضعفاء.  )19(والذهبي )18(وابن الجوزي )17(وذكره العقیلي

                                                           
 ).3/40المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).2/288االعتدال، للذهبي (میزان ) 2(
 ).134الكشف الحثیث، لبرهان الدین الحلبي (ص: ) 3(
 ).6/318إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).2/288میزان االعتدال، للذهبي () 5(
 ).385سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 6(
 ).2/46الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 7(
 ).23/311، تاریخ دمشق، البن عساكر ()5/100البن عدي (الكامل في ضعفاء الرجال، ) 8(
 ).4/395الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).57الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 10(
 ).3/1498ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 11(
 ).2/435إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، للبوصیري () 12(
 ).2/149، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، البن حجر ()2/105الحبیر (التلخیص ) 13(
 ).271تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 14(
 ).23/306تاریخ دمشق، البن عساكر () 15(
 ).37سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 16(
 ).2/198الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 17(
 ).2/46الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 18(
 ).1/302المغني في الضعفاء، للذهبي () 19(
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: لین الحدیث، وزاد: وقد حدث )3(والبزار )2(: لین، وقال أبو حاتم الرزي)1(وقال البخاري
: )5(وقال الترمذي : قد احتمل حدیثه أهل العلم،)4(العلم، وقال ابن كثیرعنه ناس كثیر من أهل 

  یضعف في الحدیث.

: في بعض أحادیثه ما ینكر علیه، وهو من الضعفاء الذین یكتب )6(وقال ابن عدي
  : ممن یكتب حدیثه على ضعفه.)7(حدیثهم، وقال الهیثمي

: لیس بالقوي، وزاد العجلي: یكتب حدیثه، وزاد )10(والبزار )9(والعجلي )8(وقال ابن معین مرة
  البزار: في الحدیث. 

  : لم یكن بالحافظ.)12(والبیهقي )11(وقال البزار

 )16(وقال ابن معین لیس بشيء، :)15(وابن القیسراني )14(وعلي بن الجنید )13(وقال ابن معین
: )18(موضع آخروقال البخاري في موضع آخر: لیس بشيء في الزهري،  في )17(وابن القیسراني

  لیس بشيء عن الزهري.

                                                           
 ).75، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )4/273التاریخ الكبیر ( )1(
 ).4/395الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).18/161مسند البزار () 3(
 ).9/409جامع المسانید والسنن، البن كثیر () 4(
 ).5/320سنن الترمذي () 5(
 ).5/102في ضعفاء الرجال، البن عدي (الكامل ) 6(
 ).1/171مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 7(
 ).13/13تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
 ).1/463معرفة الثقات، للعجلي () 9(
 ).1/226مسند البزار () 10(
 ).14/220مسند البزار () 11(
 ).6/65دالئل النبوة، للبیهقي () 12(
 ).3/62تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 13(
 ).6/318، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ()2/46الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 14(
 ).4/2230ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 15(
 ).43تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 16(
 ).2/765ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني () 17(
 ).23/311دمشق، البن عساكر (تاریخ ) 18(
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وقد فسر ابن حبان سبب تضعیف روایة الراوي عن الزهري خاصة، وهو اختالطه وروایته 
: یروي عن الزهري أشیاء مقلوبة، اختلط علیه ما سمع من الزهري )1(للمقلوبات عنه، قال ابن حبان

  بما وجد عنده مكتوًبا، فلم یكن یمیز هذا من ذاك.

: إن من اختلط علیه ما سمع بما لم یسمع، )2(ترتب على ذلك االختالط، فقالثم بین ما ی
ثم لم یرع عن نشرها بعد علمه بما اختلط علیه منها حتى نشرها وحدثا بها، وهو ال یتیقن بسماعها 

  لبالحري أن ال یحتج به في األخبار.

  : اتهم في أحادیثه.)3(وقال الجوزجاني  

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامنة بین حكم خالصة القول فیه، والمقار  -

  ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.ضعیف یعتبر بهالراوي 
الذهبي  ینى تضعیفه، ولم یوثقه سوى اإلمامعل یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب

  وبرهان الدین الحلبي. 
لما سمع من الزهري بما وجد  وقد فسر العلماء سبب جرحهم له: وهو اختالطه وعدم تمییزه

عنده مكتوًبا، وقد صرح الراوي نفسه بذلك، فقال عندما سأله محمد بن عبد اهللا األنصاري: هل 
سمعت هذا الذي ترویه عن الزهري؟ قال: "منه ما حدثني به، ومنه ما قرأت علیه. فال أدري ما هذا 

  .)4(من هذا"
َواَیِة َعْنُهْم"، حیث أشاروا وخالفه أغلب النقاد في جانب وضعه في:    "َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ

  إلى أن كثیًرا من أهل العلم قد حدثوا عنه واحتملوا حدیثه، وأنه ممن یكتب حدیثه على ضعفه.
  

   :)5(الراوي الثاني: ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َحْفَصَة الَبْصِريُّ 
محمد بن أبي حفصة بصري، یروي عن الزهري، وهو َلیٌِّن إال أنه فوق  :)6(قال یعقوب الفسوي -

  صالح بن أبي األخضر.

                                                           
 ).1/368المجروحین، البن حبان () 1(
 .)1/368( المجروحین، البن حبان) 2(
 ).191أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 3(
 ).7/201انظر: الطبقات الكبرى، البن سعد () 4(
التهذیب، البن حجر محمد بن أبي حفصة میسرة، أبو سلمة البصري، من السابعة، خ م مد س. انظر: تقریب ) 5(

                                                                                                ).474(ص: 
 ).3/51المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
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  أقوال النقاد في الراوي: -

        وذكره ابن حبان، ، وزاد: مشهور فیه شيء(3)والذهبي (2)وأبو داود (1)وثقه ابن معین
  ، وقال: یخطئ.(4)في الثقات

: (7)وقال أحمد بن حنبل : لیس به بأس،(6)وابن معین في موضع (5)وقال ابن المدیني   
   .صالح الحدیث

: صالٌح، ُیْعتبر (10): صویلح لیس بالقوي، وقال الدارقطني(9)وابن الَبْرقي (8)وقال ابن معین
  : صدوق یخطئ.(12): بالَجْهد أن ُیَعدَّ حدیثه حسًنا، وقال ابن حجر(11)به، وقال الذهبي

: لیس (14): لیس بالقوي، وقال الدارقطني في موضع آخر(13)موضعوقال ابن معین في 
  .فیه لین: (16)، وقال الذهبي في موضع آخرلیس بالقوي عندهم: (15)بقوي، وقال أبو أحمد الحاكم

  ، (20)وابن القیسراني (19)والنسائي (18)وابن معین في موضع آخر(17) وضعفه یحیى القطان

                                                           
  ).60/ 3تاریخ ابن معین، روایة الدوري ( ) 1(
  ).2/152سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني ()  2(
  ).185/ 2المغني في الضعفاء، للذهبي ( ) 3(
  ).407/ 7الثقات، البن حبان ( ) 4(
  ).3/544تهذیب التهذیب، البن حجر ( ) 5(
  ).213تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص ) 6(
  ).3/525میزان االعتدال، للذهبي ( ) 7(
  ).7/241أبي حاتم (، الجرح والتعدیل، البن )43تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص ) 8(
  ).642/ 2التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي ( ) 9(
  ).59سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص:  ) 10(
   ).6/508سیر أعالم النبالء، للذهبي (  ) 11(
  ).474تقریب التهذیب، البن حجر (ص  ) 12(
  ).59/ 7سیر أعالم النبالء، للذهبي ( ) 13(
   .)171: ص، للذهبي (موثق وهو فیه تكلم من)  14(
  ).5/80األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم ( ) 15(
  ).171من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص:  ) 16(
  ).59/ 7سیر أعالم النبالء، للذهبي ( ) 17(
   ).309سؤاالت ابن الجنید البن معین (ص  ) 18(
  ).95الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص:  ) 19(
  ).3/1603ذخیرة الحفاظ، البن القیسراني ( ) 20(
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   .نه أقوى من صالح بن أبي األخضرإإال : (1)وزاد ابن معین في موضع       
  : هو أحب إلى من صالح بن أبي األخضر.(2)وقال في موضع غیره

  : روى عنه الثقات من الناس، وهو من الضعفاء الذین ُیكتب حدیثهم.(3)وقال ابن عدي
  في الضعفاء. (6)وابن الجوزي (5)وابن شاهین (4)وذكره العقیلي

معاذ بن معاذ قال: ما كتبت عنه، قلت لمعاذ: ِلَم؟ قال: ألنِّي : سمعت (7)وقال ابن المدیني
: كتبُت (9)، فإذا قمنا جلس إلى صبیاٍن فأملوها علیه، وفي موضع(8)رأیُته یأتي أشعث بن عبد الملك

: قلت لیحیى بن سعید القطان هل كتبَت عنه؟ فقال: كتبُت (10)عنه ثم َرِغْبُت عنه، وقال أیًضا
  ْیُت به بعد، وهو نحو صالح بن أبي األخضر.حدیثه كله، ثم َرمَ 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.صدوق یخطئالراوي 

  على تضعیفه، وخالفه بعضهم فوثقوه.  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق بعض
ین، فقال في (محمد بن أبي عین في نتیجة مفاضلته بین الراویووافقه اإلمام ابن م

  : "ضعیف، إال أنه أقوى من صالح بن أبي األخضر".(11)حفصة)
  ومما یؤید ذلك أمران:

) في: "َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن صالح بن أبي األخضراألول: ذكر اإلمام یعقوب الفسوي للراوي (
َواَیِة َعْنُهْم"   یفعل ذلك بالراوي: (محمد بن أبي حفصة).، بینما لم )12(الرِّ

                                                           
   ).396سؤاالت ابن الجنید (ص:  ) 1(
  ).291/ 4تاریخ ابن معین، روایة الدوري ( ) 2(
  ).261، 260/ 6الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( ) 3(
  ).4/142الضعفاء الكبیر، للعقیلي ( ) 4(
  ).164تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص:  ) 5(
  ).3/53الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي ( ) 6(
  ).4/142الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 7(
هو أشعث بن عبد الملك الُحْمراني بصري، یكنى أبا هانئ، ثقة فقیه، من السادسة، مات سنة ثنتین وأربعین ) 8(

  ).113. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص 4ن ومائة، خت وقیل سنة ست وأربعی
  ).3/544تهذیب التهذیب، البن حجر ( ) 9(
  ).3/544تهذیب التهذیب، البن حجر ( ) 10(
   ).396سؤاالت ابن الجنید (ص:  ) 11(
 ).3/40المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
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والثاني: قول اإلمام ابن حجر ُیَبیِّن أن محمًدا عنده أفضل حاًال من صالح؛ فقال في حق الراوي: 
): "ضعیف صالح بن أبي األخضر، وقال في الراوي ((1)"صدوق یخطئ(محمد بن أبي حفصة): "

  .(2)یعتبر به"

  ایة الدقیقة عند اإلمام یعقوب الفسوي بحال الراویین.وهذا یدل على المعرفة الواسعة والدر 

 

  املطلب الثالث: جدول املقارنة ونتائجه:
َواة الُمجرَّحین عند اإلمام الناقد َیعُقوب الَفَسوي، والتي ُعنیت فیها  وبعد هذه الجولة مع الرُّ
َواة، والمقارنة بین حكم اإلمام َیعُقوب الَفَسوي  بالرجوع إلى أقوال األئمة النُّقَّاد في جمیع هؤالء الرُّ

                    وذلك من خالل الجدول التالي،   وأحكام غیره من النُّقَّاد، أعرض أهم ما توصلت إلیه من نتائج 
  ثم أسطر أهم ما وقفت علیه من مالحظات:  

  

                                                           
  ).474تقریب التهذیب، البن حجر (ص  ) 1(
  ).271تقریب التهذیب، البن حجر (ص:  ) 2(
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  :أوًال: جدول المقارنة

 مصطلحات التجریح عند اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                              »:                                                                                   ِفیِه َضْعفٌ « - 1   )2عدد الرُّ

  -   َجْعَفُر ْبُن اْلَحاِرثِ    -1

بن هارون، أحمد بن یزید 
حنبل،  أبو زرعة وأبو حاتم 

الرازیان، ابن حبان، 
الدارقطني، أبو عبد اهللا 

الحاكم، ابن حجر في أحد 
  أقواله

    ضعیف  ضعفوه  ضعیف  أغلب النُّقَّاد

  -   اْلُمَسیَّبِ  ِعیَسى ْبنُ    -2
ن حبان في أحد ابن عدي، اب

  أقواله، الدارقطني
  ضعیف  -   -   أغلب النُّقَّاد

  

  فیه قولاضطرب 

  ابن حبان
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  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                             »:                                                                              ِفي َحِدیِثِه َضْعفٌ « - 2   )1عدد الرُّ

  خ د س ق  َعبَّاُد ْبُن َراِشدٍ    -3

 أحمد بن حنبل، العجلي،

 الساجي،

  األزدي،

 البزار،

 الذهبي،

  ابن حجر

  بعض النُّقَّاد
  

صدوق له 
  أوهام

  صدوق
  

صدوق له 
  أوهام

  

ةِ « - 3 َواة: (عدد                                             »:                                           ِفیِه َضْعٌف، َلْیَس ِبَمْتُروك َوَال َیُقوُم َحِدیُثُه َمَقاَم اْلُحجَّ   )5الرُّ

ِإْبَراِهیُم ْبُن    -4
  ِإْسَماِعیَل الَمكِّيّ 

  د ق
 أبو زرعة الرازي،

  ابن حبان

  

  أغلب النُّقَّاد

  

  مجهول الحال

  

  ال یكاد ُیْعَرف
  ضعیف

ذكره یعقوب 
الفسوي في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ
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  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

 ِإْسَماِعیُل ْبُن َراِفعٍ    -5

  الَمَدِنيّ 
  قبخ ت 

 ابن المبارك،

 البخاري،

  الساجي

  

  أغلب النُّقَّاد

  

  ضعیف الحفظ

  

  ضعیف واه
ضعیف 

  الحفظ ئسی

ذكره یعقوب 
الفسوي في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ

َصاِلُح بُن َأِبي    -6
  اَألْخَضِر الَبْصِريّ 

4  
 الذهبي،

  برهان الدین الحلبي
ضعیف   الحدیثصالح   ضعیف  أغلب النُّقَّاد

  یعتبر به

ذكره یعقوب 
الفسوي في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ

7-   
َطْلَحُة ْبُن َعْمٍرو 
  ْبُن ُعْثَماَن الَمكِّيّ 

  ق
  

 -  
  كل النُّقَّاد

  

  ضعیف

  

  واه
  متروك

ذكره یعقوب 
الفسوي في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ

8-   
ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي 
  ت ق  ُحَمْیٍد الَمِدیِنيّ 

  

 -  

  

  كل النُّقَّاد

  

  ضعیف

  

  ضعیف
منكر 
  الحدیث

ذكره یعقوب 
الفسوي في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

ة« - 4 َواة: (                                            »:                                                                     َلْیَس ِبَمْتُروٍك َوَال ُهَو ُحجَّ   )3عدد الرُّ

    ضعیف  لین  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   د ت  ِعْسُل ْبُن ُسْفَیانَ    -9

10 -   
َطْلَحَة َعِليُّ ْبُن َأِبي 

  اْلَهاِشِميُّ الَشاِميّ 
  م د س ق

 العجلي،

 أبو داود،

 ابن حبان،النسائي، 

 ابن خلفون،

  ابن القطان

  أغلب النُّقَّاد

  

صدوق قد 
یخطئ، أرسل 
عن ابن عباس 

  ولم یره

 -  
 صدوق
  ُمْرِسل

قال الفسوي في 
موضع آخر: 

"ضعیف الحدیث 
منكر، لیس 

  بمحمود المذهب".

11 -   
َحْمَزَة َمْیُمون، َأُبو 

ابُ    اْألَْعَوُر، الَقصَّ
    ضعیف  لین  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   ت ق

َواة: (                                            »:                                                                                   َلْیَس ِباْلَقِويّ « - 5   )3عدد الرُّ

12 -   
َعْبُد اِهللا بُن ِإْدِرْیَس 

  بِن َیِزْیَد اَألْوِديّ ا
    ثقة  إمام حافظ  ثقة  -   كل النُّقَّاد  ع
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

13 -   
ُمَحمَُّد ْبُن ثَاِبٍت 

  اْلُبَناِنيّ 
 ت

  
  ضعیف  -   ضعیف  النُّقَّاد أغلب  أبو عبد اهللا الحاكم

قال الفسوي في 
موضع آخر: 

  "ضعیف".

ُمَحمَُّد ْبُن ِحْمَیَر    - 14
  الِحْمِصيّ 

  النُّقَّاد أغلب  ت

أبو حاتم 
 الرازي،

الشوكاني، 
 السیوطي،

 الكناني،

  الفتني

  صدوق
ما هو بذاك 

الحجة، حدیثه 
  ُیعدُّ في الِحسان

  صدوق

تبع یعقوب 
الفسوي في نفس 
عبارته: السیوطي 

  والفتني. والكناني

َواة: (                                           »:                                                                             َحِدیُثُه َلْیَس ِباْلَقِويّ « - 6   )1عدد الرُّ

  ق  اَألْحَوُص ْبُن َحِكیمٍ    - 15
 ابن المدیني،

  العجلي
  النُّقَّاد أغلب

ضعیف الحفظ، 
  عابًداوكان 

    ضعیف  ُضعَّف

َواة: (                                           »:                                                         َلْیَس ِباْلَقِوّي َوَال ِباْلَمْتُروك، ُهَو َبْیَن َذِلكَ « - 7   )2عدد الرُّ

قال الفسوي في  َلیِّنُ صدوق   - صدوق َلیُِّن   بعض النُّقَّاد سفیان الثوري  4م ُمَهاِجٍر  ِإْبَراِهیُم ْبنُ    - 16
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

 ابن سعد، أحمد بن حنبل،  ْبِن َجاِبرٍ ا
 الساجي، النسائي، أبو داود،

  ابن حجر

له موضع آخر: "  الحفظ  الحفظ
َشَرٌف وَنَباَلة، 

َلیِّن،  َحِدیُثهُ 
  كوفي".

17 -   
ِإْسَماِعیُل ْبُن 

  ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَهاِجرٍ 
    ضعیف  واه  ضعیف  النُّقَّادكل   -   ت ق

َواة: (                                            »:                                                                                        ِفیِه ِلینٌ « - 8   )1عدد الرُّ

اُج ْبُن ُنَصْیرٍ    - 18   ت  اْلَحجَّ

  

  

 ابن معین في أحد أقواله،

 عدي،ابن 

 ابن حبان

  

  النُّقَّاد أغلب
ضعیف، كان 
  یقبل التلقین

  ضعیف
ضعیف كان 
  یقبل التلقین

زاد الفسوي: "كان 
َشْیًخا ُمَغفًَّال َسِلیًما. 

وكان ابُن اْبَنِة 
اْألَْزَهُر َأْدَخَل علیه 

  أحادیث".
فأضاف فائدة بذكر 
اسم الذي لقنه وهو 

  .اْبُن اْبَنِة اْألَْزَهرُ 
من ویعتبر الراوي 

  شیوخ الفسوي.
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                           »:                                                                                  ِفي َحِدیِثِه ِلینٌ « - 9   )2عدد الرُّ

19 -   
َخاِلُد ْبُن َیِزْیُد بِن 

  َأِبي َماِلكٍ 
  ق

         ،بن صالح أحمد ،العجلي
  الدمشقيو  الرازي أبو زرعة

  ضعفوه  ضعیف  النُّقَّاد أغلب
ضعیف 
  الحدیث

قال الفسوي في 
موضع آخر: 

  "ضعیف الحدیث"

  -   النُّقَّاد كل  د س ق  َیِزْیُد بُن َأِبي َماِلكٍ    - 20
 صدوق

  ربما وهم
    صدوق  صدوق

َواة: (                                         »:                                                                           َلیُِّن اْلَحِدیثِ «، »َلیِّنٌ « - 10   )8عدد الرُّ

    ثقة  ثقة  ثقة مأمون  النُّقَّاد أغلب  یحیى بن إسحاق  خ م ت س فق  َرَقَبُة بُن َمْصَقَلةَ    - 21

22 -   
َسِعیُد ْبُن َعْبِد 
  الرَّْحَمِن الُجَمٍحيّ 

  عخ م د س ق
  

  النُّقَّاد أغلب

 ابن حبان

 الساجي،

  ابن القیسراني

  

صدوق له 
  أوهام

    صدوق  وثق

  4خت   َعبَّاُد ْبُن َمْنُصورٍ    - 23
 یحیى القطان، العجلي،

  ابن حجر

  

  النُّقَّاد أغلب

صدوق، رمي 
بالقدر، وكان 
یدلس، وتغیر 

  بأخرة

  

  ضعیف

  

  ضعیف

قال الفسوي في 
موضع: "في حدیثه 
ضعف"، وقال في 

موضع آخر: 
  "ضعیف".
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َعْمُرو ْبُن َعَطاِء    - 24
  ْبِن َوَرازٍ 

  َلیِّن  واه  ضعیف  النُّقَّاد أغلب  ابن حبان  د ق
الفسوي في: ذكره 

ُب َباِب َمْن ُیْرغَ 
َواَیِة َعْنُهمْ    .َعِن الرِّ

ُمَحمَُّد ْبُن َقْیٍس    - 25
  اْلُمْرِهِبيُّ 

  النُّقَّاد أغلب  عس
أحمد بن 

حنبل في أحد 
  أقواله

اضطرب فیه قول   صدوق  -   مقبول
  أحمد

ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي    - 26
  َحْفَصةَ 

  خ م مد س

في  ابن معین ،ابن المدیني
 ،أحمد بن حنبل أحد اقواله،
ابن  ،الدارقطني ،أبو داود

  ابن حجر ،الذهبي ،حبان

  صدوق یخطئ  بعض النقاد
  

مشهور فیه ثقة 
  شيء

  

صدوق 
  یخطئ

  

  ق  ُمَعاُن ْبُن ِرَفاَعةَ    - 27

 ابن المدیني في أحد أقواله

 دحیم، محمد بن عوف،

 أحمد بن حنبل،

  أبو داود

  النُّقَّاد أغلب
صاحب حدیث 

  لیس بمتقن
َلیُِّن الحدیث كثیر 

  اإلرسال
  الحدیث لین

اضطرب فیه قول     
  ابن المدیني
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

  النُّقَّاد أغلب  خ س  َمْیُموُن بن ِسَیاه   - 28
معین،  ابن

 أبو داود،

  ابن القیسراني

صدوق عابد 
  صدوق  یخطئ

صدوق 
  عابد یخطئ

قال الفسوي في 
موضع آخر: "فیه 

  ضعف".

َواة: (عدد                                             »:                                                                                       َمْسُتورٌ « - 11   )1الرُّ

  -   َراِشُد ْبُن َمْعَبدٍ    - 29
 أبو داود،

  ابن حبان في أحد أقواله
  ضعیف  -   -   النُّقَّاد أغلب

  اضطرب فیه قول

  ابن حبان

  

َواة: (                                              »:                                                                    َوِفي َحِدیِثِه ِلین َمْسُتوٌر،« - 12   )1عدد الرُّ

30 -   
ُسَوْیُد بُن َعْبِد 

  الَعِزْیزِ 
  ضعیف جًدا  ضعیف جًدا  أغلب النُّقَّاد  دحیم  ت ق

 ضعیف
  الحدیث

قال الفسوي في 
 موضع آخر:
. ضعیف الحدیث
ووثقه دحیم مع 
إشارته للخطأ في 

  حدیثه.
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                             »:                                                                                     َال َأْعِرُفهُ « - 13   )1عدد الرُّ

  الَهْمَداِنيّ َحاِمُد    - 31
  

 -  

  

 -  
  كل النُّقَّاد

  

 -  

  

 -  
  مجهول

جاءت عبارة 
الكناني مطابقة 

  الفسوي لعبارة

َواة: (                                             »:                                                                                     َال ُیْعَرفُ « - 14   )2عدد الرُّ

  ضعیف  -   ضعیف  أغلب النُّقَّاد  ابن حبان  -   اْلَحاِرُث ْبُن ِشْبلٍ    - 32
زاد الفسوي: 

  مهجور

َواة: (                                              »:                                                                                     َمْجُهولٌ « - 15   )2عدد الرُّ

  مجهول  -   -   -   -   -   ُعَمُر بُن َذرّ    - 33
لم یرد فیه أقوال 

  للنقاد

  أغلب النُّقَّاد  4  َهِرُم ْبُن َنِسیبٍ    - 34
 البخاري،

أبو أحمد 
  الحاكم

    صدوق  -   مقبول
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                             »:                                                                            ُمْضَطِرُب اْلَحِدیثِ « - 16   )1عدد الرُّ

35 -   
 َعْبِد الرَّْحَمِن ْبنُ 

  أغلب النُّقَّاد  4خت   َعْبِد اللَِّه اْلَمْسُعوِديّ 
أبو زرعة 

 الرازي،

  العقیلي

صدوق اختلط 
  قبل موته

حدیثه في حد 
  الحسن

صدوق 
  اختلط

وثقه أغلب النقاد 
مع ذكر صفة 
اختالطه وتغیره 
في آخر حیاته 
التي أشار إلیها 

  الفسوي.

  

َواة: (                                               »:                                                                     َال َیْخَتِلُفوَن ِفي َضْعِفهِ « - 17   )1عدد الرُّ

36 -   
ِإْبَراِهیُم ْبُن اْلَحَكِم 

  ْبِن َأَبانٍ ا
  فق

أحمد بن حنبل ومحمد ابن 
  رافع

  النُّقَّادأغلب 
ضعیف وصل 

  مراسیل

تركوه، وقل من 
مشاه على 

ضعفه، روى عن 
أبیه مرسالت 

  فوصلها

  ضعیف

لم یرَضه من وثقه 
  بعد اختالطه.

وذكره یعقوب 
الفسوي في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                               »:                                                                َضِعیُف الَحِدیثِ «، »َضِعیفٌ « - 18   )15عدد الرُّ

  متروك  هالك  متروك متهم  كل النُّقَّاد  -   ق  ِبْشُر ْبُن ُنَمْیرٍ    - 37
زاد الفسوي: "َتَرَك 

ْبُن اْلَمِدیِنيِّ َعِليُّ 
  الروایة عنه".

  ضعیف  -   -   -   -   -   َبْكُر بُن الشَّروس   - 38
لم یرد فیه أقوال 

  للنقاد

    ضعیف  ضعیف  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   -   ُحَمْیُد ْبُن َماِلكٍ    - 39

40 -   
َحْنَظَلُة ْبُن َعْبِد 
  الرَّْحَمِن اْلَقاص

    ضعیف  -   -   أغلب النُّقَّاد  ابن حبان  - 

  ت ق  َسْعدٍ  ْیُن بنُ ْشدِ رِ    - 41
               ،الهیثم بن خارجة

 بن حنبل أحمد

  
  ضعیف  واه  

ضعیف 
  الحدیث

قال الفسوي في 
ال موضع آخر: "

ینبغي ألهل العلم 
أن یشغلوا أنفسهم 

  .بحدیث هؤالء
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

  ضعیف  ضعیف  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   ت ق  ْبُن ُكَرْیبٍ  ِرْشِدینُ    - 42

 ذكره الفسوي في:
"َباِب َمْن ُیْرَغُب 

َواَیِة  َعنِ  الرِّ
  ".َعْنُهمْ 

  متروك  متروك  كل النُّقَّاد  -   ق  َسِعیُد ْبُن ِسَنانٍ    - 43
 ضعیف
  الحدیث

  

  ضعیف  -   -   أغلب النُّقَّاد  ابن حبان في أحد أقواله  -   َشْیَبُة ْبُن َنَعاَمةَ    - 44
اضطرب فیه قول        

  ابن حبان

  4بخ   ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َزْحرٍ    - 45
 أحمد بن صالح، البخاري،
 ،النسائي الرازي، أبو زرعة

  ابن جحر ،ابن القیم
    ضعیف  ضعیف  صدوق یخطئ  أغلب النُّقَّاد

46 -   
ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعیَل 

  ْبِن َأِبي ُفَدْیكٍ ا
  صدوق  صدوق  صدوق  ابن سعد  أغلب النُّقَّاد  ع

 ذكره الفسوي في:
ُب َباِب َمْن ُیْرغَ 

َواَیِة َعْنُهمْ    .َعِن الرِّ

    ضعیف  ضعفوه  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   ق  ُكَرْیبٍ ُمحمَُّد ْبُن    - 47
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

متروك   تركوه  متروك  كل النُّقَّاد  -   ق  َمْسَلَمُة ْبُن َعِليٍّ    - 48
  الحدیث

قال الفسوي في 
موضع آخر: "ال 
ینبغي ألهل العلم 
أن یشغلوا أنفسهم 

  بحدیث هؤالء".

وذكره في: َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم.   الرِّ

    ضعیف  ضعفوه  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   بخ د ت ق  اْلَوِلیُد ْبُن َأِبي َثْورٍ    - 49

  د ت ق  َیْحَیى ْبُن َأِبي َحیَّة   - 50

أبو ُنَعْیم بن ُدَكْین، یزید بن 
ابن معین  ابن نمیر، هارون،

 - في أحد أقوالهما-والعجلي

 ابن خراش، ،أبو زرعة
  الساجي

  أغلب النُّقَّاد
ضعفوه لكثرة 

  تدلیسه
 -  

 ضعیف
  ُمَدلِّس

"كان  زاد الفسوي:
ونقل ابن  .ُیَدلِّس"

عبد البر والنووي 
اإلجماع على أنه 

  ُمَدلِّس.

    ضعیف  ال یكاد ُیْعَرف  -   كل النُّقَّاد  -   -   َیِزیُد ْبُن َبِزیعٍ    - 51
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                           »:                                                                       َضِعیٌف، َال ُیْفَرُح ِبَحِدیِثهِ « - 19   )4عدد الرُّ

  ضعیف  -   -   -   ابن حبان  -   اْلَفْیُض ْبُن اْلَفْضلِ    - 52
شیخ یعقوب 

  الفسوي

  د ت  َجاِبر ْبنُ  َأیُّوبُ    - 53

 أحمد بن حنبل،

 الفالس،

  ابن عدي

  ضعیف  ضعیف  ضعیف  أغلب النُّقَّاد
قال الفسوي في 
موضع آخر: 

  "ضعیف".

    ضعیف  ضعیف  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   ق  َأیُّْوُب بُن ُعْتَبةَ    - 54

  د ت ق  ُمَحمَُّد ْبُن َجاِبر   - 55
 محمد بن یحیى الذهلي،

  أبو زرعة وأبو حاتم، الفالس
  ضعیف  ضعیف  ضعیف  أغلب النُّقَّاد

قال الفسوي في 
موضع آخر: 

  "ضعیف".

َواة: (                                            »:                                                                               ضعیف ضعیف« - 20   )1عدد الرُّ

56 -   
ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َأِبي 

  متروك الحدیث  النُّقَّادكل   -   ق  ُحَمْیدٍ 
  متروك

  الحدیث

  متروك

  الحدیث
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                            »:                                                                               ِجًداَضِعیٌف « - 21   )1عدد الرُّ

  ضعیف جًدا  ضعیف بمرة  متروك  أغلب النُّقَّاد  أقوالهالعجلي في أحد   ت  ُحَصْیُن ْبُن ُعَمرَ    - 57
اضطرب فیه قول 

  العجلي

َواة: (                                            »:                                                                                  ُیْعَرُف َوُیْنَكرُ « - 22   )2عدد الرُّ

58 -   
ُموَسى ْبِن ُعَمُر ْبُن 

  َوِجیه
  متروك  هالك  كل النُّقَّاد  -   - 

متروك 
 إلى منسوب

  الوضع

قال الفسوي في 
موضع لیس 

  بشيء

  متروك الحدیث  ضعیف جًدا  كل النُّقَّاد  -   د ق  َیْحَیى ْبُن اْلَعَالءِ    - 59

متروك 
الحدیث 

 رمي
  بالوضع

  

َواة: (                                             »:                                                                           ُیْعَرُف َحِدیُثُه َوُیْنَكرُ « - 23   )3عدد الرُّ

متروك رمي   أغلب النُّقَّاد  العجلي  ق  اْألَْصَبُغ ْبُن ُنَباَتةَ    - 60
 رمي متروك  تركوه  بالرفض

 بالرفض
قال الفسوي في 
موضع آخر: 
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

 لیس حدیثه بشيء  والوضع
وذكره في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ

  متروك  متروك  كل النُّقَّاد  -   ت ق  َسْعُد ْبُن َطِریفٍ    - 61
 رمي متروك

 بالرفض
  والوضع

ي قال الفسوي ف
موضع: حدیثه 
وروایته لیس 

، وفي بشيء
ال  موضع آخر:

ْذَكُر حدیثه وال یُ 
.  للمعرفة ُیْكَتُب ِإال
َباِب في: وذكره 

ُب َعِن َمْن ُیْرغَ 
َواَیِة َعْنُهمْ    .الرِّ

62 -   
َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن 

  َمْیُمونٍ 
    ضعیف  -   -   أغلب النُّقَّاد  ابن معین  - 
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                          »:                                                                                 ُمْنَكُر اْلَحِدیثِ « - 24   )6عدد الرُّ

63 -   
ِإْبَراِهیم بن 

  ِإْسَماِعیل، ُقَعْیس
  ضعیف  -   أغلب النُّقَّاد  ابن حبان  - 

ضعیف 
  الحدیث

  

  ضعفوه  متروك  أغلب النُّقَّاد  ابن عدي  ت ق  اْلَحاِرُث ْبُن َنْبَهانَ    - 64
 منكر

 الحدیث
  متروك

قال الفسوي في 
موضع: ضعیف، 
وقال في موضع 

ضعیف، آخر: 
  .بشيءلیس حدیثه 

َعْبُد اْلَقاِهر ْبُن    - 65
  السَِّريُّ 

    صدوق یهم  صدوق  مقبول  -   كل النُّقَّاد  د ق

  ت ق  ِعیَسى ْبُن َمْیُمونٍ    - 66
 حماد بن سلمة،

  ابن معین في أحد أقواله
  ساقط  ضعیف  أغلب النقاد

متروك 
  الحدیث

قال الفسوي في 
موضع آخر: 

لیس حدیثه بشيء 
وذكره في: َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 

َواَیِة َعْنُهمْ    .الرِّ
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

  -   -   كل النُّقَّاد  -   -   ُكَرْیُز ْبُن َحِكیمٍ    - 67
منكر 
  الحدیث

تبع الدارقطني 
الفسوي بتمام 

  عبارته

68 -   
َیِزیُد ْبُن َعْبِد 
  الرَّْحَمِن الدَّاَالِنيّ 

4  

ابن ، الحاكم أبو حاتم الرازي،
أحمد بن  النسائي، معین،
  البخاري، المنذري، حنبل،

  ابن حجر الذهبي،

  بعض النُّقَّاد
صدوق، یخطئ 

كثیًرا وكان 
  یدلس

  صدوق،

  له أوهام

  صدوق،

  أوهام له

شارك ابن سعد 
وٕابراهیم الحربي 
الفسوي بنفس 

  الحكم.

َواة: (                                           »:                                                                         ُمْنَكُر اْلَحِدیِث، َضِعیف« - 25   )4عدد الرُّ

  -   -   أغلب النُّقَّاد  ابن عدي  -   َحِبیُب ْبُن َحسَّانٍ    - 69
 منكر

  الحدیث

قال الفسوي في 
موضع آخر: 

  لیس حدیثه بشيء

    متروك  متروك  متروك  كل النُّقَّاد  -   ت ق  َزْیُد ْبُن َجِبیَرةَ    - 70

  واه  ضعیف  أغلب النُّقَّاد  أحمد بن صالح  ق  ُعَمُر ْبُن ُصْهَبانَ    - 71
ضعیف 

 منكر
  الحدیث
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

    ضعیف  واه  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   ت ق  َواِصُل ْبُن السَّاِئبِ    - 72

َواة: (                                               »:                                                                      ُمْنَكُر اْلَحِدیِث َمْهُجورٌ « - 26   )1عدد الرُّ

َفاِئُد ْبُن َعْبِد    - 73
  الّرحمن َأُبو الَوْرَقاءِ 

أبو عبد اهللا الحاكم في أحد   ت ق
  أقواله

  تركوه  متروك  أغلب النُّقَّاد

متروك متهم 
في روایته 

عن عبد اهللا 
أبي  بن

  أوفى

قال الفسوي في 
 آخر: موضع

      .ضعیف
َباِب  في وذكره

َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهمْ    .الرِّ

َواة: (                                       »:                               ُمْنَكُر اْلَحِدیِث، َال ُیْحَتجُّ ِبِرَواَیِتِه َوَال َیْكُتُب َأْهُل اْلِعْلِم َحِدیَثُه ِإالَّ ِلْلَمْعِرَفةِ « - 27   )1عدد الرُّ

  متروك  كل النُّقَّاد  -   ق  َمْرَواُن ْبُن َساِلمٍ    - 74
  

  متروك
متروك ُرِمَي 

  بالوضع

ذكره یعقوب 
الفسوي في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                                                                                                     »:  َغْیُر ِثَقٍة َوَال َمْأُمونٌ « - 28   )1عدد الرُّ

متروك، ورمي   أغلب النُّقَّاد  ابن حبان في أحد أقواله  ت  ِمْیَناُء بُن َأَبي ِمْیَناءُ    - 75
  بالرفض

  ساقط
شیعي منكر 

 الحدیث
  متروك

  اضطرب فیه قول

  ابن حبان

َواة: (                                            »:                                                                             َضِعیٌف، َغْیُر ِثَقةٍ « - 29   )1عدد الرُّ

  تركوه واتهم  متهم بالكذب  كل النُّقَّاد  -   -   ُمَحمَُّد ْبُن َمْرَوانَ    - 76
متروك متهم 

  بالكذب

  

  

  

َواة: (                                             »:                                                                           َضِعیٌف، َلْیَس ِبِثَقةٍ « - 30   )1عدد الرُّ

  واه  -   كل النُّقَّاد  -   -   ُموَسى ْبُن َطِریفٍ    - 77
ضعیف جًدا 
  شیعي غال
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                             »:                                           َحِدیُثُه َوِرَواَیاُتُه َلْیَس بَشْيءٍ «، »َلْیَس َحِدیُثُه بَشْيءٍ « - 31   )5عدد الرُّ

  س  َحبَُّة ْبُن ُجَوْینِ    - 78

 أحمد بن حنبل،

 ابن خلفون، العجلي،

  ابن حجر

  

  النُّقَّادأغلب 
صدوق له 

    ضعیف  -   أغالط

    ضعیف  -   -   كل النُّقَّاد  -   -   ُرَشْیٌد اْلَهَجِريّ    - 79

  عخ م ت ق  ِزَیاُد ْبُن ِإْسَماِعیلَ    - 80

 ابن حبان، النسائي،

 ابن خلفون،

  ابن حجر

  أغلب النُّقَّاد
 ئسیصدوق 

  الحفظ
  ضعیف  لین

قال الفسوي في 
موضع آخر: 

"ضعیف، ال یفرح 
  بحدیثه".

  متروك باتفاق  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   ت  ْبُن ُعَمرَ َسْیُف    - 81
متروك متهم 

بوضع 
  الحدیث

ذكره یعقوب 
الفسوي في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

ضعیف   -   -   أغلب النُّقَّاد  ابن حبان  -   ِرْبِعيٍّ  ْبنُ  َعَباَیةُ    - 82
  شیعي غال

  

َواة: (                                            »:                                                                   َضِعیٌف، َلْیَس َحِدیُثُه بَشْيءٍ « - 32   )2عدد الرُّ

  متروك  واه  واه  كل النُّقَّاد  -   -   َسِعیُد ْبُن َراِشدٍ    - 83
قال الفسوي في 
موضع آخر: 

  "ضعیف".

اُك ْبُن َنَبَراسٍ    - 84 حَّ   بخ  الضَّ
 حبان بن هالل،

  البزار
 ضعیف  -   لین الحدیث  أغلب النُّقَّاد

  الحدیث

قال الفسوي في 
موضع آخر: "َلیُِّن 

  الحدیث".

  

َواة: (                                             »:                                                                         َال َیْسِوي َحِدیُثُه َشْیًئا« - 33   )3عدد الرُّ

  خت د ت ق  ُعبیدة بن ُمَعتِّب   - 85
 عثمان بن أبي شیبة،

  الساجي البرقي،
  أغلب النُّقَّاد

ضعیف واختلط 
  بأخرة

  ضعیف

  

ضعیف، 
اختلط و 

  بأخرة

ذكره یعقوب 
الفسوي في: َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 

َواَیِة َعْنُهمْ    .الرِّ
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

    ضعیف  -   -   كل النُّقَّاد  -   -   َقَطُن ْبُن ُسَعْیرُ    - 86

  واه  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   ت  ُمَحمَُّد ْبُن َساِلمٍ    - 87
متروك 
  الحدیث

قال الفسوي في 
موضع آخر: 

ضعیف ال یفرح "
".         بحدیثه
َباِب " وذكره في:

َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهمْ    ".الرِّ

  

َواة: (                                              »:                                                               َال َیْسِوي َحِدیُثُه َشْیًئا، َضِعیفٌ « - 34   )1عدد الرُّ

  أغلب النُّقَّاد  العجلي  ت  َعَطاُء ْبُن َعْجَالنَ    - 88

  

 متروك

  

  

 تركوه

  

  

متروك متهم 
  بالكذب

في قال الفسوي 
موضع: "ضعیف 

لیس حدیثه 
بشيء"، وفي 

موضع آخر: "ال 
  ُیْكَتُب حدیثه".
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                          »:                                                                               َشِبیٌه ِباْلَمْتُروكِ « - 35   )1عدد الرُّ

89 -   
اْلَغفَّاِر ْبُن َعْبُد 

  تركوه  -   كل النُّقَّاد  -   -   اْلَقاِسمِ 

 متروك
 الحدیث

رمي  رافضي
  بالوضع

ذكره یعقوب 
الفسوي في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ

َواة: (                                            »:                                                                                        َمْتُروكٌ « - 36   )2عدد الرُّ

  متروك  -   كل النُّقَّاد  -   -   اْلَحَسُن ْبُن ِدیَنارٍ    - 90
 متهم متروك

  بالكذب
 مرةقال الفسوي 

  .ضعیف: ىخر أ

    متروك  متروك  متروك  كل النُّقَّاد  -   د س  َراِم ْبِن ُعْثَمانَ حَ    - 91

َواة: (                                            »:                                                                                َمْتُروٌك َمْهُجورٌ « - 37   )2عدد الرُّ

  متروك  -   كل النُّقَّاد  -   -   السَّاِئبِ ُفَراُت ْبُن    - 92
 متهم متروك

  بالوضع

قال الفسوي في 
موضع آخر: "ال 
ینبغي ألهل العلم 
أن یشغلوا أنفسهم 

  بحدیث هؤالء".
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اللَِّه    - 93
  ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ ا

 متهم متروك  تركوه  متروك  كل النُّقَّاد  -   ق
  بالوضع

ذكره یعقوب 
في: "َباِب الفسوي 

َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ

َواة: (                                             »:                                                                       َضِعیٌف َمْتُروٌك َمْهُجورٌ « - 38   )2عدد الرُّ

  ثقة  -   ثقة  ابن معین  النُّقَّاد أغلب  ع  َجْعَفُر بُن َرِبْیَعةَ    - 94
  

  

َبْیرِ    - 95   ساقط الحدیث  متروك الحدیث  كل النُّقَّاد  -   ق  َجْعَفُر ْبُن الزُّ
متروك 
یضع 
  الحدیث

  

  

َواة: (                                            »:                                                                                 َضِعیٌف َذاِهبٌ « - 39   )1عدد الرُّ

96 -   
َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن 
  َهاُروَن ْبِن َعْنَتَرةَ 

  متروك باتفاق  -   كل النُّقَّاد  -   - 
رمي  متروك

  بالوضع
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                                                   »:                                               َضِعیٌف َمْتُروُك اْلَحِدیثِ « - 40   )4عدد الرُّ

  -   متروك  كل النُّقَّاد  -   -   ِزَیاُد ْبُن َمْیُمونٍ    - 97

ضعیف 
متروك 
 الحدیث
  كذاب

قال الفسوي في 
موضع آخر: 
"لیس حدیثه 

  .بشيء"

  -   ُعْثَماُن ْبُن ِمْقَسمٍ    - 98
 ابن مهدي،

  الفالس
  ضعیف  ضعیف  النُّقَّادأغلب 

متهم  متروك
  بالكذب

  

  

  تركوه  متروك الحدیث  كل النُّقَّاد  -   ق  َعِديُّ ْبُن اْلَفْضلِ    - 99
 متروك
  الحدیث

قال الفسوي في 
موضع: 
  "ضعیف".

  تركوه  متروك  كل النُّقَّاد  -   -   َغاِلُب ْبُن ُعَبْیِد اللَّهِ    - 100
ضعیف 
متروك 
  الحدیث

 من شیوخ الفسوي.
 الوقال في موضع: 

م أن ینبغي ألهل العل
یشغلوا أنفسهم 

وذكره . بحدیث هؤالء
في: َباِب َمْن ُیْرَغُب 

َواَیِة َعْنُهمْ    .َعِن الرِّ
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                             »:                                                                       َضِعیٌف َضِعیٌف َمْتُروكٌ « - 41   )1عدد الرُّ

  متروك  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   -   َنْصُر ْبُن َطِریفٍ    - 101
ضعیف 
متروك 
  الحدیث

  

َواة: (عدد                                              »:                                                                               َال ُیْكَتُب َحِدیُثهُ « - 42   )4الرُّ

  -   متروك  كل النُّقَّاد  -   د ق  َأیُّوَب ْبِن ُخوطٍ    - 102
متروك 
  الحدیث

  

  

ِبیُع ْبُن َبْدرٍ    - 103   متروك  متروك  كل النُّقَّاد  -   ت ق  الرَّ
متروك 
  الحدیث

قال الفسوي في 
موضع آخر: 
"ضعیف، لیس 
حدیثه بشيء"، 
وقال في موضع 
آخر: "ضعیف 

  متروك".
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

  فق  ُنوُح ْبُن َدرَّاجٍ    - 104

 ابن نمیر،

 ابن معین في أحد أقواله،

  أبو زرعة

  -   متروك  أغلب النُّقَّاد
متروك متهم 

    بالكذب

متروك متهم   متروك  متروك  كل النُّقَّاد  -   ق  ُیوُسُف ْبُن َخاِلدٍ    - 105
  بالكذب

  

َواة: (                                            »:                                                           َال ُیْذَكُر َحِدیُثُه َوَال ُیْكَتُب ِإالَّ ِلْلَمْعِرَفةِ « - 43   )3عدد الرُّ

  متروك  متروك  متروك  كل النُّقَّاد  -   ق  َعِليُّ ْبُن الَحَزوَّر   - 106
  

  

  متروك  -   متروك  كل النُّقَّاد  -   فق  ِعیَسى ْبِن ِقْرَطاسٍ    - 107
قال الفسوي في 

موضع آخر: "فیه 
  ضعف".

108 -   
          النَّْضُر ْبُن 
  َعْبِد الرَّْحَمنِ 

    متروك  ساقط  متروك  كل النُّقَّاد  -   ت
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                            »:                                                                       َضِعیٌف، َال ُیْكَتُب َحِدیُثهُ « - 44   )2عدد الرُّ

    ضعیف  -   ضعیف  أغلب النُّقَّاد  الساجي ابن قانع،  ق  ُعَمُر بُن َحِبْیبٍ    - 109

    ضعیف  -   -   أغلب النُّقَّاد  ابن حبان  -   َعْمِرو الَوِلیُد ْبنُ    - 110

َواة: (                                            »:                                                            َضِعیٌف، َال ُیْكَتُب َحِدیُثُه ِإالَّ ِلْلَمْعِرَفة« - 45   )2عدد الرُّ

  -   كل النُّقَّاد  -   -   َیاِسیُن ْبُن ُمَعاذٍ    - 111
  

  واه
  ضعیف جًدا

الفسوي في: ذكره 
ُب َباِب َمْن ُیْرغَ 

َواَیِة َعْنُهمْ    .َعِن الرِّ

112 -   
یحیى بن أبي 

  متروك الحدیث  ضعیف  كل النُّقَّاد  -   ت  ُأَنْیَسة

 متروك
 الحدیث
متهم 
  بالكذب

قال الفسوي في 
موضع: "متروك 
 الحدیث"، وفي

موضع: "ال ینبغي 
ألهل العلم أن 
یشغلوا أنفسهم 
  بحدیث هؤالء".
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                            »:                                                  َال ُیْكَتُب َحِدیُثُه ِإالَّ ِلْلَمْعِرَفِة، َوَال ُیْحَتجُّ ِبِرَواَیِتهِ « - 46   )2عدد الرُّ

113 -   
    ُأَساَمُة ْبُن َزْیِد 

  ْبِن َأْسَلمَ ا
  أغلب النُّقَّاد  ابن خلفون  ق

ضعیف من 
  قبل حفظه

  ضعیف  ضعفوه

  

  

  

114-   
ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد 
  الرَّْحَمِن اْلَوقَّاِصيّ 

  متروك الحدیث  كل النُّقَّاد  -   ت

  

  متروك

  الحدیث

متروك متهم 
  بالكذب

ذكره یعقوب 
الفسوي في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 

َواَیِة    َعْنُهْم".الرِّ

َواة: (                                          »:                                                                   َمْرُغوٌب َعْن َحِدیِثِه َوِرَواَیِتهِ « - 47   )1عدد الرُّ

  أغلب النُّقَّاد  د س  َسِعیُد ْبُن َساِلمٍ    - 115

 ابن معین ابن
في  القیسراني

 أحد أقوالهما
 العجلي،
 ،الدارمي
 العقیلي،
 الساجي،
  ابن حبان

صدوق یهم، 
ورمي باإلرجاء، 

  وكان فقیًها.
  صدوق

صدوق 
  مرجئ یهم

زاد الفسوي: 
"وكان له رأي 
سوء، وكان 

داعیة" ولعل هذا 
الذي دفعه لترك 

  حدیثه.
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                            »:                                                                              ُیْنَسُب ِإَلى اْلَكِذبِ « - 48   )1عدد الرُّ

116 -   
ِإْبَراِهْیُم بُن ُمَحمَِّد 

  ق  بِن َأِبي َیْحَیى

 الشافعي،

 ابن األصبهاني،

 ابن ُعْقدة،

  ابن عدي

  متروك  متروك  أغلب النُّقَّاد
 متروك
 إلى منسوب

  الكذب

زاد الفسوي:                
 ، ، َقَدِريٌّ "َجْهِميٌّ
 " ، َراِفِضيٌّ ُمْعَتِزِليٌّ
وقال في موضع 
آخر: "منكر 

  الحدیث ضعیف".

وقال العالئي:              
"األكثرون ضعفوه، 
وتََبیََّن لهم من حاله 
ما لم یطلع علیه 

  الشافعي".

َواة: (                                             »:                                                                                        َكذَّابٌ « - 49   )2عدد الرُّ

117 -   
 اْلَحَسُن ْبُن ِزَیادٍ 

  -   اللُّْؤُلِؤيّ 
 مسلمة بن قاسم،

  ابن حبان
    كذاب  -   -   النُّقَّادأغلب 
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 الفصل الثاني

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

  متروك الحدیث  -   كل النُّقَّاد  -   -   الَهْیَثُم ْبُن َعِديّ    - 118

متروك 
 الحدیث
متهم 
  بالكذب

  

  

  

َواة: (                                            »:                                                                                 َیَضُع اْلَحِدیث« - 50   )1عدد الرُّ

119 -   
َوْهُب بُن َوْهِب بِن 

  كل النُّقَّاد  -   -   َكِثْیرٍ 
كذاب یضع 

  متروك الحدیث  الحدیث
كذاب یضع 

  الحدیث

زاد الفسوي: "قدري، 
رجل ُسوء، كان 
 ُیَكذُِّب ُمَجاِوَبه".

وذكره في: "َباِب 
َمْن ُیْرَغُب َعِن 
َواَیِة َعْنُهْم".   الرِّ

َواة: (                                            »:                                                                           َكذَّاٌب َیَضُع اْلَحِدیث« - 51   )1عدد الرُّ

  كذاب  ساقط  كل النُّقَّاد  -   -   ُسَلْیَماُن ْبُن َعْمٍرو   - 120
یضع  كذاب

  الحدیث

قال ابن حجر: 
"كذبه ونسبه إلى 

الوضع فوق 
  الثالثین نفًسا".
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 الفصل الثاني

  ثانًیا: نتائج المقارنة:
  وبعد هذا العرض یمكن الوقوف على نتائج ومالحظات عدَّة، منها:

) راوًیا باستعمال مصطلحات وعبارات 120( - كنماذج–المدروسین بلغ عدد الرواة الُمجرَّحین  -1
متنوعة في ألفاظها، مختلفة في مدلوالتها، وقد أكثر من استعمال بعض هذه المصطلحات 
والعبارات، وقلََّل من استعمال البعض اآلخر كما یالحظ من خالل الجدول السابق، وكان 

  استعماًال.وما شابهه من أكثر المصطلحات  »ضعیف«مصطلح 

َواة في أغلب األحیان، فقد:  -2   وافق النُّقَّاُد اإلمام َیعُقوب الَفَسوي في أحكامه على الرُّ

َواة،56(  وافقه كل النُّقَّاد في جرح -    %) تقریًبا.46.7أي ما نسبته (  ) من الرُّ

َواة،48(  ووافقه أغلب النُّقَّاد في جرح -    %) تقریًبا.40أي ما نسبته (  ) من الرُّ

َواة،4(ووافقه بعض النُّقَّاد في جرح                 -                           %) تقریًبا.3.3أي ما نسبته (  ) من الرُّ

َواة،     3(            وخالفه كل النُّقَّاد في جرح -  %) تقریًبا.       2.5( أي ما نسبته) من الرُّ

َواة،9(وخالفه أغلب النُّقَّاد في جرح            -    %) تقریًبا.7.5أي ما نسبته (  ) من الرُّ
       

َواة وجرحهم.   وهذه اإلحصائیة تبّین مدى اعتدال اإلمام َیعُقوب الَفَسوي وتوسطه في أحكامه على الرُّ

َواة الذین عدَّلهم أغلب أو كل النُّقَّاد، وهم:   -3   جرَّح اإلمام َیعُقوب الَفَسوي اثني عشر من الرُّ
  

قول اإلمام َیعُقوب   أخرج له  الرَّاوي
  الَفَسوي

قول اإلمام ابن 
  حجر

قول اإلمام 
  قول الباحث  الذهبي

"ضعیف، متروك   ع  َجْعَفُر بُن َرِبْیَعةَ 
  مهجور"

  ثقة  -   ثقة

اِهللا بُن َعْبُد 
  ِإْدِرْیَس اَألْوِديّ 

  ثقة  إمام حافظ  ثقة  "لیس بالقوي"  ع

  د س  َسِعیُد ْبُن َساِلمٍ 
"مرغوب عن 
  حدیثه وروایته"

صدوق یهم، 
ورمي باإلرجاء، 

  وكان فقیًها.

  صدوق

  
صدوق 
  مرجئ یهم
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 الفصل الثاني

قول اإلمام َیعُقوب   أخرج له  الرَّاوي
  الَفَسوي

قول اإلمام ابن 
  حجر

قول اإلمام 
  قول الباحث  الذهبي

َسِعیُد ْبُن َعْبِد 
  الرَّْحَمِن الُجَمٍحيّ 

عخ م د 
  س ق

  صدوق  وثق  أوهامصدوق له   "َلیُِّن الحدیث"

 َعْبِد الرَّْحَمِن ْبنُ 
َعْبِد اللَِّه 
  اْلَمْسُعوِديّ 

  4خت 
"مضطرب 
  الحدیث"

صدوق اختلط 
  قبل موته

حدیثه في حد 
  الحسن

 صدوق
  اختلط

َعْبُد اْلَقاِهر ْبُن 
  السَِّريّ 

  یهم صدوق  صدوق  مقبول  "منكر الحدیث"  د ق

ُمَحمَُّد ْبُن 
ِإْسَماِعیَل ْبِن َأِبي 

  ُفَدْیكٍ 
  صدوق  صدوق  صدوق  "ضعیف"  ع

  "لیس بالقوي"  ت  ُمَحمَُّد ْبُن ِحْمَیرَ 
  

  صدوق

ما هو بذاك 
الحجة، حدیثه 
  ُیعدُّ في الِحسان

  صدوق

ُمَحمَُّد ْبُن َقْیٍس 
  اْلُمْرِهِبيّ 

  صدوق  -   مقبول  "َلیُِّن الحدیث"  عس

  "َلیُِّن الحدیث"  خ س  َمْیُموُن بن ِسَیاه
صدوق عابد 

  یخطئ
  صدوق

 صدوق
  یخطئ عابد

  4  َهِرُم ْبُن َنِسیبٍ 
"َمْجُهوٌل َال ُیْدَرى 

  َمْن ُهَو"
  مقبول

 -  

  
  صدوق

َیِزْیُد بُن َأِبي 
  َماِلكٍ 

  "في حدیثه لین"  د س ق
 صدوق

  ربما وهم
  صدوق  صدوق
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 الفصل الثاني

  وبعد هذا العرض یمكن الوقوف على مالحظات عدَّة، منها:

 ) رواة في الصحیحین. وانفرد اإلمام البخاري3الروایة لــ (اتفق الشیخان (البخاري ومسلم) على   . أ
لــراو  اإلمام البخاري وروى بالروایة عن راو واحد في الصحیح، وكذا اإلمام مسلم في صحیحه.

 تعلیًقا. واحد 

منهم، وهم: جعفر  ) رواة5لــ (روى أصحاب السنن (أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)    . ب
بن ربیعة وعبد اهللا بن إدریس األوِدي وعبد الرحمن بن عبد اهللا المسعودي ومحمد بن إسماعیل ا
  بن أبي ُفَدْیك وَهِرم بن َنِسیب.ا

واشترك (أبو داود والنسائي وابن ماجه) في الروایة لراویین منهم، وهما: سعید بن عبد  - 
 الرحمن الُجَمحي ویزید بن َأبي مالك. 

 د وابن ماجه) في الروایة لراو واحد منهم، وهو: عبد القاهر بن السَِّري.واشترك (أبو داو  - 

 واشترك (أبو داود والنسائي) في الروایة لراو واحد منهم، وهو: سعید بن سالم. - 

بینما تفرد الترمذي في الروایة لراو واحد منهم، وهو: محمد بن ِحْمَیر، وكذلك تفرد النسائي 
 وهو: میمون بن ِسَیاه. بالروایة لراو واحد منهم، 

حكم اإلمام الذهبي على ثمانیة رواة منهم، وجاءت بالمجمل في مرتبة (الصدوق) التي ُیحّسن   . ت
 حدیث أصحابها.

بینما حكم اإلمام ابن حجر على جمیعهم، وجاءت أحكامه بین أعلى درجات التوثیق وأدناه،    . ث
  وبیان حكمه كاآلتي:

 قوله: "ثقة" في حق راویین منهم.  •

 له: "صدوق" في حق راویین أیًضا. قو  •

 في حق خمسة منهم. - وما في معناها- قوله: "صدوق یهم"  •

 قوله: "مقبول" في حق ثالثة رواة منهم. •

ثالث مراتب من  ياجتهد الباحث في بیان خالصة الحكم على جمیعهم، وجاءت الخالصة ف  . ج
 وبیانها كاآلتي: مراتب التعدیل،

 "ثقة" في حق راویین منهم.  •

  . ستة منهم حق في" صدوق" •

 .منهم أربعة حق في -معناها في وما- " یهم صدوق" •
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 اضطرب قول اإلمام أحمد بن حنبل في الراوي: "محمد بن قیس"، فوثقه مرة وجرحه أخرى.  . ح

تبع اإلمام َیعُقوب الَفَسوي األئمة السیوطي والكناني والفتني في الحكم على الراوي: "محمد بن   . خ
  مام َیعُقوب الَفَسوي. ِحْمَیر" بنحو حكم اإل

َواة الذین عدَّلهم بعض النُّقَّاد، وهم:   أربعةجرَّح اإلمام َیعُقوب الَفَسوي  -4  من الرُّ

قول اإلمام َیعُقوب   أخرج له  الرَّاوي
  الَفَسوي

قول اإلمام ابن 
  حجر

قول اإلمام 
  قول الباحث  الذهبي

ِإْبَراِهیُم ْبِن 
  ُمَهاِجرٍ 

  
  4م 

"لیس بالقوي وال 
بالمتروك،   هو بین 

  ذلك"

صدوق َلیُِّن 
  الحفظ

 َلیِّنُ صدوق   - 
  الحفظ

  یهم صدوق  صدوق  صدوق له أوهام  "في حدیثه ضعف"  خ د س ق  َعبَّاُد ْبُن َراِشدٍ 

ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي 
  َحْفَصةَ 

خ م مد 
  "َلیِّن"  س

،              مشهورثقة   صدوق یخطئ
  فیه شيء

  یخطئ صدوق

َعْبِد َیِزیُد ْبُن 
  الرَّْحَمنِ 

  "منكر الحدیث"  4
صدوق یخطئ 
كثیًرا، وكان 

  یدلس

  صدوق،

  له أوهام

  صدوق،

  أوهام له

  

َواة، وزیادة العلم  وترجع مخالفة اإلمام َیعُقوب الَفَسوي لبعض النُّقَّاُد إلى المعرفة الخاصة بالرُّ
   -بأحوالهم وأخبارهم، یؤكد ذلك ما یلي:

عن  كل منهما تفردو في الصحیح،  واحد لراو الروایةبمسلم  اإلمام مع البخاري اإلمام اشترك  . أ
 .أیًضا راو واحدبالروایة عن  اآلخر

، وشاركهم لثالثة منهم بالروایة أصحاب السنن الثالثة (أبو داود والنسائي وابن ماجه)واشترك   . ب
، بینما انفرد راشد"روایة عن: "عباد بن أیًضا اإلمام الترمذي بالروایة، ولكنه انفرد عنهم بعدم ال

 اإلمام النسائي عنهم بالروایة عن: "محمد بن أبي حفصة".

في الرواة بألفاظ تحمل نفس المعنى (صدوق  وأحكام الباحث جاءت أحكام اإلمام ابن حجر  . ت
 ).یخطئ
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"محمد بن أبي  :ینفي نحو لفظ الحكم على الراوی والباحث اتفق اإلمامان الذهبي وابن حجر  . ث
 عبد الرحمن". "یزید بنوحفصة"، 

واختلفا في الراوي "عباد بن راشد"، حیث عدله اإلمام الذهبي مطلَقا، بینما عدله اإلمام ابن 
  ، وكذا فعل الباحث.مع طعن في ضبطه حجر

مع اإلمام َیعُقوب الَفَسوي في نتیجة الحكم على الراوي:  والباحث واتفق اإلمام ابن حجر  . ج
أثنى علیه وقد : "صدوق َلیُِّن الحفظ"؛ مام ابن حجراإل "إبراهیم بن مهاجر"؛ حیث قال فیه

: "له َشَرٌف وَنَباَلة، َحِدیثُُه َلیِّن، كوفي". )1(الَفَسوي مع تلیین حدیثه، فقال في موضع آخراإلمام 
  اإلمام الذهبي لم یحكم علیه. حین في

واة، فمن أمانته  -5 وموضوعیته أنه یبین الدقة واألمانة والموضوعیة واإلنصاف في تعدیل الرِّ
اج  مرتبة الراوي العامة إجماًال، ثم یفصل القول في سبب العلة، من ذلك قوله في شیخه "الَحجَّ

اج بن ُنَصْیر....، ِفیِه ِلیٌن، كان َشْیًخا ُمَغفًَّال َسِلیًما، وكان ابُن اْبَنِة )2(بن ُنَصْیر" : "حدثنا الَحجَّ
 هذا غایة في اإلنصاف وداللة على علمه الدقیق بحال الراوي.اْألَْزَهُر َأْدَخَل علیه أحادیث"، و 

َحدَّثَِني الَفْیض بن الَعبَّاس...،  :)3(تضعیف اإلمام َیعُقوب الَفَسوي لبعض شیوخه، حیث قال -6
وهو ضعیف، ال ُیْفَرُح بحدیثه. وهذا یدل على معرفته الواسعة والدقیقة بحال شیوخه الذین روى 

 عنهم.

اك بن  تنوع ألفاظ الجرح -7 حَّ عند اإلمام َیعُقوب الَفَسوي في الراوي الواحد، من ذلك: قوله في "الضَّ
 َنَبَراس" في موضع: " َلیُِّن الحدیث"، وقال في موضع آخر: "ضعیف، لیس حدیثه بشيء".

تفرد بعض النقاد المشهورین بالتساهل في توثیق عدد من الرواة المجروحین، وبیان ذلك  -8
       كاآلتي:  

 ، وهما: " األصبغ بن ُنَباتة"، و"عطاء بن عجالن".ینفرد اإلمام العجلي بتوثیق راویت - 

 وتفرد اإلمام ابن خلفون في توثیق راو واحد، وهو: "أسامة بن زید بن أسلم". - 

بینما تفرد اإلمام ابن حبان في توثیق ثالثة رواة، وهم: "إبراهیم بن إسماعیل"، و"عمرو بن  - 
بن عمرو". في حین نجده وثق راوًیا واحًدا من الذین ضعفهم اإلمام عطاء"، و"الولید 

  َیعُقوب الَفَسوي ولم یرد فیهم أقواًال من النُّقَّاد جرًحا أو تعدیًال، وهو: "الفیض بن الفضل".

                                                           
 ).93/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).2/114المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).3/58المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
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من المصطلحات التي تفید الجرح الشدید » ُیْعَرف حدیثه َوُیْنَكر«، »ُیْعَرف َوُیْنَكر«مصطلح  -9
ووافقه  )1(عُقوب الَفَسوي، خالًفا لمن جعله في أدنى مراتب الجرح كاإلمام الذهبيعند اإلمام یَ 
 ، ومما یدل على ذلك: )3(واإلمام السخاوي )2(اإلمام العراقي

ذكر اإلمام َیعُقوب الَفَسوي أغلب رواة هذا المصطلح في: "باب من ُیْرَغب عن الروایة   . أ
 عنهم".

ــ  -غالًبا–الذهبي وابن حجر على هؤالء الرواة اتفاق أحكام اإلمامین الناقدین   . ب بالتعبیر بـ
 (متروك) ونحوها من عبارات الجرح الشدید.

ممن - بلغ عدد الرواة المحكوم علیهم عند اإلمام َیعُقوب الَفَسوي بألفاظ وعبارات متنوعة  - 10
رحهم ثالثة وعشرون راوًیا، وكانوا ممن ج - ذكرهم في: "باب من ُیْرَغب عن الروایة عنهم"

  اإلمام َیعُقوب الَفَسوي جرًحا عادی ا أو شدیًدا أو ممن رماهم بالكذب ووضع الحدیث.

وهذا یدل على أن من ذكرهم في هذا الباب لیسوا كلهم ممن یطرح حدیثهم، بل یوجد منهم 
ممن یعتبر ویستشهد بحدیثهم، ویدل على ذلك أنه ذكر في هذا الباب جمیع الرواة الذین 

"فیهم ضعف، لیسوا بمتروكین وال یقوم حدیثهم مقام الحجة"، وهذه اللفظة  قال في حقهم:
من ألفاظ الجرح الخفیف التي ال یسقط من قیلت فیه عن مرتبة االستشهاد بحدیثه إذا جاء 

  من طریق أخرى، كما مر معنا سابًقا.

 ) رواة في الصحیحین. 5اتفق الشیخان (البخاري ومسلم) على الروایة لــ ( - 11

  بالروایة عن راویین في الصحیح. د اإلمام البخاريوانفر 

 تعلیًقا.  ) رواة3لــ (وروى 

  في الصحیح.  رواة) 4وانفرد اإلمام مسلم بالروایة عن (

َیعُقوب الَفَسوي  اإلمام وهؤالء الرواة الذین أخرج لهم الشیخان في الغالب ممن ضعفهم
  ضعًفا عادی ا  أو شدیًدا.

) 10على الروایة لــ ( األربعة (أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)اتفق أصحاب السنن  - 12
 رواة في سننهم، وهذا بیان لعدد الرواة المخرج حدیثهم في كل كتاب على حدة:

  ) راوًیا.26سنن أبي داود، واشتمل على (  . أ
                                                           

  ).1/4میزان االعتدال، للذهبي () 1(
  ).1/376شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي () 2(
  ).2/114المغیث، للسخاوي (فتح ) 3(
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  ) راوًیا.43، واشتمل على  (الترمذيسنن   . ب

  ) راوًیا.20، واشتمل على  (النسائيسنن   . ت

 ) راوًیا.58، واشتمل على (ابن ماجه سنن  . ث

 ومن أبرز ما یالحظ على هذا البیان المذكور أمران: - 13

أي ما یعادل نصف عدد الرواة –) راوًیا 58أن إخراج اإلمام ابن ماجه لعدد (  . أ
من  - من الناحیة الحدیثة–یدل على أن "سنن ابن ماجه" أقل درجة  -المدروسین تقریًبا

األخرى، وأكثر روایة عن الضعفاء والمجروحین؛ ویشهد لذلك ما باقي السنن الثالثة 
: "كتاب ابن ماجه؛ فإنه تفرد فیه بإخراج أحادیث )1(قاله الحافظ ابن حجر في "النكت"

عن رجال متهمین بالكذب وسرقة األحادیث، وبعض تلك األحادیث ال تعرف إال من 
منه بكونها باطلة أو ساقطة أو  جهتهم... وقد حكم أبو زرعة الرازي على أحادیث كثیرة

 منكرة".

داود ثم  والنسائي ثم أب - على الترتیب–أقل كتب السنن الثالثة األخرى إخراًجا لحدیثهم   . ب
: )2(، وهذا الترتیب المذكور قد أقره الحافظ ابن جحر آنًفا في "نكته"، حیث قالالترمذي

ثًا ضعیًفا ورجًال مجروًحا، الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد (الصحیحین) حدی "وفي
 ویقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي".

َیعُقوب الَفَسوي، وبیان  اإلمام) من الرواة الذین حكم علیهم 87حكم اإلمام الذهبي على ( - 14
 :كاآلتي ذلك

َیعُقوب الَفَسوي  اإلمامعموًما بنحو لفظ  جرحهم) منهم في 75لعدد ( وافقه اإلمام الذهبي  . أ
 منه.أو قریًبا 

، في حین - غالًبا–َیعُقوب الَفَسوي  اإلمام) منهم؛ حیث ضعفهم 12وخالفه لعدد (  . ب
  وصفهم اإلمام الذهبي بعبارة: "صدوق"، أو بعبارات صریحة في التوثیق.  

 ) من الرواة، وبیان ذلك:95بینما حكم اإلمام ابن حجر على ( - 15

َیعُقوب  اإلمامعموًما بنحو لفظ  جرحهم) منهم في 73 أ. وافقه اإلمام ابن حجر لعدد (
 أو قریًبا منه.الَفَسوي 

                                                           
  ).486- 1/485النكت على كتاب ابن الصالح، البن حجر () 1(       
  ).1/484النكت على كتاب ابن الصالح، البن حجر () 2(       
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، في حین - غالًبا–َیعُقوب الَفَسوي  اإلمام) منهم؛ حیث ضعفهم 22وخالفه لعدد (  . ب
ابن حجر بعبارة: "صدوق"، أو: "صدوق یهم"، أو بعبارات صریحة في وصفهم اإلمام 

 التوثیق.  

َیعُقوب اإلمام  عنداجتهد الباحث في بیان خالصة الحكم على جمیع الرواة المجرحین  - 16
 ، وبیان ذلك:الَفَسوي

عموًما بنحو لفظ  جرحهم) منهم في 102لعدد ( َیعُقوب الَفَسويوافق الباحث اإلمام    . أ
 أو قریًبا منه. َیعُقوب الَفَسوي اإلمام

، في حین - غالًبا– َیعُقوب الَفَسوي اإلمام ضعفهم) منهم؛ حیث 18وخالفه لعدد (  . ب
  .  التوثیقوصفهم الباحث بعبارة: "صدوق"، أو: "صدوق یهم"، أو بعبارات صریحة في 
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  املبحث الثالث
 
ُ
  مراتب

ْ
ر
َ
  حِ اجل

َ
  اإلمامِ  عند

َ
وب

ُ
عق
َ
  بنِ  ي

َ
فيان

ُ
وي  س

َ
س
َ
  الف

  (دراسٌة مقارنٌة بمراتب الَجْرح عند النُّقَّاد)

َواة تتفاوت  -ومنهم اإلمام الناقد َیعُقوب الَفَسوي- إن األئمة النُّقَّاد قد أصدروا أحكاًما على الرُّ
َواة:  من هو الّعْدل "في عباراتها وتختلف في مدلوالتها بحسب مكانة الرَّاوي مما روى، فمن الرُّ

ة، كالشابِّ القوي الُمَعاَفى، ومنهم: من هو ِثَقة َصُدوق، كالشابِّ الصحیح المتوسط  في الُقوَّة، الُحجَّ
ومنهم: من هو َصُدوق أو ال بأس به، كالَكْهل الُمَعاَفى، ومنهم: الَصُدوق الذي فیه لین، كمن هو 
في عافیٍة لكن َیْوجَعُه رأُسه أو به ُدمَّل، ومنهم: الضعیف كالذي َتحاَمل ویشَهُد الجماعة محموًما، 

في الفراش وبالتَّطبیب ُترجى عافیته، وال یرمي َجْنَبه، ومنهم: الضعیف الواهي، كالرجل المریض 
ُته،  ومنهم: الساقط المتروك، كصاحب الَمَرض الَحاّد الَخِطر، وآخر: حاله كحال من َسَقَطْت ُقوَّ

  .(1)"وأشرف على التََّلف، وآخر: من الهالكین، كالُمحَتَضر الذي ُینازع، وآخر: من الكذَّابین الدّجالین

وقد اجتهد العلماء في ترتیب مصطلحات الَجْرح والتَّْعِدیل وعباراته التي استعملها األئمة 
َواة، وظهرت صور عدَّة في ترتیبها على مراتب، ترجع إلى  أنَّ "النُّقَّاد في إصدار أحكامهم على الرُّ

أمام كل لفظة  - غالًبا–یضعوا أئمة الَجْرح والتَّْعِدیل قد أطلقوا كثیًرا من األلفاِظ في هذا المجال، ولم 
ما یبین األساس الذي جعلهم یطلقونها على الرَّاوي، إذ أنَّهم لو فعلوا ذلك لسهلت مهمة إلحاق 
ألفاظهم في مراتب ال ُیختلف علیها، ولهذا جاء االختالف بین هؤالء األئمة وٕان لم یكن كبیًرا، 

یحتاج إلى كثیر من البحث والتقصي والتطواف في والحق أنَّ موضوع ترتیب ألفاظ الَجْرح والتَّْعِدیل 
َواة،  كل كتب الَجْرح والتَّْعِدیل، حتى یمكن أن ُتعرف مذاهبهم وأسسهم في إطالق األلفاظ على الرُّ

  .(2)"ألنَّه یبدو أنَّ كل إمام له منهجه الخاص في ذلك

وصوًال إلى صورتها  وفیما یلي بیان لصور مراتب الَجْرح عند العلماء المتقدمین والمتأخرین
العامَّة التي وضعها الحافظ ابن حجر العسقالِنّي باعتباره من المتأخرین، ثم إلى اللكنوي باعتباره 
من المعاصرین، ومن ثم االجتهاد في تصنیف مصطلحات الجرح وعباراته عند اإلمام الناقد َیعُقوب 

  بالنسبة إلى هذه المراتب.  الَفَسوي

  

                                                           
 ).185 - 184ذكر من ُیعتمد قوله في الَجْرح والتَّْعِدیل، للذهبي (ص:) 1(
  ).234لرفعت فوزي (ص:ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحدیث، ) 2(
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اد من زمن اإلمام عبد الرمحن بن مهدي  املطلب األول: مراتب   اجلَرح عند النقَّ
  هـ):1304 هـ)، إىل زمن اإلمام اللكنوي (ت:198(ت: 

هـ)، فقد جعل 198(ت: لعل  أول من تكلم في مراتب الرواة اإلمام عبد الرحمن بن مهدي
ة للتَّجریح، قال أبو موسى محمد مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل ثالث مراتب رئیسة، مرتبتان للتَّْعِدیل والثالث

الناس ثالثة، رجل حافظ متقن فهذا ال یختلف فیه، وآخر "، سمعت ابن مهدي، یقول: )1(بن المثنىا
یهم والغالب على حدیثه الصحة، فهذا ال یترك حدیثه، وآخر یهم والغالب على حدیثه الوهم ، فهذا 

  ."یترك حدیثه

تكلم في مقدمة صحیحه عن مراتب الرواة، إال  هـ) لما261(ت: وكذلك صنع اإلمام مسلم
... إنا نعمد إلى جملة ما أسند من األخبار عن ": )2(أنه جعل المرتبة الثانیة للمتوسطین، فقال

، فنقسمها على ثالثة أقسام، وثالث طبقات من الناس على غیر تكرار...فأما القسم rرسول اهللا 
هي أسلم من العیوب من غیرها، وأنقى من أن یكون األول، فإنا نتوخى أن نقدم األخبار التي 

ناقلوها أهل استقامة في الحدیث، وٕاتقان لما نقلوا، لم یوجد في روایتهم اختالف شدید، وال تخلیط 
فاحش، كما قد عثر فیه على كثیر من المحدثین، وبان ذلك في حدیثهم، فإذا نحن تقصینا أخبار 

یقع في أسانیدها بعض من لیس بالموصوف بالحفظ  هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخبارا
واإلتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وٕان كانوا فیما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر، والصدق، 

فهم وٕان كانوا بما وصفنا من العلم، والستر عند أهل العلم معروفین،  وتعاطي العلم یشملهم...
نا من اإلتقان، واالستقامة في الروایة یفضلونهم في الحال فغیرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكر 

فأما ما كان منها عن قوم هم عند  والمرتبة، ألن هذا عند أهل العلم درجة رفیعة، وخصلة سنیة...
أهل الحدیث متهمون، أو عند األكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثهم... وأشباههم ممن اتهم 

خبار، وكذلك، من الغالب على حدیثه المنكر، أو الغلط أمسكنا أیًضا بوضع األحادیث، وتولید األ
  ."عن حدیثهم

هـ)، وكان له ترتیبان، أما األول، 327(ت: ثم جاء اإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرَّازي
ومقادیر حاالتهم وتباین درجاتهم لیعرف  - أي الرواة–...ثم احتیج إلى تبیین طبقاتهم ": )3(فقد قال
ان منهم في منزلة االنتقاد والجهبذة والتنقیر والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤالء هم أهل من ك

                                                           
  ).143الكفایة في علم الروایة،  للخطیب البغدادي (ص: ) 1(
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التزكیة والتعدیل والجرح، ویعرف من كان منهم عدًال في نفسه من أهل الثبت في الحدیث والحفظ 
ت الذي یهم تقان فیه، هؤالء هم أهل العدالة، ومنهم الصدوق في روایته الورع في دینه الثبله واإل

أحیاًنا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا یحتج بحدیثه أیًضا، ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب علیه 
الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا یكتب من حدیثه الترغیب والترهیب والزهد واآلداب، وال یحتج 

ینهم، ممن قد ظهر للنقاد بحدیثه في الحالل والحرام، ومنهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها ب
، وهذا الترتیب "العلماء بالرجال منهم الكذب، فهذا یترك حدیثه ویطرح روایته ویسقط وال یشتغل به

  األول جعل فیه مرتبتین للتعدیل، والباقیتین للتجریح.

قال الباحث: ویالحظ أن اإلمام ابن أبي حاتم متأثر في المراتب الثالث األخیرة، بترتیب 
عبد الرحمن بن مهدي، ویالحظ أیًضا أن ترتیبه أوضح من ترتیب اإلمام مسلم، ولعل اإلمام 

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

وأما الترتیب الثاني، وهو المشهور، فقد جعل مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل ثماني مراتب، أربع للتَّعدیل،  
لبیان         وأربع للَجْرح، وهذه المراتب ما تدل علیه األلفاظ التي یطلقها األئمة النقاد على الرواة 

ووجدت ": )1(ختصار، حیث قالحالتهم من حیث الجرح والتعدیل، وسیذكر الباحث مراتب الجرح لال
  األلفاظ في الجرح والتعدیل على مراتب شتى...:

  فهو ممن ُیكَتُب حدیُثه وینظر فیه اعتباًرا. »، بلین الحدیث«إذا أجابوا في الرجل:  -1

  فهو بمنزلة األولى في كتب حدیثه ِإالَّ أنَّه دونه. »، لیس بالقوي«وٕاذا قالوا:  -2

  فهو دون الثانیة ال ُیطرح حدیثه؛ بل ُیعتبر به. »، لحدیثضعیف ا«وٕاذا قالوا:  -3

ال ُیكَتُب  فهو ساقط الحدیث»، َكذَّاب«، أو »ذاهب الحدیث«، أو »متروك الحدیث«وٕاذا قالوا:  -4
  .    "حدیُثه

هـ)، وأشار فقط إلى أعلى مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل 463(ت: ثم جاء الخطیب الَبْغداديُّ 
        »حجة«فأما أقسام العبارات باإلخبار عن أحوال الرواة فأرفعها أن یقال: ": )2(وأدناها، فقال

  ."»ساقط«أو » كذاب«وأدونها أن یقال: »، ثقة«أو 

هـ)، فقسم رواة الحدیث 498الغساني (ت:  ثم أتى  أبو علي الحسین بن محمد الجیَّاني 
سبع طبقات، جعل ثالثًا منها مقبولة، وثالثًا متروكة، وسابعة مختلف فیها، وسأكتفي بذكر مراتب 
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 الناقلون سبع طبقات ثالث مقبولة وثالث متروكة والسابعة مختلف فیها...": )1(الجرح، حیث یقول
الثانیة: من غلب  ن وسم بالكذب ووضع الحدیث،األولى: م وثالث طبقات أسقطهم أهل المعرفة،

علیه الغلط والوهم، والثالثة: طائفة غلت في البدعة ودعت إلیها وحرفت الروایات، وزادت فیها 
  ."لیحتجوا بها، والسابعة: قوم مجهولون انفردوا بروایات لم یتابعوا علیها فقبلهم قوم ووقفهم آخرون

)، وكان أول من أثنى على تقسیم ابن أبي حاتم هـ643ثم جاء اإلمام ابن الصالح (ت:
في بیان " :)2(وبإجادته فیه، وذكر أنه یوافقه على ترتیبه، وٕان كانت له إضافات في األلفاظ، فقال

األلفاظ المستعملة بین أهل هذا الشأن في الجرح والتعدیل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
والتعدیل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك، ونورد ما ذكره، لرازي في كتابه في الجرح احاتم 

، وذكر ابن الصالح مراتب الجرح، ولم "ونضیف إلیه ما بلغنا في ذلك عن غیره إن شاء اهللا تعالى
یزد على ابن أبي حاتم شیًئا، ثم أضاف ألفاًظا في الَجْرح لم یشرحها ابن أبي حاتم الرَّازي وغیره، 

  من ابن أبي حاتم وابن الصالح، ولم یزد علیهما شیًئا. كالً  )3(وتبع النووي

هـ) وقسمها إلى تسع مراتب، أربع للتعدیل، وخمس 748(ت: )4(ثم جاء الحافظ الذهبي
  للتجریح، بدأ مراتب الَجْرح بأردئها بخالف سابقیه.

 )5(ثم جاء الحافظ برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن أیوب األبناسي
  هـ)، وتبع الذهبي في صنیعه.802(ت:

هـ) ووافق الحافظ الذهبي على صنیعه في 806(ت: )6(ثم جاء الحافظ زین الدِّین العـراقي
تقسیم مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل، مع إضافته لبعض ألفاظ التَّْعِدیل التي لم یذكرها الذهبي، وابن أبي 

  حاتم، وابن الصالح.

هـ) بدلوه فأفاد وأجاد، وكان علیه عند 852(ت العسقالِنيّ ثم أدلى الحافظ ابن حجر 
، فقال في مراتب التجریح: )7("نزهة النظر"المتأخرین االعتماد، وكان له ترتیبان، األول ذكره في 

أسوُأها الوصف بما دل على المبالغة فیه، وأصرح ذلك التعبیر بَأْفَعَل، كأكذب الناس، وكذا قولهم: "
لوضع، أو ُرْكن الكذب، ونحو ذلك، ثم: دّجال، أو َوّضاع، أو كّذاب؛ ألنها وٕان إلیه المنتهى في ا
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كان فیها نوُع مبالغٍة، لكنها دون التي قبلها، وَأْسَهُلها، أي: األلفاظ الدالة على الجرح، قولهم: فالٌن 
ُء الحفظ، أو: فیه أدنى مقاٍل، وَبْیَن أسوِأ الجرح وأسهِلِه مراتبُ    ."ال تخفى َلیٌِّن، أو َسيِّ

قولهم: متروٌك، أو ساقٌط، أو فاحُش الغلِط، أو منكُر "ثم أجمل ابن حجر المراتب، فقال: 
  ."الحدیِث، أشدُّ ِمن قولهم: ضعیٌف، أو لیس بالقوي، أو فیه مقالٌ 

، فیه تفصیل أكثر دقة مما )1("التقریب"والترتیب الثاني: ذكره ابن حجر في مقدمة كتابه 
رحها، وهو أدق أیًضا من ترتیب الذهبي، ویبدو أن البن أبي حاتم بعض التأثیر ورد في النخبة وش

على ابن حجر في هذا الترتیب، وٕان كانت البن حجر أصالة واضحة،  وقسم مراتب الَجْرح 
  والتَّْعِدیل إلى اثنتي عشرة مرتبة، ست مراتب للتَّْعِدیل ومثلها للَجْرح، ومراتب الَجْرح، وهي:

مجهول «أو »، مستور«ْن َرَوى عنه أكثر من واحد ولم ُیوثَّق، وٕالیه اإلشارة بلفظ: األولى: مَ  - 
  ».الحال

ْعف، ولو لم ُیَفسَّْر، وٕالیه اإلشارة  -  الثانیة: َمْن لم یوجد فیه توثیّق لمعتََبر، ووجد فیه إطالق الضَّ
  ». ضعیف«بلفظ: 

  ». مجهول«الثالثة: َمْن لم َیْرِو عنه غیر واحد، ولم ُیوثَّق، وٕالیه اإلشارة بلفظ:  - 

متروك «أو »، بمتروك«الرابعة: َمْن لم ُیوثَّق البتَة، وُضعِّف مع ذلك بقادح، وٕالیه اإلشارة:  - 
  ». ساقط«أو »، واهي الحدیث«أو »، الحدیث

  الخامسة: َمْن اتُّهم بالَكذِّب. - 

  . »ة: َمْن ُأطلق علیه اسم الَكذب، والوضعالسادس - 

وقد أحسن شمس الدین السخاوي وأجاد في بیان هذه المراتب، مستفیًدا من شیخه الحافظ 
ابن حجر، وأطال النفس عمن سبقه في تفصیل هذه المراتب، وذكر ألفاظ كل مرتبة في أكثر من 

  یمه ما یلي:، وُیالحظ في تقس)2("فتح المغیث"خمس عشرة صفحة من كتابه 

أن السخاوي فصَّل في هذا المقام تفصیًال حسًنا، وجعل لكل من ألفاظ الجرح والتعدیل ست  -1
مراتب، فلم یذكر الصحابة ضمن المراتب، كما أنه زاد في مراتب الجرح مرتبة سادسة، وهي 

نتهى أسوؤها عنده، وهي الوصف بما دل على المبالغة فیه، كقولهم أكذب الناس، أو إلیه الم
  في الوضع، أو ركن الكذب.

  أنه زاد عن كل من سبقه في إیراد ألفاظ قالها النقاد في الرواة تعدیًال وتجریًحا. -2
                                                           

  ).74(ص: ) 1(
)2 ()2/114.(  
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أنه وضع كل لفظة في المرتبة المناسبة لها، مع شرح معانى بعض األلفاظ لغة واصطالًحا،  -3
  رح والتعدیل. فهو بذلك یقدم لنا تعریفات لبعض المصطلحات التي أطلقها علماء الج

  عقب على المراتب ببیان الحكم في أهل هذه المراتب وما یحتج، أو ال یحتج بأهلها. -4

وجدت من األلفاظ في ذلك، یعني: بدون استقصاء، وٕاال فمن نظر ": )1(وبدأ كالمه قائًال 
اظ كتب الرجال، ككتاب ابن أبي حاتم المذكور، والكامل البن عدي، والتهذیب وغیرها، ظفر بألف

كثیرة، ولو اعتنى بارع بتتبعها، ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، مع شرح معانیها لغًة 
یلهج بذكر ذلك، فما تیسر، والواقف  - یعني: ابن حجر- واصطالًحا لكان حسًنا، وقد كان شیخنا

ى على عبارات القوم یفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب األحوال، وبقرائن ترشد إل
  ."ذلك

، )2("الرفع والتكمیل"في  هـ)1304(ت: ثم ختم الكالم على مراتب الجرح والتعدیل اللكنوي
  وكان متبًعا لمن سبق.

  الفَسوي: عند اإلمام يعقُوب بن سفيانَ املطلب الثاين: مراتب اجلَرح
َواة، والوقوف على  من خالل تتبع مصطلحات اإلمام َیعُقوب الَفَسوي وعباراته في جرح الرُّ

َواة الذین أطلقت في حقهم، والمقارنة بین أحكامه وأحكام غیره  مدلوالتها، والتعرف على أحوال الرُّ
َواة  من النُّقَّاد، یمكن تقسیم تلك المصطلحات والعبارات بحسب ما تدل علیه أو تمثله في جرح الرُّ

  لك المصطلحات والعبارات من األخف إلى األشد، وهي:مراتب، وسیقسم الباحث ت ثالثإلى 

  :العاديالمرتبة األولى: مرتبة الجرح 
 أوًال: وصف المرتبة:

َعَفاء، الذین ُتكَتُب أحادیثُهم وُتخرج لالعتبار واالستشهاد، وقد  وأهل هذه المرتبة هم من الضُّ
  .ترتقي بالمتابعات والشواهد
  ثانًیا: مصطلحات المرتبة:

   - وقد أطلقت في حقِّهم المصطلحات والعبارات التالیة:

  ».في حدیثه ضعف« -    ».فیه ضعف« - 

                                                           
  ).2/114فتح المغیث، للسخاوي () 1(
  ).129كنوي (ص: ) الرفع والتكمیل، لل2(
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 ».لیس بمتروك وال هو حجة« -       ».فیه ضعف، لیس بمتروك وال یقوم حدیثه مقام الحجة« - 
 ».لیس بالقوي وال بالمتروك، هو بین ذلك« -     ».حدیثه لیس بالقوي« -    ».لیس بالقوي« - 
   ».َلیِّن الحدیث« -              ».َلیِّن« -         ».لین حدیثه في« -        ».فیه لین« - 

   ».وفي حدیثه لین مستور،« -                 ».مستور« -    ».حدیثه َلیِّن« - 

 ».مجهول« -                ».ال ُیْعَرف« -      ».ال أعرفه« - 

             ».مضطرب الحدیث« -         ».ضعیف الحدیث« -      ».ضعیف« - 

    ».ال یختلفون في ضعفه« -                     ».ضعیف، ال ُیْفَرح بحدیثه« - 

  المرتبة الثانیة: مرتبة الجرح الشدید:
    أوًال: وصف المرتبة:

َعَفاء جًدا، الذین ُتطَرُح أحادیثُهم وال ُیحتجُّ بها،  وال ُیستشَهُد، وأهل هذه المرتبة هم من الضُّ
  .وال ُیعَتَبرُ 

  ثانًیا: مصطلحات المرتبة:

  وقد أطلقت في حقِّهم المصطلحات والعبارات التالیة:

                ».ضعیف جًدا« -                ».ضعیف ضعیف« - 

          ».منكر الحدیث« -        ».ُیْعَرف حدیثه َوُیْنَكر« -                   ».ُیْعَرف َوُیْنَكر« - 

  ».منكر الحدیث مهجور« -         ».منكر الحدیث، ضعیف« - 

   ».منكر الحدیث، ال ُیحتج بروایته وال َیكتب أهل العلم حدیثه إال للمعرفة« - 

  ».ضعیف، لیس بثقة« -     ».ضعیف، غیر ثقة« -              ».غیر ثقة وال مأمون« - 

  ».ضعیف، لیس حدیثه بشيء« -  ».لیس بشيء« - 

  ».حدیثه وروایاته لیس بشيء« -                ».لیس حدیثه بشيء« - 

  ».ال یسوي حدیثه شیًئا ضعیف،« -             ».ال یسوي حدیثه شیًئا« - 

   ».متروك« -                   ».شبیه بالمتروك« - 

   ».ضعیف ذاهب« -     ».ضعیف متروك مهجور« -                   ».متروك مهجور« - 

    ».ضعیف ضعیف متروك« -          ».ضعیف متروك الحدیث« - 
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                          ».ال ُیْذَكر حدیثه وال ُیكتب إال للمعرفة« -                  ».ال ُیكتب حدیثه« - 

                          ».ضعیف، ال ُیكتب حدیثه إال للمعرفة« -         ».ضعیف، ال ُیكتب حدیثه« - 

          ».ال ُیكتب حدیثه إال للمعرفة، وال ُیحتج بروایته« - 

                          ».باب من ُیْرَغب عن الروایة عنهم« -       ».مرغوب عن حدیثه وروایته« - 

  : مرتبة الرَّمي بالكذب والوضع: الثالثةالمرتبة 
  أوًال: وصف المرتبة:

اعین، ُتطَرُح أحادیثُهم وال ُتكَتُب ال احتجاًجا وال وأهل هذه المرتبة هم من الَكذَّابین  والوضَّ
  .اعتباًرا؛ بل ال تحلُّ روایتها إال لبیان وضعها

  ثانًیا: مصطلحات المرتبة:

 وقد أطلقت في حقِّهم المصطلحات والعبارات التالیة:  

  .»كذَّاب« - ».                                  ُیْنَسب إلى الكذب« - 

  .»َكذَّاب یضع الحدیث« - ».                                      الحدیث یضع« - 

  
  -ومن خالل هذه المراتب ال بد من تسجیل المالحظات التالیة:

َواة الُمجرَّحین عند اإلمام  -1   یمكن أن تحصر في درجات ثالث:َیعُقوب الَفَسوي مراتب الرُّ

  مرتبة الَجْرح الیسیر.أ. درجة لالعتبار، وهي: المرتبة األولى: 

ب. درجتان للرَّد، وهما: المرتبة الثانیة: مرتبة الَجْرح الشدید، والمرتبة الثالثة: مرتبة الرَّْمي 
  بالكذب والوضع. 

َواة السابقة معرفة أقسام الحدیث، فحدیث أهل الَجْرح عند اإلمام  -2 َیعُقوب یترتب على مراتب الرُّ
     على منزلتین، هما:  الَفَسوي 

أ. الحدیث الضعیف: وهو ما ال ُیحَتجُّ به من الحدیث، وُیكَتُب لالعتبار وُیبَحُث له عن شواهد 
  ومتابعات، وتشمل أحادیث رواة المرتبة األولى: الَجْرح الیسیر. 

، وال ُیستشَهُد، وال ُیعتَبُر به، ویشمل:    ب. الحدیث المردود: وهو ما یطرح من الحدیث وال ُیحَتجُّ

یث رواة المرتبة الثانیة: الَجْرح الشَّدید، وأحادیثهم ُتطرح، وال ُیحَتجُّ بها، وال ُیستشَهُد، أحاد - 
  وال ُیعتَبُر.
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وأحادیث رواة المرتبة الثالثة: الرَّْمُي بالكذب والوضع، وأحادیثهم تحرُم روایتها مع العلم  - 
ا، ِإالَّ مبیًَّنا أي بوضعها في أي معنى كان سواء في األحكام والقصص والترغیب وغیره

  مقروًنا ببیان وضعها.

َواة أو األحادیث إلى مراتب، سواء  َیعُقوب الَفَسوي لم یصرح اإلمام -3 بهذه المراتب، ولم یقّسم الرُّ
  بالشكل المذكور أو بأي شكل آخر.

في َجْرح َیعُقوب الَفَسوي ولكن هذه المراتب استنبطت من خالل تتبع أقوال وعبارات اإلمام 
  الرَِّجال، والنظر في مدلوالتها، والمقارنة بین أحكامه وأحكام غیره من النُّقَّاد. 

َواة واألحادیث إلى مراتب ودرجات لم  والذي یبدو أنَّ مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل، وتصنیف الرُّ
انت معروفة لدى النُّقَّاد ومن قبله في ُمَصنَّفات، ِإالَّ أنَّها كَیعُقوب الَفَسوي تدون في عصر اإلمام 
  . - َواللَُّه َأْعَلمُ  - المشتغلین في هذا العلم

وأقرانه من النُّقَّاد قد مهدوا الطریق لمن جاء بعدهم َیعُقوب الَفَسوي ویمكن القول أنَّ اإلمام 
ول من تكلَّم في من النُّقَّاد؛ لبناء مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل في صورتها العامة والمشهورة، مع العلم أنَّ أ

، وأول )1(هـ) من أتباع التابعین198: مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل هو اإلمام عبد الرحمن بن مهدي (ت
  .)2(هـ) في كتابه "الَجْرح والتَّْعِدیل"327: َمْن َدوَّن ذلك هو اإلمام ابن أبي حاتم الرَّازي (ت

   

                                                           
  ).10ص: ( إلسماعیل رضوان، ونزار ریان الجرح والتعدیل،مراتب انظر: ) 1(
  ).2/37انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
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  املبحث الرابع
 
ُ
  اإلمامِ  منهجِ  خصائص

َ
وب

ُ
عق
َ
  بنِ  ي

َ
فيان

ُ
وي س

َ
س
َ
ح الف

ْ
ر
َ
  يف اجل

منهًجا علمًیا دقیًقا في نقد الرَِّجال، وتتبع أحوالهم َجْرًحا وَتْعِدیًال،  َیعُقوب الَفَسويإنَّ لإلمام 
وبیان من تُقَبل روایاته ممن ُترّد، وهذا المنهج له خصائص ممیزة، وقواعد وأسس واضحة یمكن 

وعباراته الواردة في الَجْرح مما یسهم في رسم  الَفَسوي َیعُقوباستنباطها من خالل أقوال اإلمام 
  - الهیكل العام لمنهجه النقدي، وهذه الخصائص تتمثل فیما یلي:

  التوسُّط واالعتدال في الَجْرح: -1
النُّقَّاد إلى  )1("ذكر من یعتمد قوله في الَجْرح والتَّْعِدیل"قّسم الحافظ الذهبي في كتابه 

متشددین متعنتین، ومعتدلین منصفین، ومتساهلین، وال تخلو أي طبقة من طبقات النُّقَّاد في أيِّ 
وذلك أنَّ كل طََّبقة "، فقال: )2("النكت"زمان من هذه األقسام، وهذا ما أكده الحافظ ابن حجر في 

 من نقاد الرَِّجال ال تخلو من متشدد ومتوسط:

  بة وسفیان الثَّوري، وشعبة أشّد منه.فمن األولى: شع - 

  ومن الثانیة: یحیى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ویحیى أشّد من عبد الرحمن. - 

  ومن الثالثة: یحیى بن معین وأحمد، ویحیى أشّد من أحمد. - 

  ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشّد من البخاري.  - 

ُل عندي حتى ُیجمع على تركه، فأمَّا إذا وثََّقُه ابن مهدي وقال النَّسائي: ال ُیترك الرج
  ."وضعفه یحیى القطان مثًال، فإنَّه ال ُیترك لما ُعرف من تشدید یحیى ومن هو مثله في النَّْقد

، والذي یترجح ليلم یذكر في أي قسم من هذه األقسام،  ویالحظ أنَّ اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
أنَّه من النُّقَّاد المتوسطین المعتدلین المنصفین في جرح الرَِّجال، ویرجع ذلك إلى  -َواللَُّه َأْعَلمُ - 

  أمرین، هما: 

لم أجد من وصفه قدیًما أو حدیثًا بالتشدد أو التساهل في جرح الرَِّجال، ولو ُعرف بشيٍء من  .أ
  ذلك الشتهر أمره كما هو حال غیره.

متساهًال أو  أحكامه على الرواة، ولو كان متشدًدا أغلبمام َیعُقوب الَفَسوي في النقاد اإل وافقب. 
  عن أكثرهم. لشذّ 

                                                           
  ).172 - 171انظر: (ص:) 1(
  ).1/482الّنَكت على ِكَتاب ابن الصالح، البن حجر () 2(
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محاكاته لألئمة المعتدلین من خالل استخدامه لنفس ألفاظ وعبارات الجرح والتعدیل التي  .ج
  استخدموها.

كان من النُّقَّاد المعتدلین  أنَّ اإلمام َیعُقوب الَفَسوي وبناًء على ما سبق یمكن القول
  الرَِّجال، والبعیدین عن التشدد أو التساهل، َواللَُّه َأْعَلُم.  جرحالمتوسطین في 

  الدقة واألمانة والموضوعیة في جرح الرَِّجال:  -2
في جرح الرَِّجال بالدِّقة واألمانة والموضوعیة، فقد سار  َیعُقوب الَفَسوياتَّسم منهج اإلمام 

د علمیة دقیقة بعیًدا عن اتِّباع الهوى والمحاباة، مستشعًرا بذلك عظم األمانة التي ُحمِّلها، وفق قواع
  والدفاع عنها.  r أمانة الحفاظ على ُسنَّة النبي

  اعتماد مصادر علمیة في الجرح:  -3
  الناقد یعتمد في عمله على مصدرین: 

دة التي استخلصها النُّقَّاد قبله من خالل األول: حصیلة من قبله من النُّقَّاد: وتتمثل في الما - 
َواة الذین  َواة، ومرویاتهم، وبها یستطیع الناقد متابعة تلك الدراسة ألولئك الرُّ   دراستهم للرُّ
لم یدركهم، مع ما ینضم إلى ذلك من نتائج یتوصل إلیها من تجمع تلك المادة عنده من مصادرها 

  المختلفة.

القائمة على جمعه األحادیـــث، والمقارنــة بینها، ودراستــها، وتمحیصــها الثاني: دراسته الخاصة  - 
َواة وتتبع أخبارهم، باإلضافة إلى ما یقف علیه عند النُّقَّاد الُمعاصرین   .(1)مـــع دراسة أحوال الرُّ

َواة أنَّه اعت َیعُقوب الَفَسويویالحظ من خالل تتبع أقوال اإلمام    مد على وعباراته في جرح الرُّ
المصدرین مًعا وبطریقـة متفاوتـة، فقــــد اعتمـد علـى المصـدر األول، وبصــــورة كبیرة، وأما المصدر 
َواة والتي تم  الثاني فإنَّه اعتمد علیه أیًضا بصورة كبیرة، حیث إنَّ أغلب أقواله وعباراته في جرح الرُّ

  ، َواللَُّه َأْعَلُم. عرضها من خالل هذا الفصل تصلح ألن تكون نماذج على ذلك
  

  اعتباره ألحكام بعض النُّقَّاد ومخالفته ألحكام آخرین:     -4
یعتبر بأحكام بعض النُّقَّاد،  فیوافقهم في جرح الرَِّجال أحیاًنا  َیعُقوب الَفَسويكان اإلمام 

  كثیرة، وقد تكون هذه الموافقة:

                                                           
 ).69انظر: یحیى بن معین وِكَتابه التاریخ، ألحمد نور سیف (ص:) 1(
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 ،           قول الناقد ویعزوه إلى قائله َسويَیعُقوب الفَ أ. موافقة صریحة واضحة، حیث ینقل اإلمام 
قال: َقاَل  )2(متروك، َسِمْعُت َحْرَمَلة أنصاري مدینيَراِم ْبِن ُعْثَماَن حَ " :)1(من ذلك قوله

َواَیُة عن : الرِّ     ".َراٍم َحَرامٌ حَ  الشَّاِفِعيُّ

ألحكام كثیر من النُّقَّاد في  َیعُقوب الَفَسويب. موافقة غیر صریحة، تتضح من خالل موافقة اإلمام 
  والنماذج على ذلك متعددة ومتنوعة فیما مضى. الرَِّجال.

، من ذلك قد یخالف بعض النُّقَّاد في أحكامهم َیعُقوب الَفَسويوفي المقابل نجد أنَّ اإلمام 
 وكان ،والناس - القطان– سعید بن ىویحی المبارك ابن تركه متروك، ضعیف ُعْثَماُن اْلُبرِّيُّ : ")3(قوله
  ".به بأس ال أنه زعم غیره، قال ما غیر فیه یقول مهدي بن الرحمن عبد

َوا ونجد أیًضا نقل العلماء أحكامه في ة بتمامها، من ذلك: تفرده بالحكم على   بعض الرُّ
  .)5(، فتبعه اإلمام الدارقطني في نفس الحكم)4("ُمْنَكُر الحدیثالشامي" بأنه: " َحِكیم بن ُكَرْیزُ "

في رأیه وحكمه على  َیعُقوب الَفَسويوهذا إنَّ دلَّ على شيٍء فإنَّما یدلُّ على استقالل اإلمام 
الرَِّجال، حیث إنَّ أحكامه نابعة من دراسته الخاصة القائمة على جمع األحادیث، والمقارنة بینها، 

َواة وتتبع أخبارهم، مع عدم إهم اله للحصیلة العلمیة ودراستها، وتمحیصها مع دراسة أحوال الرُّ
  المستفادة من النقاد الذین سبقوه في هذا المیدان. 

َواة:   النسبيالجرح و  استعمال الجرح المطلق -5   في بیان أحوال الرُّ
َواة، واستعمل في ذلك الَجْرح المطلق  َیعُقوب الَفَسويجرَّح اإلمام  الَجْرح و عدًدا من الرُّ

به الحكم بجرح الرَّاوي بلفظ مطلق، دون قصد مقارنة حاله بحال یقصد ف الَجْرح المطلقالنسبي، أما 
َواة   وقد تمَّ عرض نماذج كثیرة ومتعددة من ذلك في هذا الفصل. ،غیره من الرُّ

الرَّاوي نسبًیا بعد المعارضة بین مرویاته  جرح، فیقصد به الحكم بالنسبي وَأّما الَجْرح
َواة، وقد تمَّ    .)6(د مبحث خاص به في هذا الفصلإفرا ومرویات غیره من الرُّ

                                                           
 ).3/138المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 هو حرملة بن یحیى التجیبي المصري.) 2(
 ).2/123الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب ) 3(
 ).3/141المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).58انظر: سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 5(
 ، من هذا البحث.)104انظر: (ص:) 6(
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استعمال مصطلحات وعبارات للَجْرح، متنوعة األلفاظ، مختلفة الدالالت، متعددة  -6
  المراتب: 

واة مصطلحات وعبارات َیعُقوب الَفَسوياستعمل اإلمام  متنوعة في  كثیرة في جرح الرُّ
فیه ضعف، لیس «، »في حدیثه ضعف«، »فیه ضعف«ألفاظها مختلفة في دالالتها، وهي: 

حدیثه لیس «، »لیس بالقوي«، »لیس بمتروك وال هو حجة«، »بمتروك وال یقوم حدیثه مقام الحجة
َلیِّن «، »َلیِّن«، »في حدیثه لین«، »فیه لین«، »لیس بالقوي وال بالمتروك، هو بین ذلك«، »بالقوي

، »ال ُیْعَرف«،»ال أعرفه«، »مستور،وفي حدیثه لین«، »مستور«، »حدیثه َلیِّن«، »الحدیث
، »ال یختلفون في ضعفه«، »ضعیف الحدیث«، »ضعیف«، »مضطرب الحدیث«، »مجهول«
ُیْعَرف حدیثه «، »ُیْعَرف َوُیْنَكر«، »ضعیف جًدا«، »ضعیف ضعیف«، »ضعیف، ال ُیْفَرح بحدیثه«

منكر الحدیث، «، »منكر الحدیث مهجور«، »منكر الحدیث، ضعیف«، »منكر الحدیث«، »رَوُیْنكَ 
ضعیف، غیر «، »غیر ثقة وال مأمون«، »ال ُیحتج بروایته وال َیكتب أهل العلم حدیثه إال للمعرفة

حدیثه وروایاته لیس «، »لیس حدیثه بشيء«، »لیس بشيء«، »ضعیف، لیس بثقة«، »ثقة
ال یسوي حدیثه  ضعیف،«، »ال یسوي حدیثه شیًئا«، »حدیثه بشيءضعیف، لیس «، »بشيء
ضعیف «، »ضعیف متروك مهجور«، »متروك مهجور«، »متروك«، »شبیه بالمتروك«، »شیًئا

ال ُیْذَكر حدیثه وال «، »ال ُیكتب حدیثه«، »ضعیف ضعیف متروك«، »ضعیف متروك«، »ذاهب
ال «، »ال ُیكتب حدیثه إال للمعرفة ضعیف،«، »ضعیف، ال ُیكتب حدیثه«، »ُیكتب إال للمعرفة

باب من ُیْرَغب عن «، »مرغوب عن حدیثه وروایته«، »ُیكتب حدیثه إال للمعرفة، وال ُیحتج بروایته
  .»یضع الحدیث«، »كذَّاب یضع الحدیث«، »كذَّاب«، »ُیْنَسب إلى الكذب«، »الروایة عنهم

َواة في ویمكن وضع هذه المصطلحات والعبارات بحسب دالالت ها، وما تمثله في جرح الرُّ
  مراتب ثالث، هي: 

  األولى: مرتبة الجرح العادي. - 

  الثانیة: مرتبة الجرح الشدید. -        

  الثالثة: مرتبة الرَّْمِي بالكذب والوضع. -        

  مع مالحظة أنَّ المرتبة األولى لالعتبار، والمرتبتین الثانیة والثالثة للرَّد.

  الَجْرح: عبارات التوسُّط واالعتدال في -7
  .یحیى القطان وعبد الرحمن بن مهديكالجرح والتعدیل  وهذا منهج سار علیه كبار أئمة    
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ومن المعلوم أن ألفاظ األئمة في الجرح تختلف بحسب منهج قائلها؛ فمنهم من یكون شدید        
، قال: )1("فتح المغیث"اإلمام السخاوي في اللفظ والعبارة، كاإلمام الشافعي، دلیل ذلك ما أخرجه 

ینا عن الُمَزِني، قال: سمعني الشافعي یوًما، وأنا أقول: فالن َكذَّاب، فقال لي: یا أبا إبراهیم وِّ رُ "
  ."أْكُس ألفاَظك أْحِسْنها، ال تقل فالن: َكذَّاب، ولكن قل: حدیثه لیس بشيء

تفسر اإلمام الذهبي  دلیل ذلكومنهم من یكون رقیق اللفظ والعبارة، كاإلمام أحمد بن حنبل،   
  ."لین فیه عمن كنایة باالستقراء يه: "(2)"، فقالوكذا كذالعبارة اإلمام أحمد "

في جرح الرواة؛ فإن  َیعُقوب الَفَسوي وكما ثبت في النقطة المتقدمة من توسط اإلمام      
عباراته أیًضا في الجرح جاءت بألفاظ متوسطة ومعتدلة بعیدة عن تشدد في العبارات أو تساهل 

  ورّقة في األلفاظ.

َواة أثناء التعریف بهم:  تضعیف -8   بعض الرُّ
َواة أثناء التعریف بهم، مما یدلُّ على معرفته  ُیَضعِّف كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي بعض الرُّ

  كما مر معنا في هذا الفصل. ةالواسعة وٕاحاطته الكاملة بأحوالهم، وأمثلة ذلك كثیر 

  : أثناء التعریف بهمبعض شیوخه  تضعیف -9
ه بعض شیوخه أثناء التعریف بهم، مما یدلُّ على معرفت ُیَضعِّف كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

 ،حدثنا غالب بن عبید اهللا الجزري العقیلي :)3(وخبرته الدقیقة بأحوالهم، من ذلك: قوله بهم، الواسعة
حدیثه وال یروي عنه أهل العلم، إنما یروي عنه أهل الغفلة،  بُ تَ كْ ال یُ  ،وهو ضعیف متروك الحدیث

  فأما عقالء أهل العلم فال یعبأون بحدیثه.

  : إلى بدعتهالراوي مع اإلشارة  تضعیف -10
َواة  ُیَضعِّف كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي  إنصافه ، مما یدلُّ علىویشیر إلى بدعتهمبعض الرُّ

  .)4(الحدیث" َلیِّنُ  "شیعي فاِختة": أبي بن قوله في "ُثَویر من ذلك: معرفته بأحوالهم،و 

  

                                                           
)1 ()2/292.(  
  ).4/483االعتدال، للذهبي (میزان ) 2(
 ).2/122المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).3/112المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
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  تفسیر الجرح أحیاًنا:  -11
َواة یتسم بالنزاهة وسداد الرأي، ومن األدلة  َیعُقوب الَفَسويكان من منهج اإلمام  في جرح الرُّ

الواضحة على ذلك أنَّه كان یفسر الجرح أحیاًنا، مما یساعد في الوقوف على أسباب الجرح في 
  الرَّاوي عنده، والتي تنقسم إلى قسمین: 

، ،أبي یحیىإبراهیم بن " :)1(، من ذلك: قولهأوًال: الَجْرح بسبب الطعن في عدالة الرَّاوي -   َجْهِميٌّ
، ، َقَدِريٌّ   ."الكذب إلى ُیْنَسبُ  َراِفِضيٌّ  ُمْعَتِزِليٌّ

عبد الرحمن بن عبد اهللا ": )2(، من ذلك: قولهثانًیا: الَجْرح بسبب الطعن في ضبط الرَّاوي - 
  مضطرب الحدیث، وتغیَّر بآِخرة". المسعودي الكوفي

وعباراته، أنَّه كان یفسر الجرح أحیاًنا بنقل  الَفَسويَیعُقوب ویالحظ من خالل أقوال اإلمام 
هو عندي ُمْنَكُر " :)3(الكوفي"المدني  إسماعیل بن إبراهیم، من ذلك: قوله في "أقوال غیره من النُّقَّاد

الحدیث. قال أبو حفص األبار: أول ما طلبت الحدیث رأیت أهل العلم ینكرون حدیثه، وكذلك حماد 
  ."كنت أرى لهؤالء من أهل الحدیث یتقون حدیثهما ویستخفون بحدیثهما )4(بن یحیى األبحا

  : )5(وكان في بعض المواطن یأتي بتفسیر الَجْرح على لسان غیره من النُّقَّاد، من ذلك، قوله
 ألي - فاختة أبي بن-  ُثَویر: إسحاق أبي بن لیونس قلت: قال سوار، بن شبابة "أخبرني

   .رافضي" ألنه: قال تركته؟ شيء

  عدم تفسیر الَجْرح غالًبا: -12
علمنا في الفقرة السابقة أنَّ اإلمام َیعُقوب الَفَسوي كان یفسر الَجْرح أحیاًنا، ولكن بالنظر في 

 :)6(، من ذلك قولهأقواله وعباراته الواردة في الَجْرح یتبیَّن أنَّه كان ال یفسر الَجْرح في مواطن عدیدة
  ."عبید اللَّه بن َزْحر ضعیف"

َواة  ومما ال شك فیه أنَّ اإلمام َیعُقوب الَفَسوي كان ال یطلق أي حكم من أحكامه على الرُّ
َواة وأخبارهم.   جزاًفا؛ بل إنَّ ذلك یأتي بعد دراسة شاملة وتتبع علمي دقیق ألحوال الرُّ

                                                           
 ).3/55المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).2/655المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).3/82المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
حماد بن یحیى األبح، أبو بكر السلمي البصري، صدوق یخطئ، من الثامنة، قد ت.  انظر: تقریب هو ) 4(

                                                                                             ).179التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/112المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 5(
 ).2/434المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
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  في الراوي الواحد:  الجرحتكرار عبارات  -13
بعض النُّقَّاد یكرر وینوع في عبارات التوثیق في نفس كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي كعادة         

في  من ذلك: قوله ،طالعه، وعلمه الدقیق بأحوال الرجالا، وٕان دل ذلك فإنما یدل على سعة الراوي
في "، و حدیثه وروایته لیس بشيء": )2(موضعفي و ، )1("ُیْعَرُف َحِدیُثُه َوُیْنَكر" ":َسْعُد ْبُن َطِریفٍ "

  ."ال ُیْذَكُر حدیثه وال ُیْكَتُب ِإال للمعرفة" :)3(موضع آخر

َواةالتفرد بتضعیف بعض  -14   : الرُّ
  بتضعیف بعض الرواة، وكان هذا التفرد على ضربین: اإلمام َیعُقوب الَفَسوي انفرد        

 التفرد بالحكم على الراوي من بین النقاد، فكان هو المعتمد في الحكم علیه، من ذلك:  . أ
 .)4("ضعیف" ":روسبكر بن الشّ قوله في "

 .)5("في حدیثه لین": "یزید بن أبي مالكالتفرد بمخالفة توثیق النقاد للراوي: من ذلك: قوله في "  . ب

  بیان مذهب بعض األئمة في الرجال:  -15
یشیر في أثناء كالمه في الرواة إلى مذهب ومنهج بعض األئمة كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي         
البارعین في نقد الرجال، من ذلك: بیان مذهب اإلمام سفیان الثوري في تكنیته للرجال، النقاد 

، وحدیثه ال َیْسِوي شیًئا، وكان الثَّوري إذا ": )6(فقال بِّيِّ َحدَّْثُت عن سفیان، عن ُعبیدة بن ُمَعتِّب الضَّ
ًال إال وفیه ضعف، َیْكَرُه َأْن ُیْظِهَر أبو عبد الكریم. وال یكاد سفیان ُیَكنِّي رج :َحدََّث عنه َكنَّاه، قال

   ."اْسَمُه فَیَنِفَر منه الناس
: )7(ومن ذلك أیًضا: الثناء على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل في كالمه في المبتدعة، فقال        

 أحمد مذهبه مذهبه، في ُمَتَحرٍّ  اهللا عبد وأبو فیه، الرَّْأي سّیئ حنبل بن أحمد فأن )8(الِحمَّاِنيّ  "وأمَّا
  .غیره" مذهب من
  

                                                           
 ).66/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).58/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).64/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).53/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).454/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).3/145المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
 ).3/82المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
هو عبد الحمید بن عبد الرحمن الِحمَّاني، أبو یحیى الكوفي، لقبه َبْشِمین، صدوق یخطئ ورمي باإلرجاء، من ) 8(

                                                                                             ).334ین ومائتین، خ م د ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: التاسعة، مات سنة اثنت
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 الفصل الثالث
  يعقوب بن سفيان الفسويمنهج اإلمام 

 يف التعديل
 

 ویشتمل على أربعة مباحث :

 ومدلوالتها. فسويالیعقوب المبحث األول: مصطلحات التعدیل عند اإلمام 
 .یعقوب الفسوياإلمام  الرواة المعدلون عندالمبحث الثاني: 

 .لفسويایعقوب المبحث الثالث: مراتب التعدیل عند اإلمام 
 في التَّْعِدیل. فسويالیعقوب المبحث الرابع: خصائص منهج اإلمام 
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  (دراسٌة تطبیقیٌة من خالل ألفاظ اإلمام َیعُقوب الَفَسوي وعباراته في التَّْعِدیل)

َواة، وقد استعمل مصطلحات  تعدیلفي  الفسوي یعقوبَتَكلَّم اإلمام الناقد  عدد من الرُّ
ألفاظها، مختلفة في مدلوالتها أحیاًنا، وجاءت هذه المصطلحات والعبارات في  وعبارات متنوعة في

َواة. والنسبي المطلق التعدیلسیاق    للرُّ

رنة الرَّاوي بلفظ مطلق، دون قصد مقا بتعدیل: الحكم )1("المطلق التَّْعِدیل"وقصدت بعبارة 
َواة   الدراسة.وهذا التعریف اقتضــته  .حاله بحال غیره من الرُّ

یعقوب الفسوي في  وفیما یلي عرض للمصطلحات والعبارات التي استعملها اإلمام الناقد
  تعدیل الرَِّجال، مع االجتهاد في بیان مدلوالتها، ویمكن تقسیم هذه المصطلحات إلى قسمین رئیسین:

  اَألوَّل: مصطلحات التَّْعِدیل المطلق. - 

  الثاني: مصطلحات التَّْعِدیل النِّسبي. - 

  

ول: مصطلحات التعديل املطلق عند اإلمــام يعقوب الفسوي ومنهجه يف  املطلب األَ
   استعماهلا:

في ، شأنه كشأن باقي النُّقَّاد ،استعمل اإلمام یعقوب الفسوي مصطلحات وعبارات للتَّْعِدیل
ولیس منهم  ،إلیهم تنتهي األمانة في العلم واإلتقان والحفظ«وهي: استعمالها لفًظا وداللة أحیاًنا، 

ة واحد إال هو ، »ثقة مع تكریر الصفة لفًظا«، »إمام في العلم«، »الغایة في اإلتقان والحفظ«، »ُحجَّ
 ،»ثبت« ،»ثقة، مع زیادة صفة«، »من ثقات التابعین« ،»ثقة« ،»ثقة مع تكریر الصفة معنىً «
مع  ال بأس به«، »لیس به بأس«، »ال بأس به« ،»مستقیم الحدیث«، »حافظ« ،»متقن« ،»حجة«

وفیما یلي  ،»شیخ« ،»حسن الحدیث«، »صالح مع زیادة صفة«، »صالح الحدیث« ،»زیادة صفة
  تفصیل ذلك:

   :»الغایة في اإلتقان والحفظ«، »إلیهم تنتهي األمانة في العلم واإلتقان والحفظ«أوًال: 
المنتهى في اإلمامة، هذه العبارات من ألفاظ المدح الرفیع، وتدل على أن الراوي قد بلغ 

  " في هذا المبحث.اإلتقان والحفظوالغایة في الثقة، وسیأتي توضیح المقصود بــ: "
                                                           

  ).116(ص:  اإلمام ابن نمیر ومنهجه في نقد الرجال، ألحمد عودة )1(
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  في عدد من الرواة، من ذلك هذه المصطلحات  وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
 سفیان بن ُعَیْیَنة، و")4(")3(سفیان بن سعید الثَّْوِريّ ، و")2(")1(يّ ْصَبحاألَ  أَنس بن ماِلك" قوله في:

مالك والثوري وابن ُعَیْیَنة إلیهم تنتهي األمانة في العلم واإلتقان والحفظ، ولیس منهم : ")6(")5(الهالليّ 
ة واحد إال هو   .)7("ُحجَّ

هو الغایة في اإلتقان والحفظ والزهد، وهو " و  :)8(المدنّي" محمد بن الُمنكدروقال في: "
ة   .)9("ُحجَّ

  :»العلم إمام في«ثانًیا: 
هذه العبارة یقصد بها اإلشارة إلى مرتبة الراوي الرفیعة في التعدیل، أو اإلشارة إلى مرتبة 

  .(10) الراوي العالیة في الفقه أو الزهد أو غیر ذلك، وأكثر ما تطلق في المحدثین

   سعید بن یحیى" :في راٍو واحد، وهوهذه المصطلح  وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

  

                                                           
اسمه الحارث بن عوف بن مالك بن زید بن شداد بن زرعة وهو من األصبحي: هذه النسبة إلى ذي أصبح و ) 1(

یعرب بن قحطان وأصبح صارت قبیلة، وهي قبیلة من حمیر من الیمن. انظر: جمهرة أنساب العرب، البن 
 ).1/69، اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري ()1/281، األنساب، للسمعاني ()1/435حزم (

بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األصبحي، أبو عبد اهللا المدني، من السابعة، مات سنة تسع مالك بن أنس ) 2(
وسبعین ومائة، وكان مولده سنة ثالث وتسعین، وقال الواقدي بلغ تسعین سنة، ع. انظر: تقریب التهذیب، 

  ).516البن حجر (ص: 
تمیم فمنهم سفیان بن سعید بن مسروق  الثوري: هذه النسبة إلى بطن من همدان وبطن من تمیم، أما ثور) 3(

 ).3/152، األنساب، للسمعاني ()180الثوري. انظر: األنساب المتفقة، البن القیسراني (ص: 
سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكوفي، من رؤوس الطبقة السابعة، مات سنة إحدى وستین ) 4(

  ).244یب، البن حجر (ص: ومائة وله أربع وستون. انظر: تقریب التهذ
 ).440/ 13الهاللي: هذه النسبة إلى بنى هالل، وهي قبیلة نزلت الكوفة. انظر: األنساب، للسمعاني () 5(
سفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون الهاللي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات ) 6(

         ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر  ى وتسعون سنة،في رجب سنة ثمان وتسعین ومائة وله إحد
  ).245(ص: 

 ).347/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
ع.                 محمد بن المنكدر بن عبد اهللا بن الُهَدیر التیمي المدني، من الثالثة، مات سنة ثالثین ومائة،) 8(

  ).508/ 1( ، البن حجرانظر: تقریب التهذیب
 ).347/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
 ).88انظر: شفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل، لمصطفى بن إسماعیل (ص:) 10(
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  .)2("ِإمام في العلم ، حیث قال فیه: ")1("األنصاِريّ 

 »ثقة« ،صفة لفًظا أو معًنىالمع تكریر » ثقة«، »من ثقات التابعین«، »ثقة«ثالثًا: 
  مع زیادة صفة: 

، والعدالة: أنَّ یكون الرَّاوي مسلًما، (3) "من َجَمَع الوصفین: العدالة، وتمام الضبط"الِثَقة: 
، أما الضبط: َأْن یكون الرَّاوي متیقًظا غیر (4) بالًغا، عاقًال، سالًما من أسباب الفسق وخوارم المروءة

  .(5) مغفَّل، حافًظا إن َحدَّث من حفظه، ضابًطا لكتابه إن َحدَّث من كتابه

: (6)قال البقاعي  ،»ِثَقة«ال یقال فیه ومن نزَل عن تمام الضبط إلى أول درجات النقصان 
ومن نزَل عن التمام إلى أول درجاِت النقصان، قیل فیه َصُدوق، أو ال بأس به، ونحو ذلك، وال "

  ."یقال فیه ِثَقة إالَّ مع اإلرداف بما یزیُل اللَبس

لق، إلخ، من مصطلحات التَّْعِدیل المط»...من الثِّقات«، »ِثَقة«وعلیه فإنَّ المصطلحات 
  وتدل على التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي والتوثیق، وال تنصرف إلى غیره إالَّ بدلیل.

   ولیس ِمن": (7) مع العلم أنَّ التوثیق درجات، وأنَّ الِثَقة قد ُیخطئ، قال الحافظ الذهبي
الذي ال ُیَقّر على  rَحدِّ الِثَقة: أنَُّه ال َیغَلُط وال ُیخِطئ، فمن الذي َیسلُم من ذلك غیُر المعصومِ 

  ."خطأ

، هذا اللفظ من ألفاظ المدح »ثقة مأمون«وأیًضا من األلفاظ المستعملة في هذا الباب 
، »ثقة عابد ورع صادق«وٕاما » إما ثقة متقن«الرفیع إما في اإلتقان وٕاما في الدین ویكون معناه 

وما وقع في حدیثه من لكنهم قد یقولون هذا على المبتدع؛ فیكون المعنى أنه عدل في دینه، 
 .(8) المناكیر على سبیل الوهم ال العمد، وقد یقولون ذلك فیمن یحافظ على أصوله

  هذه المصطلحات على وجهین: وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

                                                           
یحیى بن سعید بن قیس األنصاري المدني، أبو سعید القاضي، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعین ومائة، ) 1(

 ).591حجر (ص:  ع. انظر تقریب التهذیب، البن
 ).348/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).1/589النكت الوفّیة بما في شرح األلفیة، للبقاعي () 3(
  ).104البن الصالح (ص: ) انظر: مقدمة ابن الصالح، 4(
 ).105:-104البن الصالح (ص: ) انظر: مقدمة ابن الصالح، 5(
  ).1/589النكت الوفیة، للبقاعي () 6(
  ).78انظر: الموقظة، للذهبي (ص:) 7(
   ).477شفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل، لمصطفى بن إسماعیل (ص: ) 8(
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 قوله في:األول: استعمال مطلق بدون زیادة: یفید التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي والتوثیق، من ذلك،  - 
  .)2(: "كوفي ثقة")1("الكوفيّ  قیس بن األسود"

الثاني: استعمال مقید بزیادة: یفید التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي والتوثیق، والزیادة قد تحمل قرائن ودالالت  - 
، وتبیَّن مدى علمه الدقیق بحال َیعُقوب الَفَسويجلیة أو خفیة تؤكد على داللة المصطلح عند اإلمام 

َواة ومرویاتهم، من ذلك،    .)4("ثقة مأمون"  :)3("یحیى بن سعید بن َحیَّان التیميّ قوله في: "الرُّ

  .)6(: "حافظ ثقة")5("جليّ البَ  دأبي خال بن إسماعیل" ومن ذلك أیًضا، قوله في حق:

  ".لین حدیثه في ثقة، كوفي: ")7("الكوفيّ  اهللا عبد بن أجلحوقال في: "

  »:َمِليّ «رابًعا: 
) في تعلیقه على حدیث  - رحمه اهللا تعالى-فسر اإلمام النووي  اإلمام مسلم  رواه(اْلَمِليِّ

 َمِلی ا َكانَ  ِإنْ  َفَقالَ  َوَكْیتَ  َكْیتَ  ُفَالنٌ  َحدَّثَِني َفُقْلتُ  َطاُوًسا َلِقیتُ  بسنده إلى سلیمان بن موسى قال: "
 َوَمْعِرَفِتهِ  ِبِدیِنهِ  ُیوَثقُ  ُمْتِقًنا َضاِبًطا ِثَقةً  یعني َمِلی ا" َكانَ  : "وقوله: "ِإنْ )9(قال النووي. )8(َعْنُه" َفُخذْ 

ِتِه".  ِثَقةً  ِباْلَمالِ  اْلَمِليِّ  ُمَعاَمَلةِ  َعَلى ُیْعَتَمدُ  َكَما َعَلْیهِ  َوُیْعَتَمدُ    ِبِذمَّ

مضاًفا إلى لفظ التوثیق، حیث أطلقه في  حهذه المصطل وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
 "اْبنُ  :)10(، حیث قالُبَكْیر بن اهللا َعبد بنى یحیو  الَقْعَنِبيّ  لمةسم بن اهللا عبد، وهما: راویین حق

  َمِلیَّاِن". ِثَقتَانِ  ُبَكْیرٍ  َواْبنُ  َمْسَلَمةَ 

                                                           
األسود بن قیس العبدي، ویقال العجلي الكوفي، أبو قیس، من الرابعة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر ) 1(

  ).111(ص: 
 ).660/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
یحیى بن سعید بن حیان، أبو حیان التیمي الكوفي، من السادسة، مات سنة خمس وأربعین ومائة، ع.               ) 3(

  ).590انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).241/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
د األحمسي موالهم البجلي، من الرابعة، مات سنة ست وأربعین ومائة، ع.                         إسماعیل بن أبي خال) 5(

  ).107انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).94/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
.                  4ائة، بخ أجلح بن عبد اهللا بن حجیة، أبو حجیة الكندي، من السابعة مات سنة خمس وأربعین وم) 7( 

 ).96انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
ْسَناَد ِمَن الدِّیِن وأن الروایة ال تكون إال عن الثقات.) 15/ 1انظر: صحیح مسلم () 8(  ، المقدمة، َباُب في َأنَّ اْإلِ
  ).1/85شرح النووي على مسلم، للنووي () 9(
 ).1/347الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب ) 10(
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  »:ثبت«خامًسا: 
الثابت القلب واللسان والكتاب " :)الثبت( معرًفا- (1) -رحمه اهللا تعالى- قال السخاوي

  ."والحجة

الضابط الجید الضبط، فال بد حینئذ مما یدل على " :(2) -رحمه اهللا تعالى- قال الصنعاني
العدالة فإذا قال: ثبت؛ أفاد ذلك وزیادة فإن معناه ما تطمئن به النهي وتقنع به، فیثبت عندها؛ أي 

  ."جمع مع الضبط العدالةال تطلب علیه مزیًدا، إذ ذلك ال یكون إال لمن 

  أیًضا على وجهین: حهذه المصطل وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

األول: استعمال مطلق بدون زیادة: یفید التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي والتوثیق، من ذلك؛ قوله في:  - 
  .)4("ثَْبتٌ " :)3( "الَغسَّانيّ  ىیحی ِإبراهیم بن هشام بن"

مقید بزیادة: یفید التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي والتوثیق، والزیادة قد تحمل قرائن ودالالت  الثاني: استعمال - 
جلیة أو خفیة تؤكد على داللة المصطلح عند اإلمام َیعُقوب الَفَسوي، وتبیَّن مدى علمه الدقیق بحال 

َواة ومرویاتهم، من ذلك، قوله في   .)6("ثبت ال بأس به" :)5("التَّمیمي ُحَرْیث بن السَّائب" :الرُّ

  :»حجة«: ًساساد
  .)7(الثقة من أقوى هذه اللفظة أعلى من قولهم في الراوي أنه "ثقة". والحجة

  ومما یدل على ذلك:

 ُیْخِطئُ  َكَما ُیْخِطُئ، ِثَقةٌ : "َفَقالَ  ُشَرْحِبیَل، ِبْنتِ  اْبنِ  سأل أبا داود عن ُسَلْیَمانَ  أن اْآلُجرِّيَّ   - أ
ٌة؟ ُهوَ : َفُقْلتُ : اْآلُجرِّيُّ  َقالَ  النَّاُس، ةُ : َقالَ  ُحجَّ  .)8("َحْنَبلٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  اْلُحجَّ

 
                                                           

 ).2/115فتح المغیث، للسخاوي () 1(
 ).2/160توضیح األفكار لمعاني تنقیح األنظار، للصنعاني () 2(
إبراهیم بن هشام بن یحیى بن یحیى، أبو إسحاق الَغسَّاني، مات سنة ثمان وثالثین ومائتین.                           ) 3(

  ).7/267انظر: تاریخ دمشق، البن عساكر (
 ).453/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
ُحَرْیُث ْبُن السَّاِئِب التَّمیمي، الهاللي البصري، المؤذن، من السابعة، بخ مد ت.  انظر: تقریب التهذیب، البن ) 5(

  ).156حجر (ص: 
 ).116/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
 ).2/117انظر: فتح المغیث، للسخاوي () 7(
 ).2/190سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 8(
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ٍة" َوَلْیَس  "ِثَقةٌ : ُیوُنَس  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  قول عثمان بن أبي شیبة في َأْحَمدَ    - ب  .)1(ِبُحجَّ

ٍة" َوَلْیَس  "ِثَقةٌ : ِإْسَحاقَ  ْبنِ  قول ابن معین في ُمَحمَّدِ  - ج   .)2(ِبُحجَّ

  ،)3("المصِريّ  سعد بن اللیث" :في عدد من الرواة، منهم وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
ة"   .)4(حیث قال فیه: "ُحجَّ

  :»متقن«: اسابعً 
 مجرد أن والظاهر : ")5(ذكر السخاوي أن هذا المصطلح یدل على زیادة الضبط، فقال

 سوى الضبط على اإلتقان یزید ال متقاربان، هما إذ؛ الضبط على قیاسا كذلك، باإلتقان الوصف
  الضبط". بمزید إشعاره

اإلتقان إما أن یكون سببه عدالة هذه اللفظة تدل على أنَّ الراوي ثقٌة؛ ألن والذي یظهر أن 
وٕاما أن یكون سببه االجتهاد في الطلب وطول  ،في الدین فهذا ظاهر في إثبات العدالة واإلتقان

  .(6) والخبرة في هذا الشأنالممارسة 

  على وجهین: حهذه المصطل وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

أحمد بن صالح " قوله في:تقان في سیاق صیغة أفعل التفضیل: من ذلك، األول: ذكر وصف اإل - 
  .)8("ِمن ِخَیاِر اْلُمْتِقِنین كان: ")7("ريّ المص

 قوله في:الثاني: ذكر لفظ االتقان مع وصف آخر یدل على تكرار التوثیق معنى: من ذلك،  - 
  .)10(: "ثقة متقن")9("يّ محمد بن قیس األسد"

                                                           
 ).1/50تهذیب التهذیب، البن حجر () 1(
  ).3/225تاریخ ابن معین، روایة الدوري ( ) 2(
اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس ) 3(

 ).464یب، البن حجر (ص: وسبعین ومائة، ع. انظر: تقریب التهذ
، أبو الحارث المصري، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس يللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهما) 4(

 ).464وسبعین ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ) 2/116فتح المغیث، للسخاوي () 5(
 ).121لمصطفى بن إسماعیل (ص:انظر: شفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل، ) 6(
أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر ابن الطبري، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعین ومائتین وله ثمان ) 7(

 ).80وسبعون سنة، خ د. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).434/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 ).503الكوفي، من كبار السابعة. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص:  ي) محمد بن قیس األسدي الوالب9(
   ).96/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 10(
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  »:حافظ: «ثامًنا
یطلق هذا اللفظ ویراد به ضبط الفؤاد وٕاتقان الروایة، كما هو موجود بكثرة في تراجم الحفاظ 
المشاهیر...لكن هذا اللفظ قد یطلق فیمن هو كثیر العلم واسع الروایة، وٕان لم یكن متقًنا لحدیثه، 

ومع ذلك وغیرها من كتبه بأنه من الحفاظ  "تذكرة الحفاظ"فكم من رجل یصفه الحافظ الذهبي في 
یصفه بلین في حدیثه وبأوهام في روایته، وهناك حالة ثالثة لهذا اللفظ وهي ضبط الكتاب، فهذا 
اللفظ إن أطلق فالمراد منه ضبط الفؤاد إال إذا ظهرت قرینة تدل على غیره فیعمل بها، واهللا تعالى 

  .(1) أعلم

  وجهین:هذه المصطلح أیًضا على  وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي  

  األول: استعمال مطلق بدون زیادة: یفید التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي والتوثیق، من ذلك؛ قوله في:  - 

  .)3("اكان حافظً " :)2("بن عبد العزیز الرمليّ  محمد"

ودالالت الثاني: استعمال مقید بزیادة: یفید التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي والتوثیق، والزیادة قد تحمل قرائن  - 
جلیة أو خفیة تؤكد على داللة المصطلح عند اإلمام َیعُقوب الَفَسوي، وتبیَّن مدى علمه الدقیق بحال 

َواة ومرویاتهم، من ذلك، قوله في   .)5("ُأمِّی ا َحاِفًظا ثقة كان": )4("يُّ لِ جَ البَ  َأِبي َخاِلد ِإْسَماِعیُل بنُ " :الرُّ
  .)7("َخْیُر َفاِضٍل َحاِفظٍ : ")6("يّ وفكال حالجرا بن یعكو وقال في: "

  »:مستقیمحدیثه «، »مستقیم الحدیث« تاسًعا:
هذه اللفظة تدل على أنَّ الراوي ثقٌة؛ ألن استقامة الحدیث معناها أن الراوي وافق الثقات، 

  .(8) ومن وافق الثقات فهو ثقة

                                                           
 ).333شفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل، لمصطفى بن إسماعیل (ص:) 1(
انظر: تقریب التهذیب، البن حجر محمد بن عبد العزیز العمري الرملي، ابن الواسطي، من العاشرة، خ تم س. ) 2(

 ).493(ص: 
 ).437/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
إسماعیل بن أبي خالد األحمسي موالهم البجلي، من الرابعة، مات سنة ست وأربعین ومائة، ع. انظر: تقریب ) 4(

  ).107التهذیب، البن حجر (ص: 
  .)94/ 3( والتاریخ، لیعقوب الفسوي المعرفة )5(
َؤاسِ وك) 6( ، أبو سفیان الكوفي، من كبار التاسعة، مات في آخر سنة ست، أو أول سنة يیع بن الجراح بن ملیح الرُّ

 ).581سبع وتسعین ومائة وله سبعون سنة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).728/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).124ل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل، لمصطفى بن إسماعیل (ص:انظر: شفاء العلی) 8(
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شیًئا یغرب فلم أره  تفقدت حدیثه على أن أرى فیه"في ترجمة سفیان بن مسكین: (1) قال ابن حبان
  ."إال مستقیم الحدیث

  هذه المصطلح على وجهین: وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

یزید " قوله في:األول: استعمال مطلق بدون زیادة: یفید التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي والتوثیق، من ذلك،  - 
  .)3("الحدیثمستقیم "، حیث قال فیه: )2("الشاميّ  الرَّحبيّ  بن ُخَمْیر

الثاني: استعمال مقید بزیادة: یفید التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي والتوثیق، والزیادة قد تحمل قرائن ودالالت  - 
، وتبیَّن مدى علمه الدقیق بحال َیعُقوب الَفَسويجلیة أو خفیة تؤكد على داللة المصطلح عند اإلمام 

َواة ومرویاتهم، من ذلك،  "ثقة، حیث قال فیه:   ،)4("الرازيّ  سُضَری َعْنَبسة بن سعید بن" قوله في:الرُّ
  .)5("مستقیم الحدیث

  :»مع زیادة صفة ال بأس به«، »لیس بِه بأس«، »ال بأس بهِ « :اشرً اع
الرَّاوي دون  َتْعِدیل علىدل وت "ال بأس به"، "لیس به بأس" من مصطلحات التَّْعِدیل المطلق،

  البلوغ به إلى درجة "الِثَقة".

وهي تساوي مصطلح "َصُدوق" في المرتبة، قال اإلمام ابن أبي حاتم في "الَجْرح 
تقن مأو " ،ٕاذا قیل للواحد: "ِثَقة"، و والتَّْعِدیل على مراتب شتى الَجْرح"وجدت األلفاظ في  :)6(والتَّْعِدیل"

أو "ال بأس به"، فهو  ،أو "محله الصدق" ،وٕاذا قیل له: "َصُدوق"بحدیثه"،  حتجُّ ثَبٌت"، فهو ممن یُ 
   .، وهي المنزلة الثانیة"كتب حدیثه وینظر فیهممن یُ 

  وتشترك مع مصطلح "ِثَقة" في مطلق الِثَقة، والتوثیق درجات، یشهد لذلك: ما أخرجه اإلمام
لیس به "إنك تقول فالن  :معین قلت لیحیى بن: "(7) أبو َبْكر أحمد بن أبي َخْیَثمة في "تاریخه"

                                                           
 ).8/289الثقات، البن حبان () 1(
     انظر: تقریب التهذیب، البن حجر  .4َیِزیُد ْبُن ُخَمْیٍر الرَّحبي، أبو عمر الحمصي، من الخامسة، بخ م ) 2(

  ).600(ص: 
 ).425/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
عنبسة بن سعید بن الُضَریس األسدي، أبو بكر الكوفي، قاضي الري، من الثامنة، خت ت س. انظر: تقریب ) 4(

  ).432التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).83/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
)6 ()2/37.(  
   ).5/192تاریخ ابن أبي خیثمة، ألحمد بن أبي َخْیَثمة () 7(
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، فلیس "عیف"ضك هو لٕاذا قلت و فهو ِثَقة،  "لیس به بأس"ت لال: إذا قق "،ضعیف"وفالن  "،بأس
  ".ب حدیثهتَ كْ یُ  هو بِثَقة ال

: "قلُت: ولم یقل ابُن معیٍن إن (1) وعقَّب اإلمام العراقي على قول اإلمام ابن معین، فقال
ِثَقة، َحتَّى یلزَم منه التساوي بیَن اللَّفَظْیِن، إنَّما قال: إنَّ َمْن قال فیه  قولي: لیَس بِه بأٌس، كقولي:

هذا فهو ِثَقة، وللِثَقة مراتُب. فالتعبیُر عنُه بقولهم: ِثَقة أرفع من التعبیِر عنه بَأنَُّه ال بأس بِه، وٕاِن 
  اشتركا في ُمطلِق الِثَقة، َواللَُّه َأْعَلُم".

ْیم مـا یوافـق كالم اإلمـام ابن معـین، فقد أخـرج اإلمـــام أبـو ُزرعـــة وفي كالم اإلمام ُدحَ 
یعني الذي كان في أهل الشام  - قال: قلت لعبد الرحمن بن إبراهیم "ُدَحْیم"(2) الدَِّمْشِقــي في "تاریخه"

ه"، قال: : "ما تقول في علّي بن َحْوَشب الفَزاِري؟"، قال: "ال بأس ب- كأبي حاتم في أهل الَمشرق
  "فقلت: وِلَم ال تقول: ِثَقة، وال نعلُم إالَّ خیًرا؟"، قال: "قد قلت لك: إنَّه ِثَقة".

في َنْقِد الرَِّجاِل، یتبّین أنَّه استعمل هذه  َیعُقوب الَفَسويوبالنظر في كالم اإلمام 
  .)4("به بأس ال كوفي ثقة" :)3("دائنيّ الم الدَّْیَلم بن حكیم"ت بزیادة تارة، من ذلك: قوله في:المصطلحا

  .)6("ال بأس به، وفي حدیثه ضعف : ")5("عبد الرحمن بن زیاد بن َأْنُعم اإلفریقيّ وقال في: "

 الذِّماِريّ  الحارث بن ىیحیواستعملها بدون زیادة تارة أخرى، من ذلك: قوله في: "
  .)8("بأس به لیس: ")7("الشَّاميّ 

  »:زیادة صفةصالح مع «، »صالح الحدیث«حادي عشر: 
 غالًبا، قال على التَّْعِدیل القریب من الَجْرح الدَّالَّةمصطلحات التَّْعِدیل  مصطلح "صالح" من

هذا  نَّ : "فإِ شبهه، وبعد ذكره لمصطلح "صالح" و (9) "االعتدال میزان" الذهبي في مقدمة الحافظ
                                                           

  ).374 - 1/373تذكرة، للعراقي (شرح التبصرة وال) 1(
  ).177(ص:) تاریخ أبي زرعة الدمشقي 2(
   ).176، من السادسة، بخ د ت س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: يِكیُم ْبُن الدَّْیَلِم الَمدائنحَ ) 3(
 ).88/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
قاضیها، من السابعة، مات سنة ست وخمسین ومائة، بخ د ت ق. عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم اإلفریقي، ) 5( 

 ).340انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/433المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
، أبو عمرو الشامي القارئ، من الخامسة، مات سنة خمس وأربعین ومائة وهو ابن ي) یحیى بن الحارث الذمار 7(

  ).589: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: . انظر4سبعین سنة، 
 ).461/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
)9 ()1/3- 4.(  
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وٕاذا قیل في حق الرَّاوي: "صالح الحدیث" فهو صالح  وشبهه یدل على عدم الضعف المطلق"،
لالعتبار ال لالحتجاج، یشهد لذلك: ما أخرجه اإلمام عبد الرحمـن بن أبي حاتـــم في "الجرح 

: "صالح الحدیث"، فقال - "(2) الَتْغِلبي ةـبوْ ر بن رُ ـــعمأي في الرَّاوي  - أبیه، قال ، عــن(1) والتعدیل"
  .؟"، فقال: "ال، ولكن صالح"ةُ جَّ "تقوم به الحُ : - أي عبد الرحمن- له

 كان: قال سنان بن أحمد جعفر أبي عن : "جاء(3) وقال اإلمام ابن الصالح في "مقدمته"
 رجل: فیقول صدوق، رجل وهو ضعف، فیه الرجل حدیث ذكر جرى ربما مهدي بن الرحمن عبد

  .أعلم" واهللا الحدیث، صالح

وبحسب سیاق الكالم قد تنصرف داللة هذا المصطلح إلى التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي، أو ما دون 
فقد استعمله بزیادة،  لهذا المصطلح َیعُقوب الَفَسويذلك، وهذا ما یظهر واضًحا في استعمال اإلمام 

َتْعِدیل الرَّاوي وتوثیقه، تحمل قرائن ودالالت جلیة تبّین مراده، فقد أطلقه تارة وأراد به  وهذه الزیادة
  .)5("راجح صالح رجل" :)4("الَیاِميّ  ُمَصرِّفٍ  بنِ  َطْلَحةَ  بنُ  ُمَحمَّدُ من ذلك: قوله في: "

وأطلقـــه تــارة أخــــرى، وأراد به تعـــــدیل الــــرَّاوي دون البلــوغ به إلى درجة التوثیـق، من ذلك: 
  .)7("وكتابه ال بأس به ،رجل صالح: ")6("یى بن ُسَلْیم الطَّائفيّ حیقوله في: "

رَّاوي ـى اللـاء عنـالث"صالـح" ویریـد به ح ـمصطلوتجــدر اإلشارة إلى أنَّ بعض النُّقَّاد یطلــق 
أراد  ،ه شیخ صالح: "وقول الخلیلي: إنَّ (8) ابن حجر في "النَُّكت"قال الحافظ ال في حدیثه،  هنـي دیـف

بالصالحیة في الحدیث قیدوا  الرَّاويمن عادتهم إذا أرادوا وصف  ألنَّ ال في حدیثه؛  به في دینه
  .َواللَُّه َأْعَلُم" ،في الدیانة ما یریدون لهذلك، فقالوا: صالح الحدیث. فإذا أطلقوا الصالح، فإنَّ 

  

                                                           
  ).6/108انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
عمر بن ُرْوبة الَتْغِلبي، حمصّي، روى عن: أبي كبشة اَألْنَماري، وعبد الواحد الَنْصري، وروى عنه: إسماعیل ) 2(

    ).2/60َعیَّاش، ومحمد بن حرب. انظر: الكاشف، للذهبي (بن 
    ).125مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص: ) 3(
محمد بن طلحة بن ُمَصرٍِّف الیامي، كوفي من السابعة مات سنة سبع وستین ومائة، خ م د ت عس ق.                ) 4(

  ).485انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/178رفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (المع) 5(
انظر: تقریب التهذیب،   یحیى بن ُسَلْیم الطائفي، نزیل مكة، من التاسعة، مات سنة ثالث وتسعین ومائة، ع.) 6(

  ).591البن حجر (ص: 
 ).51/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
)8 ()2/680.( 
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  »:حسن الحدیث مع زیادة صفة«، »حسن الحدیث«عشر:  ثاني
على النزول في مرتبة الراوي، ویؤكد ذلك ما ، للداللة »صالح الحدیث«عبارة ترادف قولهم 
صالح  شیبان النحوي كوفي، حسن الحدیث،" :)1(- رحمه اهللا تعالى-قاله اإلمام ابن أبي حاتم

، وهي »صالح الحدیث«، وهذا الكالم أطلقه أیًضا في عبارة ":یكتب حدیثه وال یحتج به الحدیث،
  بمرتبة الراوي إلى الثقة.تعادلها تقریًبا، إال إذا وردت معها زیادة ترفع 

  أیًضا على وجهین: حهذه المصطل وقد استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
من  ،»الِثَقة«األول: استعمال مطلق بدون زیادة: یفید َتْعِدیل الرَّاوي دون البلوغ به إلى درجة  - 

  .)3("حسن الحدیث" :)2(" الحمصيّ  الطَّائيّ  صالح بن حبیب"ذلك، قوله في: 
، والزیادة قد »الثَِّقة«: استعمال مقید بزیادة: یفید َتْعِدیل الرَّاوي مع البلوغ به إلى درجة نيالثا - 

تحمل قرائن ودالالت جلیة أو خفیة تصرف داللة المصطلح إلى التوثیق التَّام للرَّاوي، من ذلك، 
  .)5("ثقة، حسن الحدیث": )4( "المدنيّ  ةأبي َمْیُمون ل بنهال"قوله في: 

  :»شیخ«: عشر ثالث
ره، ــین إلى آخســیخ من خمــو شـل: هــییُب، وقـیه الشلــر عــنُّ وظهـه السِّ ـت فینًة: َمن استباـالشَّْیُخ لغ

  .)6(غیر ذلك لیوق
  وأما في اصطالح النُّقَّاد فقد ُأطلق مصطلح "َشیخ، وكان له دالالت عّدة، منها:

أبو حاتم  التَّْعِدیل، وأشهر من استعمله على هذا النحو اإلمامأنَّ الرَّاوي في أدنى درجات  -1
، والتَّْعِدیل على مراتب شتى الَجْرح"وجدت األلفاظ في : )7(الرَّازي، فقال في "الجرح والتعِدیل"

أو  ،بحدیثه"، وٕاذا قیل له: "َصُدوق" حتجُّ أو "متقن ثَبٌت"، فهو ممن یُ  ،ٕاذا قیل للواحد: "ِثَقة"و 
وٕاذا  ، وهي المنزلة الثانیة،أو "ال بأس به"، فهو ممن یكتب حدیثه وینظر فیه ،"محله الصدق"

" إلى آخر كالمه، وهذا ما ذهب إلیه ه دون الثانیة أنَّ قیل: "شیخ"، یكتب حدیثه وینظر فیه إالّ 
                                                           

  ).4/356الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
حبیب بن صالح، أو ابن أبي موسى الطائي، أبو موسى الحمصي، من السابعة مات سنة سبع وأربعین ومائة، ) 2(

  ).151د ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/355المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
المدني، من الخامسة، مات سنة خمسة وعشرین هالل بن علي بن أسامة، ویقال: ابن أبي میمونة، العامري ) 4( 

  ).576ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).466/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
  ).3/31انظر: لسان العرب، البن منظور () 6(
)7 ()2/37.(  
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لمراد بقولهم : "قال الحافظ جمال الدِّین الَمّزي ا)1(اإلمام المزي أیًضا، قال اإلمام الزركشي
  ال یترك وال ُیحتجُّ بحدیثه مستقًال". شیخ: أنَّه

أنَّ الرَّاوي في مرتبة دون مرتبة األئمة والحفاظ، فقد یكون ِثَقة أو ما دون ذلك، قال اإلمام ابن  -2
وقد یكون  ،والشیوخ في اصطالح أهل العلم عبارة عمَّن دون األئمة والحفاظ": )2(رجب الَحنَبلي

  ".ة وغیرهِثقَ الفیهم 

َواَیِة ولیس من أهل العلم، قال اإلمام ابن الَقّطان الَفاسي -3 ا قول فأمّ " :)3(أنَّ الرَّاوي ُمقل في الرِّ
ما قل لیس من أهل العلم، وٕانَّ ه مُ  أنَّ إالَّ  فلیس بتعریف بشيء من حاله، ،أبي حاتم فیه: شیخ

  ".وقعت له روایة أخذت عنه
یًما، وكان دكان شیًخا ق" :"د بن الَقْعقاع الطَّائيّ یقوله في: "سع التعریف بالرَّاوي، من ذلك: -4

 .)4("ًراشاع
 .)5(""شیخ من أهل المسجد ":مد بن العالءح"م ومن ذلك أیًضا، قوله في حق:   

  .)6("ى بن میسرة": "شیخ یكنى أبا یزید"یحی وقال في:
وعباراته المختلفة في نقد الرَِّجـاِل یتبّین أنَّه  َیعُقوب الَفَسويومن خالل تتبع أقوال اإلمام 
  استعمل هذا المصطلح على وجهین: 

َیعُقوب األول: التعریف بالرَّاوي، والنماذج على ذلك متعددة، منها ما سبق ذكره من أقوال اإلمام  - 
  .یحیى بن میسرة"و ،  محمد بن العالءو ، سعید بن الَقْعقاع الطَّائيّ "في:  الَفَسوي

 َیعُقوب الَفَسويوالثاني: بیان مرتبة الرَّاوي من الَجْرح والتَّْعِدیل، وفي هذه الحالة كان یقرن اإلمام  - 
مصطلح "شیخ" بمصطلح آخر من مصطلحات النَّْقد الحدیثي، وعندها یتبع مصطلح "شیخ" في 

 قوله في:ما دون ذلك، ومن ذلك: داللته للمصطلح المقرون به، فقد یقصد به توثیق الرَّاوي أو 
  .)7("شیخ جلیل، ثقة كوفيّ " ":الَمْعمر بن قیس المراديّ "

برقان" وقال في:   ."ال بأس به شیخ" :)8("بن عبد اهللا العبديّ  الزِّ
                                                           

  ).3/434النُّكت على مقّدمة ابن الصالح، للزركشي () 1(
  ).1/461رمذي، البن رجب الحنبلي (شرح علل الت) 2(
  ).4/627بیان الوهم واإلیهام الواقعین في كتاب األحكام، بابن الَقّطان () 3(
 ).684/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
  ).132/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
  ).270/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
  ).96/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).103/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
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ومنهجه في  یعقوب الفسويالنسبي عند اإلمام  التعدیلالمطلب الثاني: مصطلحات 
  استعمالها:

النِّسبي" بأنَّه: الحكم بتعدیل الرَّاوي نسبًیا بعد المعارضة بین مرویاته یمكن تعریف "التَّْعِدیل 
َواة، وهذا التعریف لم یسبق أن ُذكر في كتب مصطلح الحدیث أو الَجْرح  ومرویات غیره من الرُّ

  والتَّْعِدیل، ولكن اقتضته مجریات البحث.

من المالحظ أنهم مقابلة المرویات بعضها ببعض، ومقارنتها، و  :هي، "و"المعارضة
 ،یشیرون إلیها دائًما في الفحص والتنقیب، نظًرا ألهمیتها، واعتمادهم علیها وِكتَاب التمییز لمسلم

  صورة واضحة لهذه المعارضة. ل لَ وغیره من كتب العِ 

َواةوكما یتكشف بها كذب  ، وانتحالهم ما لیس من حدیثهم، یتكشف بها كذلك جوانب الرُّ
َواةكثیرة من وهم        أو الخلل الیسیر ،فیحكم على الرَّاوي بالضبط واإلتقان ،غلطهمو وسهوهم  الرُّ

  أو الكثیر مع الصدق في اللسان. 

ویبرأ  ،ف تارة للشیخ وتارة لتالمیذهـالا عند االختــم بهـــویحك ،هـــة حدیثـــخ باستقامـــم للشیـفیحك
   .(1)وأتى بالمعضالت" الثِّقاتمنها تارة أخرى لمجیئها عن غیرهم وُیحّمل نتائجها إن خالف 

وایاتو"المعارضة بین  المختلفة لمعرفة الحدیث الصحیح وتمییز الصواب من الخطأ  الرِّ
وترعرعت  - ْیِه َوَسلَّمَصلَّى اللَُّه َعلَ  - وٕانزالهم منازلهم الطبیعیة بدأت من عهد النبي ،وَنْقِد الرَِّجالِ 

ثین النُّقَّاد كافة حتى أصبحت منهجهم العلمي في األقطار دِّ حَ وتفرعت واستعملت من قبل المُ 
في ظله  وعت طرقه وأسبابه ونشأتهذا المنهج توسع كثیًرا بمرور الزمن وتنَّ  غیر أنَّ  ،واألزمان

  .(2)مناهج أخرى للمقارنات"

َواة في أكثر  َیعُقوب الَفَسويوكان اإلمام  یلتزم بهذا المنهج العلمي فقد عارض وقابل بین الرُّ
  م مصطلحین، وهما: "أثبت"، "أوثق"، وفیما یلي تفصیل ذلك:امن موطن وباستخد

  :»من فالن ثبتأَ «أوًال: 
هذا المصطلح بصیغة أفعل التفضیل من مصطلحات التَّْعِدیل النسبي الدال على توثیق 

  علوم "من َجَمَع الوصفین: العدالة، وتمام الضبط"،الراوي، فالثبت كما هو م

                                                           
 ).1/85یحیى بن معین وكتابه التاریخ، ألحمد نور سیف () 1(
 ).66منهج النَّْقد عند الُمَحدِّثین، ویلیه كتاب التمییز لإلمام مسلم، لمحمد مصطفى األعظمي (ص: ) 2(
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َواة، َیعُقوب الَفَسويوقد استعمل اإلمام  وذلك  هذا المصطلح في المعارضة والمقابلة بین الرُّ
ال بأس   وٕان كان سفیان بن ُعَیْیَنة أثبت منه، فهو أیًضا ثقة "محمد بن ُمسلم الطَّائفيّ  :)1(في قوله

  به".

  :»فالن من وثقأَ «ثانًیا: 
الِثَقة كما هو معلوم "من َجَمَع الوصفین: العدالة، وتمام الضبط"، ومصطلح "أوثق" بصیغة 

  أفعل التفضیل یفید على التَّْعِدیل النِّسبي للرَّاوي والتوثیق.

َواة، َیعُقوب الَفَسويوقد استعمل اإلمام   ذلكو  هذا المصطلح في المعارضة والمقابلة بین الرُّ
وٕان لم  : "هؤالء عندي أوثق من أهل الكوفة،)2(فقالعلى رجال حدیث أورده بسنده،  هتعلیق في

  .یكونوا ُوْثٌق فال َیِقلُّوَن عنهم"

   

                                                           
 ).435/ 1ریخ، لیعقوب الفسوي (المعرفة والتا) 1(
 ).498/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
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  املبحث الثاني
 
َ
فيان

ُ
وب بن س

ُ
عق
َ
لون عند اإلمام ي

ّ
د
َ
ع
ُ
اة امل

َ
و
ُّ
وي الر

َ
س
َ
  الف

  َیعُقوب الَفَسوي وأحكام غیره من النُّقَّاد) اإلمام (دراسٌة مقارنٌة بین أحكام

وعباراته في نقد الرَِّجال َیجدُّ أنَّه تكلَّم في تعدیل  إنَّ الناظر في أقوال اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
َواة،      .اإلسالمي العالم بلدان من متعددة بلدان منما یزید عن ستمائة راٍو من الرُّ

َواة الُمَعّدلین،  اإلمام َیعُقوب الَفَسويوسیقوم الباحث باستقراء أحكام  في عدد من الرُّ
ومقارنتها بأحكام النُّقَّاد اآلخرین، سیما من اشتهر منهم واعتمدت أقوالهم في الَجْرح والتَّْعِدیل، كفیٌل 

في  بأن یعطي تصوًُّرا واضًحا عن خصائص المنهج النقدي الذي اتبعه اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
   وُیجلي مرتبته بین النُّقَّاد. الرَِّجال،

اإلمام مع العلم أنَّ أحكام النُّقَّاد في الرَّاوي الواحد قد تختلف أحیاًنا، وهذا ما حصل مع 
ر هبإبراز هذا التعدد كما سیظوسیقوم الباحث في تعدد أحكامه على بعض الرواة،  َیعُقوب الَفَسوي

رة طبیعیة ناتجة عن سبر النُّقَّاد وتتبعهم ألحوال "وهذا االختالف في الحقیقة ظاه في هذا المبحث.
َواة، فقد یحكم بعضهم على الرَّاوي بحكم، ثم تنكشف له أمور عن حال ذلك الرَّاوي تجعله یعدل  الرُّ

، (1) عن رأیه فیه إلى رأي آخر، وقد تختلف أقوال الناقد الواحد في الرَّاوي الواحد العتبارات أخرى"
: "كثیًرا ما تجُد االختالف عند ابن َمِعین وغیره من أئمة (2) في "الرفع والتكمیل" قال اإلمام اللكَنوي

  النَّْقد في حّق راٍو، وهو قد یكون لتغیر االجتهاد، وقد یكون الختالف كیفیة السؤال".

وعلیه فإنَّه ینبغي على الباحث إن أراد التعرف على أحوال الرَِّجال بكل دقة ونزاهة، البحث 
َواة،  "عن رأي كل إمام من أئمة الَجْرح والتَّْعِدیل واصطالحه مستعیًنا على ذلك بتتبع كالمه في الرُّ

َواَیِة عنه في بعضهم، مع مقارنة كالمه بكالم غیره   . (3) واختالف الرِّ

َواة الُمَعّدلین عند اإلمام َیعُقوب الَفَسوي   بحسب  وفي هذا المبحث سیتم عرض نماذج من الرُّ
والعبارات التي قیلت في حقهم، مع االجتهاد في المقارنة بین أحكامه وأحكام غیره من  المصطلحات

  النُّقَّاد، ثم الوقوف على خالصة القول في الحكم على الرَّاوي.

  

  
                                                           

 ).525اإلمام علي بن المدیني ومنهجه في نقد الرجال، إلكرام اهللا إمداد الحق (ص:) 1(
  ).13(ص:) 2(
 ).258-1/257التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل، لعبد الرحمن المعلمي () 3(
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  املطلب األول: الرواة املُعدلون مبصطلحات التعديل املطلق:
َواة  عدَّل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي وهم  باستعمال مصطلحات التَّْعِدیل وعباراته،عدًدا من الرُّ

    كالتالي:
  

َواة -1 ْتَقاِن َواْلِحْفظِ  الرُّ ولیس  ،الذین قال فیهم، "ِإَلْیِهْم َتْنَتِهي اْألََماَنُة ِفي اْلِعْلِم َواإلِْ
  ":منهم واحد إال هو ُحجَّة 

  : )2( )1(الراوي األول: َماِلُك ْبُن َأَنِس اَألْصَبَحيُّ 
والثوري وابن ُعَیْیَنَة إلیهم تنتهي األمانة في العلم واإلتقان والحفظ،  : مالك)3(یعقوب الفسويقال  -

ة. ولیس منهم واحد إال هو   ُحجَّ

  أقوال النقاد في الراوي:  -

ة،)4(قال ابن سعد ِإمام حافظ ثبت  :)5(وقال الطحاوي : ثقة مأمون ثبت ورع فقیه عالم ُحجَّ
  ِفي روایته.

: إمام، وزاد )10(والبیهقي )9(والحاكم )8(والدارقطني )7(وأحمد بن حنبل )6(وقال سفیان الثوري         
ویحیى  )12(وسفیان بن عیینة )11(الدارقطني: حافظ، وزاد الحاكم: ُیْجَمُع َحِدیُثُه، وقال وهیب بن خالد

                                                           
األصبحي: هذه النسبة إلى ذي أصبح واسمه الحارث بن عوف بن مالك بن زید بن شداد بن زرعة وهو من ) 1(

یعرب بن قحطان وأصبح صارت قبیلة، وهي قبیلة من حمیر من الیمن. انظر: جمهرة أنساب العرب، البن 
 ).1/69الجزري ( ، اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر)1/281، األنساب، للسمعاني ()1/435حزم (

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األصبحي، أبو عبد اهللا المدني، من السابعة، مات سنة تسع ) 2(
انظر: تقریب التهذیب،  ع. وسبعین ومائة، وكان مولده سنة ثالث وتسعین، وقال الواقدي بلغ تسعین سنة،

  ).516البن حجر (ص: 
 ).347/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).5/469الطبقات الكبرى، البن سعد () 4(
  ).13/125شرح مشكل اآلثار، للطحاوي () 5(
 ).2/220التاریخ األوسط، للبخاري () 6(
 ).121/ 1العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي () 7(
 ).3/472سنن الدارقطني () 8(
  ).95الحدیث، للحاكم (ص: معرفة علوم ) 9(
 ).1/605السنن الكبرى، للبیهقي () 10(
  ).1/155تذكرة الحفاظ، للذهبي () 11(
 ).7/310التاریخ الكبیر، للبخاري () 12(
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: ِإمام الفقهاء )3(وقال ابن القطان : إمام في الحدیث،)2(وعبد الرحمن بن مهدي )1(بن سعید القطانا
  والمحدثین، المبرز علیهم ذو الفضل، والعقل، والحكمة.

   ،)4(وقد وصفه غیر واحد من النقاد بأنه: (إمام أهل الحجاز)، منهم أبو حاتم الرازي       
غیرهم بأنه: ووصفه  ، وزاد: بل إمام الناس في الفقه والحدیث.)5(وأبو السعادات ابن األثیر الجزري

، وزاد الذهبي: اإلمام الحافظ فقیه )8(، وابن حجر)7(، والذهبي)6((إمام دار الهجرة)، منهم: ابن الملقن
  األمة شیخ اإلسالم، وزاد ابن حجر: رأس المتقنین وكبیر المتثبتین.

ة.)9(وقال أحمد بن حنبل مرة   : ُحجَّ

  .)13(والبیهقي )12(والدارقطني )11(وأبو حاتم الرازي )10(ووثقه ابن معین        

  : ما رأیت رجًال أعقل من مالك ومناقبه كثیرة جًدا.)14( وقال عبد الرحمن بن مهدي

           :)16(لذهب علم الحجاِز، وَقاَل أیضا - الثوري-  : لوال مالك وسفیان)15(وقال الشافعي        
  ِإذا جاء األثر، فمالك النجم. 

  .)17(یقدم على مالك في الحدیث أحًداولم یكن الشافعي         

                                                           
 ).4/341، تاریخ ابن أبي خیثمة ()1/30الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).748للترمذي (ص:  ، العلل الصغیر،)1/31الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).5/631بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 3(
  ).1/17الجرح ولتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
  ).1/180جامع األصول في أحادیث الرسول، ألبي السعادات ابن األثیر للجزري () 5(
  ).1/654البدر المنیر، البن الملقن () 6(
 ).1/154للذهبي (تذكرة الحفاظ، ) 7(
  ).516تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
  ).57العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي (ص: ) 9(
 ).1/16الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
  ).1/17الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).2/85سنن الدارقطني () 12(
 ).2/59السنن الكبرى، للبیهقي () 13(
 ).10/9تهذیب التهذیب، البن حجر () 14(
  ).157آداب الشافعي ومناقبه، البن أبي حاتم (ص: ) 15(
 ).150آداب الشافعي ومناقبه، البن أبي حاتم (ص: ) 16(
  ).153آداب الشافعي ومناقبه، البن أبي حاتم (ص: ) 17(
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ثالثة:  - صلى اهللا علیه وسلم- اهللا عز وجل على علم رسول اهللا : أمناء )1(وقال النسائي       
  بن الحجاج ، ویحیى بن سعید القطان ، ومالك بن أنس.شعبة 

: ما أحد عندي بعد التابعین أنبل من مالك بن أنس وال أجل وال آمن على )2(وقال أیضا       
  الحدیث منه. 

  : قد أجمع الحفاظ على فضل حفظ مالك بن أنس على حفظ غیره.)3(وقال البیهقي    

  : كان مالك من أثبت الناس، وقد كان ُیخطئ.)4(وقال أحمد بن حنبل  

: من )7(وقال ابن حبان عنه في موضع آخرفي الثقات.  )6(وابن حبان )5(وذكره العجلي  
سادات أتباع التابعین وجلة الفقهاء والصالحین ممن كثرت عنایته بالسنن وجمعه لها، وذبه عن 
حریمها وقمعه من خالفها أو رام مباینتها، مؤثًرا لسنة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم على غیرها 

  د على المقایسات الفاسدة.من المخترعات الداحضة قائال بها دون االعتما

وٕاضافة لما تقدم من كالم النقاد في اإلمام مالك، فإنه یعتبر من أشد الناس انتقاء للرجال،   
  فكان ال یحدث إال عن ثقة كما ذكر ذلك غیر واحد من أهل العلم.

    ُقْلُت: ال، : سألت مالك بن أنس عن رجل فقال: هل َرَأْیَتُه في ُكتُِبي؟)8(قال ِبْشُر بن عمر        
  قال: لو كان ِثَقًة َلَرَأْیَتُه في ُكتُِبي. 

: كان أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدینة وأعرض عمن لیس بثقة )9(وقال ابن حبان         
  في الحدیث، ولم یكن یروي إال ما صح وال یحدث إال عن ثقة مع الفقه والدین والفضل والنسك. 

: من ُعرف من حاله أنه ال یروي إال عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل )10(جروقال ابن ح         
  وصف بكونه ثقة عنده، كمالك، وشعبة، والقطان، وابن مهدي، وطائفة ممن بعدهم.

                                                           
 ).122تسمیة من لم یرو عنه غیر رجل واحد، للنسائي (ص: ) 1(
 ).1/63الموطأ من المعاني واألسانید، البن عبد البر ( التمهید لما في) 2(
  ).4/204السنن الصغیر، للبیهقي () 3(
  ).204العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي (ص:  ) 4(
 ).2/259معرفة الثقات، للعجلي () 5(
  ).7/459الثقات، البن حبان () 6(
 ).223مشاهیر علماء األمصار، البن حبان (ص: ) 7(
 ).1/14الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 8(
 ).7/459الثقات، البن حبان () 9(
  ).1/210لسان المیزان، البن حجر () 10(
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قال الباحث: ومن یكون هكذا حاله البد من أن یكون حدیثه صحیًحا في أعلى درجات 
  الصحة.

  ُكلِّها: مالك عن نافع عن ابن عمر.: َأَصحُّ األسانید )1(قال البخاري

  : لیس في القوم َأَصحُّ حدیثا من مالك.)2(وقال یحیى بن سعید القطان

ا من العلم أكثر صوابً عن كتاب اإلمام مالك (الُمَوطَّأ): ما في األرض كتاب  )3(وقال الشافعي
  مالك. أمن ُمَوطَّ 

   ،- البخاري ومسلم- الصحیحین قال الباحث: وكالم الشافعي هذا محمول على ما قبل ظهور
  فقد اتفقت األمة على تلقیهما بالقبول، ولم یحصل ذلك لموطأ اإلمام مالك.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة ثبت حجة إمام دار الهجرة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

في توثیق الراوي مطلًقا، وجاءت عبارات التوثیق عند  یعقوب الفسوي ماإلما النقاد وافق
  بعضهم بنحو اإلمام یعقوب الفسوي من التوثیق العالي.

  َوقد َكاَن ُیخطئ.: َكاَن َمالك من أثبت النَّاس، )4(وأما عن قول اإلمام أحمد بن حنبل        

  .)5(الزهريفقد بینه بأن له أخطاء یسیرة في الروایة عن         

: كنت أنا وعلي بن المدیني فذكرنا أثبت من یروي عن الزهري، فقال علي: )6(قال أحمد
سفیان بن عیینة، وقلت أنا مالك بن أنس، وقلت: مالك أقل خطأ عن الزهري، وابن عیینة یخطئ 
في نحو من عشرین حدیثا عن الزهري، في حدیث كذا وكذا فذكرت منها ثمانیة عشر حدیثا، 

                                                           
  ).396/ 14معرفة السنن واآلثار، للبیهقي () 1(
  ).6المراسیل، البن أبي حاتم (ص: ) 2(
  ).150آداب الشافعي ومناقبه، البن أبي حاتم (ص: ) 3(
  ).204العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي (ص:  ) 4(
هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن الحارث بن زهرة بن كالب القرشي ) 5(

الزهري، وكنیته أبو بكر، الفقیه الحافظ متفق على جاللته وٕاتقانه وثبته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة،         
 ).506/ 1ات سنة خمس وعشرین ومائة. انظر: تقریب التهذیب (م

  ).28-1/27العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 6(
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: هات ما أخطأ مالك، فجاء بحدیثین أو ثالثة، فرجعت، فنظرت فیما أخطأ فیه ابن عیینة، وقلت
 فإذا هي أكثر من عشرین حدیثا.

وقال أیًضا: عند مالك عن الزهري نحو من ثالثمائة حدیث كذا عند ابن عیینة عنه نحو 
 الثالثمائة.

  في الزهري من ابن عیینة. فاستنتج اإلمام أحمد من هذه المقارنة والسبر أن مالكا أثبت

         قال الباحث: وبهذا یتبین أن ما قصده اإلمام أحمد من الخطأ في حق اإلمام مالك
، )1(ال یضره. والوهم والسهو والنسیان من ِجِبلَِّة اإلنسان، لذلك سمي إنساًنا على قول بعض اللغویین

: لم یسلم )2(كما نبه اإلمام الترمذي فقالومن هنا لم یسلم من الوهم والغلط كبیر أحد من األئمة، 
  من الخطأ والغلط كبیر أحد من األئمة مع حفظهم.

  : لست أعجب ِممَّن یحدث فیخطئ ِإنما العجب ِممَّن یحدث َفُیصیب.)3(وقال ابن معین

: لیس یكاد یفلت من الغلط أحٌد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ )4(وقال سفیان الثوري
  ن غلط، وٕان كان الغالب علیه الغلط ُترك.فهو حافظ وإ 

: ولیس من اإلنصاف تْرك حدیث شیخ ثبت صحت عدالته بأوهام یهم )5(وقال ابن حبان   
في روایته، ولو سَلْكنا هذا المسلك؛ َلَلِزَمنا تْرك حدیث الزهري، وابن جریج، والثوري، وشعبة، ألنهم 

یكونوا معصومین حتى ال َیِهُموا في الروایات، بل  أهل حفظ وٕاتقان، وكانوا یحّدثون من حفظهم، ولم
وایات.   االحتیاط واألولى في مثل هذا قبول ما یروى الثْبت من الرِّ

: قلت: َعْبَداُن حافٌظ )6(وذَكَر الذهبيُّ خطًأ وقع لعبد اهللا بن عثمان الملقَّب بَعْبدان، ثم قال
  صدوق، وَمِن الذي َیْسَلُم من الَوَهِم؟!. 

  
  

                                                           
 ).6/11لسان العرب، البن منظور (انظر: ) 1(
  ).6/243سنن الترمذي () 2(
  ).3/13تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 3(
 ).228الكفایة، للخطیب البغدادي (ص ) 4(
 ).7/97الثقات، البن حبان () 5(
 ).14/172سیر أعالم النبالء، للذهبي () 6(
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  :)2( )1(الثاني: ُسْفَیاُن ْبُن َسِعیٍد الثَّْوِريُّ  الراوي
وابن ُعَیْیَنَة إلیهم تنتهي األمانة في العلم واإلتقان والحفظ،  والثوريمالك  :)3(قال یعقوب الفسوي -

ة. ولیس منهم واحد إال هو   ُحجَّ

ٌة،  )5(أجمع أصحابنا َأنَّ أبا ُنَعْیمٍ  :)4(وقال في موضع آخر - غایة في اإلتقان والحفظ وأنه ُحجَّ
  في زمانه.سفیان الثوري وكذلك كان 

  أقوال النقاد في الراوي: -

ة، وقال أبو حاتم الرازي)6(قال ابن سعد : فقیه )7(: كان ثقًة مأموًنا ثبًتا كثیر الحدیث ُحجَّ
   .حافظ زاهد، إمام أهل العراق

من أعالم الدین، مجمًعا  أئمة المسلمین، وَعَلًما: كان إماًما من )8(وقال الخطیب البغدادي
على إمامته بحیث یستغنى عن تزكیته، مع اإلتقان، والحفظ، والمعرفة، والضبط، والورع، والزهد، 

  : ثقة حافظ فقیه عابد إمام حجة. )9(وقال ابن حجر

: أمیر المؤمنین في الحدیث، )13(والذهبي )12(وأبو زرعة )11(ویحیى بن معین )10(وقال شعبة
  وزاد أبو زرعة: الحافظ، الفقیه، العابد، اإلمام، الحجة. 

                                                           
الثوري: هذه النسبة إلى بطن من همدان وبطن من تمیم، أما ثور تمیم فمنهم سفیان بن سعید بن مسروق ) 1(

 ).3/152، األنساب، للسمعاني () 180الثوري. انظر: األنساب المتفقة، البن القیسراني (ص: 
سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكوفي، من رؤوس الطبقة السابعة، مات سنة إحدى وستین ) 2(

  ).244ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص:  ومائة وله أربع وستون،
 ).347/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).633/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 هو الفضل بن ُدَكین.) 5(
  ).6/350الطبقات الكبرى، البن سعد () 6(
 ).1/66الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  () 7(
 ).9/154تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 8(
 ).244تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
  ).1/118الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
  ).1/119حاتم ( الجرح والتعدیل، البن أبي) 11(
  ).1/41الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 12(
 ).1/4تذكرة الحفاظ، للذهبي () 13(
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إمام، : )5(وابن الملقن )4(وابن القطان )3(البیهقيو )2(والحاكم )1(وقال عبد الرحمن بن مهدي
موضع : ِإمام الصنعة، وقال في )6(وزاد الحاكم: حافظ متقن، وزاد البیهقي: حافظ، وقال الحاكم مرة

   : إمام عصره وزاهد زمان.)7(آخر

ة، وزاد الذهبي: ثبت، متفق علیه.)10(يبوالذه )9(وأبو حاتم الرازي )8(وقال زائدة   : ُحجَّ

  وسفیان هما من هما لیس شأنهما هینًا، بل هما جبالن. )12(: شعبة)11(وقال الترمذي
الذین أرجو أن یكون اهللا : هو أجل من أن یقال فیه ثقة، وهو أحد األئمة )13(وقال النسائي

َفَعاِء الثَِّقات، وقال ابن معین مرة)14(تعالى ممن جعله للمتقین إماًما، وقال الدارقطني    : ثقة.)15(: ِمَن الرُّ

  : لو خیرت لهذه األمة من ینظر لها ما اخترت لها إال سفیان بن سعید.)16(وقال األوزاعي   

العامة بالرضا والصحة إال ما كان من رجل : لم یبق رجل واحد یجتمع علیه )17(وقال أیًضا
  . - یقصد سفیان الثوري –واحد بالكوفة 

                                                           
 ).748، العلل الصغیر، للترمذي (ص: ) 1/31الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
  ).4/296المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 2(
  ).4/115(السنن الصغیر، للبیهقي ) 3(
 ).5/577بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 4(
  ).1/654البدر المنیر، البن الملقن () 5(
 ).4/251المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 6(
  ).16تاریخ نیسابور، للحاكم (ص: ) 7(
 ).6/359حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ألبي نعیم األصفهاني () 8(
  ).1/11الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).2/169میزان االعتدال، للذهبي () 10(
  ).1/275سؤاالت الترمذي للبخاري حول أحادیث في جامع الترمذي () 11(
هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم، أبو بسطام الواسطي البصري، ثقة حافظ متقن، هو أول من ) 12(

وذب عن السنة، وكان عابدا، من السابعة، مات سنة ستین ومائة.                 فتش بالعراق عن الرجال 
 ).266/ 1انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (

، إكمال تهذیب )2/700التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي () 13(
  ).396-5/395الكمال، لمغلطاي (

  ).1/315قطني (سنن الدار ) 14(
  ).1/66الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
 ).7/123تاریخ دمشق، البن عساكر () 16(
  ).1/56الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 17(
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  : ما رأیت رجًال أشبه بالتابعین من سفیان الثوري.)1(وقال ابن أبي ذئب

  : إن سفیان الثوري ساد الناس بالورع والعلم.)2(وقال شعبة مرة

ِفي الفقه والحدیث والزهد وكل وكان ابن معین ال یقدم على سفیان الثوري في زمانه أحدا 
  . )3(شيء

: كان یقال: الناس ثالثة، ابن عباس في زمانه، )4(وقال أحمد بن عبد اهللا بن یونس
  في زمانه، والثوري في زمانه.  )5(والشعبي

في  : َكاَن ُسْفَیان من َساَدات أهل َزَمانه فقها وورًعا وحفًظا وٕاتقاًنا شمائله)6(وقال ابن حبان
  والورع َأْشَهُر ِمْن َأْن ُیْحتَاَج ِإَلى اإلغراق ِفي ذكرَها.الّصالح 

: كان من سادات أهل زمانه ورًعا وفقًها وحفًظا )7(وقال أبو الحسن ابن األثیر الجزري
  وٕاتقاًنا.

: ِإمام المسلمین، وحجة اهللا على خلقه، تفوت )8(وقال أبو السعادات ابن األثیر الجزري
عجز العادِّین، جمع في زمنه بین الفقه، واالجتهاد فیه، والحدیث، والزهد، فضائَلُه اِإلحصاُء، وتُ 

والعبادة، والورع، والثقة، وإِلیه المنتهى في علم الحدیث، وغیره من العلوم. أجمع الناس على دینه 
وزهده وورعه وثقته، ولم یختلفوا في ذلك، وهو أحد األئمة المجتهدین، وأحد أقطاب اِإلسالم، وأركان 

  الدین. 

: ذلك )10(: كان زائدة یرى الثوري سید المسلمین، وقال زائدة مرة)9(وقال حماد بن أسامة
   : ال أعلم على وجه األرض أعلم من سفیان الثوري،)11(أعلم الناس في أنفسنا، وقال ابن المبارك

                                                           
  ).1/410معرفة الثقات، للعجلي () 1(
 ).9/169تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 2(
  ).3/96تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 3(
  ).1/119الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
هو عامر بن شراحیل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور فقیه فاضل، من الثالثة، مات بعد المائة، وله نحو من ) 5(

  ).287/ 1ثمانین. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (
 ).6/402الثقات البن حبان () 6(
 ).1/244ابن األثیر الجزري ( اللباب في تهذیب األنساب، ألبي الحسن) 7(
 ).12/466جامع األصول ألبي السعادات ابن األثیر الجزري () 8(
  ).1/118الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).1/55الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
 ).1/56الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
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سفیان، كأنه : ما رأیت مثل )2(: ما رأیت أحًدا خیًرا من سفیان، وقال في موضع آخر)1(وقال أیضا
: ما رأیت رجًال أعلم بالحالل والحرام من سفیان الثوري، )3(خلق لهذا الشأن، وقال سفیان بن عیینة

: كانت العراق تجیش علینا بالدرهم والثیاب ثم صارت تجیش علینا ِباْلعلِم منذ )4(وقال مالك بن أنس
  : أحد األعالم علًما وزهًدا.)5(جاء سفیان، وقال الذهبي مرة

قال الباحث: وزیادة لما تقدم في الداللة على رفعة شأن سفیان الثوري أنه هو الملقب        
  بمحدث وفقیه العرب.

: قال لنا معمر لما بلغه أن سفیان قادم علیهم الیمن: أنه قد قدم )6(قال مطرف بن مازن
  علیكم محدث العرب.

  : سفیان الثوري.)7(العرب؟ قالوقال محمد بن المعتمر بن سلیمان قال قلت ألبي: من فقیه 
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي إمام ثقة متقن حجة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

في توثیق الراوي مطلًقا، وجاءت عبارات التوثیق عند  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق
  اإلمام یعقوب الفسوي من التوثیق العالي.بعضهم بنحو 

  

  :)9( )8(الراوي الثالث: ُسْفَیاُن بُن ُعَیْیَنَة الِهالليُّ 
إلیهم تنتهي األمانة في العلم واإلتقان  وابن ُعَیْیَنةَ مالك والثوري : )10(قال یعقوب الفسوي -

ة. والحفظ، ولیس منهم واحد إال هو   ُحجَّ

                                                           
 ).1/56الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
  ).1/56الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).1/55( ، البن أبي حاتمالجرح والتعدیل) 3(
 ).4/453تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 4(
  ).1/449الكاشف، للذهبي () 5(
 ).1/57الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
  ).1/57الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).440/ 13الهاللي: هذه النسبة إلى بنى هالل، وهي قبیلة نزلت الكوفة. انظر: األنساب، للسمعاني () 8(
سفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون الهاللي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات ) 9(

        ب التهذیب، البن حجر ع. انظر: تقری في رجب سنة ثمان وتسعین ومائة وله إحدى وتسعون سنة،
  ).245(ص: 

 ).347/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 10(
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  أقوال النقاد في الراوي: -

ًة، وقال العجلي)1(قال ابن سعد         : ثقة ثبت في الحدیث، )2(: كان ثقًة ثَْبًتا كثیر الحدیث ُحجَّ
وكان بعض أهل الحدیث یقول هو أثبت الناس في حدیث الزهري، وكان حسن الحدیث، وكان یعد 

ثبت،  : حافظ ثقة)4(: ثقة مأمون ثبت، وقال الحاكم)3(من حكماء أصحاب الحدیث، وقال ابن خراش
: هو ُمستغن عن التزكیة لحفظه وتثبته وٕاتقانه، وقال أبو الحسن ابن األثیر )5(وقال الاللكائي

: كان إماًما حجًة حافًظا واسع العلم كبیر القدر، )7( : كان حافًظا متقًنا ورًعا، وقال الذهبي)6(الجزري
: ثقة )9(وابن الكیال )8(روقال ابن حج اتفقت األئمة على االحتجاج بابن عیینة لحفظه وأمانته،

ًة.   حافظ إمام، وزاد ابن حجر: فقیه ُحجَّ

: ُسِئَل ُسْفَیاُن الثَّْوِريُّ َعْن ُسْفَیاَن ْبِن ُعَیْیَنَة، فقال          : ذاك )10(وقال محمد بن یوسف اْلِفْرَیاِبيُّ
  َأَحَد اَألَحِدین.

  : ثقة، وزاد )14(والبیهقي )13(وأبو حاتم الرازي )12(وابن معین )11(وقال معمر بن راشد        
ٌة، وكذا قال أبو حاتم الرازي مرة ، وقال البیهقي في )15(أبو حاتم الرازي: إمام، وزاد البیهقي: ُحجَّ

ةٌ )16(موضع آخر    .: حافظ ُحجَّ

  

                                                           
  ).6/42الطبقات الكبرى، البن سعد () 1(
  ).1/417معرفة الثقات، للعجلي () 2(
 ).5/416إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
 ).1/191المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 4(
 ).5/416الكمال، لمغلطاي (إكمال تهذیب ) 5(
  ).3/396اللباب في تهذیب األنساب، ألبي الحسن ابن األثیر الجزري () 6(
 ).194- 1/193تذكرة الحفاظ، للذهبي () 7(
 ).245تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
 ).221الكواكب النیرات، البن الكیال (ص: ) 9(
 ).1/368(اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي ) 10(
 ).1/52الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).308سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 12(
  ).1/52الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).4/36السنن الكبرى، للبیهقي () 14(
  ).1/11الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
  ).2/386السنن الكبرى، للبیهقي () 16(
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  : ِإمام أهل الحدیث. )2(: ِإمام، ُمتََّفٌق علیه بال ُمَداَفَعة، وقال ابن القطان)1(وقال الخلیلي      

  : ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن ُعَیْیَنة.)3(وقال ابن المدیني     

  : كان من أعلم الناس بحدیث أهل الحجاز.)4(وقال ابن مهدي      

: ما رأیت أحًدا من )6(: لوال مالك وسفیان لذهب علم الحجاِز، وقال أیضا)5(وقال الشافعي      
العلم، ما في ُسْفَیاَن ْبِن ُعَیْیَنَة، وما رأیت َأَحًدا َأَكفَّ َعِن الُفتیا منه، وما رأیت الناس فیه من آلة 

: ما رأیت أحًدا من الفقهاء والعلماء أعلم )7(َأَحًدا أحسن لتفسیر الحدیث منه، وقال أحمد بن حنبل
: كان من الحفاظ المتقنین وأهل )9(والسمعاني )8(وقال ابن حبان بالقرآن والمناسك من ابن عیینة،

الورع في الدین، ممن عنى بعلم كتاب اهللا وكثرة تالوته له وسهره فیه، وزاد ابن حبان: عنى بعلم 
  السنن وواظب على جمعها والتفقه فیها إلى أن مات.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  ة حجة إمام، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي ثق

في توثیق الراوي مطلًقا، وجاءت عبارات التوثیق عند  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق
  بعضهم بنحو اإلمام یعقوب الفسوي من التوثیق العالي.

  

َواة -2 ْتَقاِن َواْلِحْفِظ": الرُّ   الذین قال فیهم، "الَغاَیٌة ِفي اإلِْ
  :)10(ُمَحمَُّد بُن اْلُمْنَكِدِر الَمَدنيُّ الراوي األول: 

ة. :)11(قال یعقوب الفسوي -   ابن المنكدر وهو الغایة في اإلتقان والحفظ والزهد، وهو ُحجَّ
                                                           

 ).1/354علماء الحدیث، للخلیلي ( اإلرشاد في معرفة) 1(
 ).5/632بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 2(
  ).1/52الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).3/482العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
  ).157آداب الشافعي ومناقبه، البن أبي حاتم (ص: ) 5(
  ).158آداب الشافعي ومناقبه، البن أبي حاتم (ص:  ) 6(
  ).3/444العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 7(
  ).236مشاهیر علماء األمصار، البن حبان (ص: ) 8(
 ).441- 440/ 13األنساب، للسمعاني () 9(
لثة، مات سنة ثالثین ومائة،ع. انظر: تقریب محمد بن المنكدر بن عبد اهللا بن الُهَدیر التیمي المدني، من الثا) 10(

  ).508/ 1( ، البن حجرالتهذیب
 ).347/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

ة، وقال الشافعي)1(قال إبراهیم بن المنذر         : غایة )2(: غایة في الحفظ واإلتقان والزهد، ُحجَّ
  : كان ثقًة ورًعا عابًدا قلیل الحدیث.)3(الثقة والفضِل في الدین والورع، وقال الواقديفي 

 : صحیح الحدیث جًدا. )5(: حافظ، وقال یعقوب بن شیبة)4(يوقال عبد اهللا بن الزبیر الُحمید       

وتقدمه في : ُمجَمع على ثقته )7(وقال في موضع آخر: اإلمام شیخ اإلسالم، )6(وقال الذهبي      
  العلم والعمل.

، وزاد: )12(وابن حجر )11(وابن القطان )10(وأبو حاتم الرازي )9(والعجلي )8(ووثقه ابن معین       
  : كان من معادن الصدق یجتمع إلیه الصالحون. )13(وقال سفیان بن عیینة فاضل.

إذا وجدت من قلبي  : كان سید اْلُقرَّاء ال تكاد تسأله عن حدیث إال بكى، وكنت)14(وقال مالك   
: كان محمد )15(قسوة أتیته فأتعظ به وانتفع بنفسي أیاًما، وكان كثیر الصالة باللیل، وقال ابن حبان

: كان من سادات )16(من سادات قریش وعباد أهل المدینة وقراء التابعین، وقال في موضع آخر
  علیه وسلم. اْلُقرَّاء ال یتمالك البكاء إذا قرأ أحد حدیث رسول اهللا صلى اهللا

  

  
                                                           

 ).9/475تهذیب التهذیب، البن حجر () 1(
 ).1/468الرسالة، للشافعي () 2(
 ).10/368إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
  ).8/98حاتم (الجرح والتعدیل، البن أبي ) 4(
 ).9/475تهذیب التهذیب، البن حجر () 5(
 ).1/95تذكرة الحفاظ، للذهبي () 6(
 ).1/96تذكرة الحفاظ، للذهبي () 7(
  ).203تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 8(
 ).2/255معرفة الثقات، للعجلي () 9(
 ).8/98الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
  ).5/516واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان (بیان الوهم ) 11(
 ).508تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 12(
 ).1/42الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).369-10/368، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ()1/96تذكرة الحفاظ، للذهبي () 14(
 ).107مشاهیر علماء األمصار، البن حبان (ص: ) 15(
 ).5/350الثقات، البن حبان () 16(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي إمام متقن، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

في توثیق الراوي مطلًقا، ووافقه البعض في التوثیق عالًیا  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق
  "غایة في الثقة والفضِل في الدین والورع".كما في عبارة اإلمام الشافعي: 

  وتوثیق اإلمام یعقوب الفسوي مطابق للفظ عبارة اإلمام إبراهیم بن المنذر، فكأنه أخذها عنه.
  

  :)1(الكوفيُّ  الَفضُل بُن ُدَكْین الراوي الثاني:
ٌة. :)2(قال یعقوب الفسوي -   أجمع أصحابنا َأنَّ أبا ُنَعْیٍم غایة في اإلتقان والحفظ، وأنه ُحجَّ

  أقوال النقاد في الراوي:  -

ًة.)3(قال محمد بن سعد            : كان ثقًة مأموًنا كثیر الحدیث ُحجَّ

ة ثبت، وقال في موضع آخر)4(وقال أحمد بن حنبل            : َكیٌِّس یتحرى الصدق.)5(: ُحجَّ

: حافظ متقن، وزاد أبو حاتم الرازي )8(وابن حبان )7(وابن عمار )6(وقال أبو حاتم الرازي         
: حافظ )11(، وزاد: مأمون، وقال الذهبي)10(والنسائي )9(وابن حبان: ثقة، وكذا قال ابن المدیني

ًة،    : حافظ جًدا. )12(وقال أبو داود   ُحجَّ

                                                           
الفضل بن ُدَكْین الكوفي، واسم دكین عمرو بن حماد بن زهیر التیمي موالهم األحول، أبو ُنَعیم الُمالئي،            ) 1(

من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة وقیل تسع عشرة ومائة وكان مولده سنة ثالثین. انظر: تقریب التهذیب، 
  ).446البن حجر (ص: 

 ).633/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  ).6/369الطبقات الكبرى، البن سعد () 3(
 ).57العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي (ص: ) 4(
  ).7/61الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
  ).7/62الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
  .)8/273تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
  ).275مشاهیر علماء األمصار، البن حبان (ص: ) 8(
  ).7/62الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).8/276تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
  ).3/350میزان االعتدال، للذهبي () 11(
  ).99سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني (ص: ) 12(
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: ثقة ثبت، وزاد یعقوب بن شیبة: )3(وابن حجر )2(ویعقوب بن شیبة )1(وقال العجلي
   : وكان أبو ُنَعیم مزاًحا ذا دعابة، مع تدینه وثقته وأمانته،)4(وقال الخطیب البغدادي  صدوق.

 : ما رأیت محدًثا أصدق من)6(: كان أتقن أهل زمانه، وقال أحمد بن صالح)5(وقال ابن حبان مرة
  .أبي ُنَعیم یعني الفضل بن ُدَكْین

: حدثنا األسد فقلنا من )7(وقال الحسین بن إدریس: خرج علینا عثمان بن أبي شیبة فقال
  هو؟ فقال: الفضل بن ُدَكْین. 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة ثبت، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

في توثیق الراوي مطلًقا، وجاءت عبارات التوثیق عند  الفسويیعقوب  اإلمام النقاد وافق
  بعضهم بنحو اإلمام یعقوب الفسوي من التوثیق العالي.

  

َواة -3   الذین قال فیهم، "ِإَماٌم ِفي اْلِعْلِم": الرُّ
  :)8(َیْحَیى بُن َسِعْیِد اَألْنَصاِريُّ  الراوي:

ة.یحیى بن سعید ِإَماٌم في : )9(قال یعقوب الفسوي -  الِعْلم، وهو ُحجَّ

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .: َأْثَبُت الناس)11(: كان ثقًة كثیر الحدیث حجًة ثبتًا، وقال أحمد بن حنبل مرة)10(قال ابن سعد     
  

                                                           
  ).2/205معرفة الثقات، للعجلي () 1(
 ).8/272التهذیب، البن حجر (تهذیب ) 2(
  ).446تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 3(
  ).12/343، للخطیب البغدادي () تاریخ بغداد4(
 ).7/319الثقات، البن حبان () 5(
 ).186تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 6(
  ).8/273تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
یحیى بن سعید بن قیس األنصاري المدني، أبو سعید القاضي، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعین ومائة،ع. ) 8(

 ).591انظر تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).348/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
  ).5/424الطبقات الكبرى، البن سعد () 10(
  .)6/180سیر أعالم النبالء، للذهبي () 11(
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  : ثقة مأمون.)3(: ثقة ثبت، وقال النسائي في موضع آخر)2(وابن حجر )1(وقال النسائي     
ُد عالم المدینة في زمانه، وقال مرة : اإلمام)4(وقال الذهبي       ة، )5(العالمة الُمَجوِّ   : حافظ فقیه ُحجَّ
  : من األئمة الفقهاء.)7(: كان من فقهاء أهل المدینة ومتقنیهم، وقال الخلیلي)6(وقال ابن حبان      
 ،)12(وأبو حاتم الرازي )11(وأبو زرعة الرازي )10(والعجلي )9(وأحمد بن حنبل )8(ووثقه ابن معین     

  وزاد العجلي: كان له فقه ولي القضاء وكان رجًال صالًحا.
: من حفاظ الناس، )14(: الَعْدُل الرَِّضي اَألِمْیُن، وقال سفیان الثوري)13(وقال هشام بن عروة

: َما رأیت )16(جریر بن عبد الحمید : كان َأَجلَّ عند أهل المدینة من الزهري، وقال)15(وقال أیضا
  شیخًا أنبل منه.

: َقِدْمُت المدینة فلم َألَق بها أحدًا إال وأنَت َتْعِرُف َوتُنِكُر غیر )17(وقال وهیب بن خالد 
: محدثو الحجاز: ابن شهاب، ویحیى بن سعید، )18(یحیى بن سعید ومالك، وقال سفیان بن عیینة

   .بالحدیث على وجهه یجیئون، )19(وابن جریج

                                                           
  ).356/ 31تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 1(
 ).591تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 2(
  ).356/ 31تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 3(
  ).6/177سیر أعالم النبالء، للذهبي () 4(
 ).2/366الكاشف، للذهبي () 5(
  ).130مشاهیر علماء األمصار، البن حبان (ص: ) 6(
  ).1/206اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 7(
  ).9/149الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
  ).9/149الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
  ).2/352معرفة الثقات، للعجلي () 10(
 ).9/149الجرح والتعدیل () 11(
 ).9/149الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
  ).9/148والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 13(
 ).9/148الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 14(
  ).6/180سیر أعالم النبالء، للذهبي () 15(
  ).9/148، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/480العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 16(
 ).9/148الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 17(
 ).9/148الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 18(
هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج األموي موالهم المكي، ثقة فقیه فاضل، من السادسة، مات سنة ) 19(

 ).363/ 1خمسین ومائة وقد جاز السبعین. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (
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: لم یكن بالمدینة بعد كبار التابعین أعلم من ابن شهاب ویحیى )1(وقال على بن المدیني
  .)3(وبكیر بن عبد اهللا بن األشج )2(بن سعید األنصاري وأبى الزنادا

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة إمام حجة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

في توثیق الراوي مطلًقا، وجاءت عبارات التوثیق عند  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق
  بعضهم بنحو اإلمام یعقوب الفسوي من التوثیق العالي.

  

َواة -4   الذین قال فیهم، "ِثَقٌة ِثَقٌة": الرُّ
 :)4(اَألَسِديُّ  الراوي األول: ُعْثَماُن ْبُن َعاِصم

عن أبي َحِصین عثمان بن عاصم أسدي شریف ثقة ثقة  )6(حدثنا سفیان :)5(قال یعقوب الفسوي -
 كوفي.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

: أجمعوا على أنه )10(: ثقة ثبت، وقال ابن عبد البر)9(وابن حجر )8(والذهبي )7(قال العجلي        
  ِصین.: حفاظ الكوفة أربعة: وبدأ بأبي حَ )11(ثقة حافظ، وقال عبد الرحمن بن مهدى

                                                           
 ).9/149الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
هو عبد اهللا بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقة فقیه، من الخامسة،      ) 2(

 ).302/ 1مات سنة ثالثین ومائة. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (
ة،               هو بكیر بن عبد اهللا بن األشج مولى بني مخزوم، أبو عبد اهللا المدني نزیل مصر، ثقة، من الخامس) 3(

 ).128/ 1مات سنة عشرین ومائة. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (
عثمان بن عاصم بن َحِصین األسدي الكوفي، أبو َحِصین، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرین ومائة.             ) 4(

  ).384انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).88/ 3وي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفس) 5(
 هو الثوري.) 6(
قال الباحث: لم أجد عبارة العجلي في كتابه "معرفة الثقات"، ولكن نقلها عنه ابن عساكر في تاریخه.                               ) 7(

  ).38/408انظر: تاریخ دمشق، البن عساكر (
  ).2/8الكاشف، للذهبي () 8(
  ).384تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
 ).9/157إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
  ).6/161الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
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   )5(والنسائي )4(وأبو حاتم الرازي )3(ویعقوب بن شیبة )2(والعجلي )1(ووثقه ابن معین  
  . )8(، وذكره ابن حبان في الثقات)7(وابن شاهین )6(وابن خراش  
  : رجل صالح.)10(وابن خلفون )9(وقال الشعبي  
  فأثنى علیه. : ُسئل أحمد بن حنبل عن أبى َحِصین)11(سعید الرازي يوقال سعید بن أب  

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -
  الراوي ثقة ثبت، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.     
  صیغة التوثیق.  على توثیقه مطلًقا، ووافقه بعضهم على تكرار یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق    

  

 :)12(الكوفيُّ  ْبُن ُمْسِلمالراوي الثاني: َقْیُس 
  وكان ُمْرِجًئا كوفی ا. ،عن قیس بن مسلم ثقة ثقة )14(حدثنا سفیان :)13(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي:  -
  : ثبت. )17(والذهبي )16(: ثقة ثبت له حدیث صالح، وقال شعبة)15(قال ابن سعد      

                                                           
 ).6/161الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  () 1(
 ).2/129معرفة الثقات، للعجلي () 2(
  ).38/408تاریخ دمشق، البن عساكر () 3(
 ).6/161الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  () 4(
  ).19/405كمال في أسماء الرجال، للمزي (تهذیب ال) 5(
 ).38/409تاریخ دمشق، البن عساكر () 6(
 ).139تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 7(
 ).7/200الثقات، البن حبان () 8(
 ).1/283العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 9(
  ).9/156إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
  ).6/161الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  () 11(
قیس بن مسلم الجدلي، أبو عمرو الكوفي، من السادسة، مات سنة عشرین ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، ) 12(

 ).458البن حجر (ص: 
 ).86/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 13(
  هو الثوري.) 14(
 ).6/314الطبقات الكبرى، البن سعد () 15(
  ).7/103الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
 ).2/141الكاشف، للذهبي () 17(
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   )5(والنسائي )4(وأبو حاتم الرازي )3(والعجلي )2(وأحمد بن حنبل )1(ووثقه یحیى بن معین       
  ، وزاد النسائي: وكان یرى اإلرجاء، وزاد ابن حجر: ُرِمي باإلرجاء. )6(وابن حجر

  .)9(: مرجئ. وذكره ابن حبان في الثقات)8(وأبو داود )7(وقال أحمد بن حنبل      
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة مرجئ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.     

على توثیقه، ووافقه على تكرار صیغة التوثیق اإلمام ابن  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق      
   سعد فقط.

  

 :)10(الَواِسِطيُّ  الراوي الثالث: َمْنُصوُر ْبُن َزاَذانَ 
  منصور بن زاذان واسطي ثقة ثقة. :)11(الفسويقال یعقوب  -

  أقوال النقاد في الراوي: -

       :)14(: ثقة ثبت، وزاد ابن حجر: عابد، وقال الدارقطني)13(وابن حجر )12(قال ابن سعد       
  : ثقة كبیر الشأن.)15(من الثقات الحفاظ، وقال الذهبي

                                                           
 ).7/104الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).7/104الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).2/222معرفة الثقات للعجلي () 3(
 ).7/104الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).24/83ء الرجال، للمزي (تهذیب الكمال في أسما) 5(
  ).458تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
  ).2/144العلل ومعرفة الرجال ألحمد، روایة ابنه عبد اهللا () 7(
 ).24/83تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
  ).5/309الثقات، البن حبان () 9(
السادسة، مات سنة تسع وعشرین ومائة، ع.                      منصور بن زاذان الواسطي، أبو المغیرة الثقفي، من ) 10(

 ) 546انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).77/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
  ).7/226الطبقات الكبرى، البن سعد () 12(
 ).546تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 13(
  ).2/237، للدارقطني (ةالواردة في األحادیث النبوی العلل) 14(
 ).2/296الكاشف، للذهبي () 15(
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  .)4(والنسائي )3(وأبو حاتم الرازي )2(وأحمد بن حنبل )1(ووثقه ابن معین    

  في الثقات.  )6(وابن شاهین )5(وذكره ابن حبان    

  : رجل صالح متعبد.)7(وقال العجلي    
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة ثبت عابد، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.      

  على توثیقه، ووافقه بعضهم على تكرار صیغة التوثیق.  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق      
  

َواة -5   الذین قال فیهم، "ِثَقٌة ُمْتِقٌن": الرُّ
َبِعيُّ   :)9( )8(الراوي األول: َجْعَفُر ْبُن ُسَلْیَماَن الضُّ

َبِعيُّ كان ثقًة، ُمْتِقًنا، َحَسَن اْألَْخِذ، َحَسَن اْألََداِء،  :)10(قال یعقوب الفسوي - جعفر بن سلیمان الضُّ
  .يبكر وعمر ابني علي بن الُمقدِّم ِإال َأنَُّه كان َقِریَب الدَّاِر ِمن َأِبي

  أقوال النقاد في الراوي:  -
   .بكر وعمر رضي اهللا عنهما: كان ثقًة متقًنا، وكان یبغض الشیخین أبا )11(قال السمعاني        

  

                                                           
  ).8/172الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  () 1(
، ) 320، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: )2/486العلل ومعرفة الرجال ألحمد، روایة ابنه عبد اهللا () 2(

  ).8/172الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  (
 ).8/172البن أبي حاتم  (الجرح والتعدیل، ) 3(
 ).28/524تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 4(
 ).7/474الثقات، البن حبان () 5(
 ).218تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 6(
 ).2/298معرفة الثقات، للعجلي () 7(
َبعي، أبو سلیمان البصري، من الثامنة، مات سنة ) 8( .             4ثمان وسبعین ومائة، بخ م جعفر بن سلیمان الضُّ

  ).140انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
َبِعيُّ  )9( ا هذه النسبة إلى المحلة التي سكنها بنو ضبیعة بن قیس بن ثعلبة بالبصرة نزلها غیرهم فنسبوا أیضً : الضُّ

  ).376/ 8إلیها. انظر: األنساب، للسمعاني (
 ).169/ 1وب الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعق) 10(
  ).377/ 8األنساب، للسمعاني () 11(
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  : صدوق صالح ثقة مشهور. )2(: ثقة یتشیع لیس به بأس، وقال الذهبي)1(وقال ابن معین       

، وزاد یزید )7(والذهبي مرة )6(والعجلي )5(وابن معین )4(وابن المدیني )3(ووثقه یزید بن هارون       
  بن هارون والعجلي: وكان یتشیع، وزاد الذهبي: فیه شيء. ا

في  في الثقات، وقال ابن حبان: من الثقات المتقنین )9(وابن شاهین )8(وذكره ابن حبان       
  الروایات غیر إنه كان ینتحل المیل إلى أهل البیت ولم یكن بداعیة إلى مذهبه. 

وقال  : وكان ثقة وبه ضعف، وكان یتشیع،)10(عدووثقه بعض النقاد یسیًرا، فقال ابن س       
  : روى أحادیث منكرة، وهو ثقة متماسك كان ال یكتب.)11(الجوزجاني

: )14(وابن حجر )13(والذهبي مرة )12(ونزل به البعض إلى درجة الصدوق، فقال الحاكم      
  صدوق، وزاد ابن حجر: زاهد لكنه كان یتشیع.

: ولجعفر )16(بأس به، وعامة حدیثه رقائق، وقال ابن عدي: ال )15(وقال أحمد بن حنبل      
حدیث صالح وروایات كثیرة، وهو حسن الحدیث، وهو معروف في التشیع وجمع الرقاق وجالس 

  زهاد البصرة فحفظ عنهم الكالم الرقیق في الزهد، وأرجو أنه ال بأس به. 

                                                           
 ).68من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال (ص: ) 1(
 ).1/132المغني في الضعفاء، للذهبي () 2(
 ).3/220إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 3(
 ).53سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 4(
 ).2/481أبي حاتم ( الجرح والتعدیل، البن) 5(
 ).1/269معرفة الثقات، للعجلي () 6(
 ).1/294الكاشف، للذهبي () 7(
  ).6/140الثقات، البن حبان () 8(
 ).55تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 9(
  ).7/212الطبقات الكبرى، البن سعد () 10(
  ).184أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 11(
  ).3/221لمغلطاي (إكمال تهذیب الكمال، ) 12(
 ).149من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص: ) 13(
 ).140تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 14(
 ).2/481الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
 ).2/389الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 16(
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: أكثر جعفر )1(المدیني، فقال مرة وقد اتهمه غیر واحد من األئمة بنكارة حدیثه، منهم ابن       
صلى اهللا    ابن سلیمان عن ثابت الُبناني، وكتب مراسیل وفیها أحادیث مناكیر عن ثابت عن النبي

  علیه وسلم.

: كان فیه تحامل على بعض السلف، وكان ال یكذب في الحدیث، ویؤخذ )2(وقال األزدي       
ثه عن ثابت وغیره فیها نظر ومنكر، وقال ابن عنه الزهد والرقائق، وأما الحدیث فعامة حدی

  : روى مناكیر، وهو متماسك، ال یكذب. )4(: في بعض حدیثه منكر، وقال السعدي)3(الجوزي

وَلعلَّ علة النكارة وبدعة التشیع جعلت غیر واحد من األئمة یطعن في جعفر، بل وال یكتب         
: إنما تكلم فیه )6(ُینكر وكان ال یكتب، وقال ابن شاهین: فیه تشیع وله ما )5(حدیثه، فقال الذهبي

لعلة المذهب، وما رأیت من طعن في حدیثه إال ابن عمار بقوله: جعفر بن سلیمان ضعیف، وقال 
: لم نسمع أحدا یطعن علیه في الحدیث وال في خطأ فیه إنما ذكرت عنه شیعیته، وأما )7(البزار

  حدیثه فمستقیم.

م البزار وابن شاهین هذا لوجود من طعن في حدیث جعفر غیر ابن عمار، ویستغرب كال        
: لیس جعفر بن سلیمان بحجة عندهم فیما انفرد به لسوء حفظه وكثرة غلطه، )8(فقال ابن عبد البر

  وٕان كان رجًال صالًحا.

 ال یكتب حدیثه. وقال ابن معین في - القطان-: كان یحیى بن سعید)9(وقال ابن معین       
  : كان یحیى بن سعید ال یروي عنه، وكان یستضعفه.)10(موضع آخر

: رأیت عبد الرحمن بن مهدي ال ینشط لحدیث جعفر بن سلیمان. )11(وقال أحمد بن سنان       
  : وأنا أستثقل حدیثه. )12(قال ابن سنان

                                                           
  ).2/481الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
  ).3/219لمغلطاي (إكمال تهذیب الكمال، ) 2(
 ).1/171الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 3(
 ).7/245سیر أعالم النبالء، للذهبي () 4(
 ).1/132المغني في الضعفاء، للذهبي () 5(
  ).23المختلف فیهم، البن شاهین (ص: ) 6(
 ).3/218إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).337/ 8االستذكار، البن عبد البر () 8(
  ).2/379الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
  ).2/379الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
  ).2/481الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).2/481الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
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  ولكنَّ ابن معین أثبت روایة ابن مهدي عنه، واستغرب ترك یحیى القطان ذلك.        

كان ابن    كان ال یروي عنه، فقال: - بن سعید القطان-: إن یحیى)1(قیل لیحیى بن معین         
  مهدي یروي عنه فما یسوى قول یحیى فیه شیئا؟.

  : فیه نظر.)3(: یخالف في بعض حدیثه، وقال البیهقي)2(وقال البخاري         

  .في الضعفاء )5(وابن الجوزي )4(وذكره ابن شاهین         

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة شیعي زاهد، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

وابن  على توثیقه، وتكلم فیه األئمة یحیى القطان یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
 آفة إلى یعقوب الفسوي اإلمام یتطرق والسعدي، ولم المدیني وابن عمار وابن عبد البر وابن الجوزي

  .تضر ال ولعلها بها، التي ُرمي تشیعه

: "كان یبغض الشیخین أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما"؛ )6(السمعانيوأما عن قول اإلمام 
  .)7(ما شئت فألنه ُیروى عنه أنه قیل له: تشتم أبا بكر وعمر؟ فقال: أما السب فال ولكن بغضًا،

: )8(ولكنَّ ابن عدي أجاب عن هذه الحكایة بما قاله اإلمام زكریا الساجي، قال ابن عدي
"سمعت الساجي یقول: وأما الحكایة التي رویت عنه ِإنَّما عنى به جارین كانا له وقد تأذى بهما، 

م یعن ول ا بآلكُیَكنَّى أحدهما أبا بكر، ویسمى اآلخر عمر، فسئل عنهما فقال: السب ال ولكن بغضً 
  به الشیخین". 

قال الباحث: وقد أشار اإلمام یعقوب الفسوي إلى هذا بقوله: "ِإال َأنَُّه َكاَن َقِریَب الدَّاِر ِمن 
  ". يبن الُمقدِّمَأِبي بكر وعمر ابني علي 

                                                           
  ).3/220إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 1(
 ) 2/192التاریخ الكبیر، للبخاري () 2(
  ).1/523السنن الكبرى، للبیهقي () 3(
  ).66تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 4(
 ).1/171الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 5(
  ).377/ 8األنساب، للسمعاني () 6(
میزان ، )23، المختلف فیهم، البن شاهین (ص: )2/380انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(

 ).1/409االعتدال، للذهبي (
 ).2/380الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 8(
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والذي یدل على عدم بغضه للشیخین أنه روى أحادیثًا في فضائلهما، ولو كان یبغضهما 
: "والذي ذكر فیه من التشیع والروایات التي )1(البتة، قال اإلمام ابن عديكما قیل لما روى لهما 

  رواها اّلتي یستدل بها على َأنَُّه شیعي فقد روى ِفي فضائل الشیخین َأیًضا كما ذكرت بعضها".

: )2(وأما عن اتهامه بالنكارة في الحدیث، فلعلها من الراوي عنه، كما قال اإلمام ابن عدي
لیست بالمنكرة وما كان منها منكًرا فلعل البالء فیه من الراوي عنه، وهو عندي ممن یجب "وأحادیثه 

  أن یقبل حدیثه".

 یضر ال فإنَّه ثََبتَ  ٕوان َعِدي، ابن اإلمام كالم من یفهم كما حقه في یثبت لم االتهام فهذا
النكارة ِإالَّ عند كثرة المخالفة : "ال َتضر )3(والتكمیل" عدالته، قال اإلمام اللكنوي في "الرفع في

  للثِّقات".
  

 :)5( )4(الراوي الثاني: َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي ُسَلْیَماَن الَعْرَزميُّ 
  عن عبد الملك بن أبي سلیمان العرزمي ثقة، متقن، فقیه.)7(حدثنا سفیان :)6(قال یعقوب الفسوي -

وهو  عن عبد الملك بن أبي سلیمان، )10(عن سفیان )9(حدثنا َأُبو ُنَعْیم :)8(وقال في موضع آخر
  َفَزاِريٌّ ِمن َأْنَفِسِهم ثقة.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : ثقة ثبت، وزاد ابن سعد: مأمون.)12(والعجلي )11(قال ابن سعد         
                                                           

 ).2/380الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 1(
 ).2/380الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 2(
  ).205(ص: ) 3(
.                 4وأربعین ومائة، خت م عبد الملك بن أبي سلیمان میسرة العرزمي، من الخامسة، مات سنة خمس ) 4(

 ).363انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
هذه النسبة إلى َعْرَزم، وهو بطن من فزارة، وجبانة َعْرَزم بالكوفة معروفة، ولعل هذه القبیلة نزلت بها فنسب ) 5(

  ).9/271الموضع إلیهم. انظر: األنساب، للسمعاني (
 ).95-94/ 3لیعقوب الفسوي (المعرفة والتاریخ، ) 6(
  هو الثوري.) 7(
  ).652/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 هو الفضل بن ُدَكین.) 9(
 هو الثوري.) 10(
 ).6/337الطبقات الكبرى، البن سعد () 11(
 ).2/103معرفة الثقات، للعجلي () 12(
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: ثقة )3(وقال ابن معین، : ثقة حجة)2(وقال ابن عمار، : ثقة ثقة)1(وقال أحمد بن حنبل
   .صدوق

: ثقة مأمون، وزاد الترمذي: عند عند أهل الحدیث، )5(وابن عبد الهادي )4(وقال الترمذي
  .)6(ال نعلم أحًدا تكلم فیه غیر شعبة من أجل هذا الحدیث

  كما سیأتي.  -في أحد أقواله- قال الباحث: وتكلم فیه أیًضا ابن معین 

   .)8(: میزان)7(وقال سفیان الثوري

  من الحفاظ. :)10(وأحمد بن حنبل في موضع )9(وقال سفیان الثوري

  

  

                                                           
 ).8/315إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 1(
 ).10/396للخطیب البغدادي (تاریخ بغداد، ) 2(
 ).10/394تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 3(
  ).3/643سنن الترمذي، للترمذي () 4(
 ).4/175تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 5(
الَجاُر «ُه َعَلْیِه َوَسلََّم: َیقِصُد حدیث الشُّْفَعة للجار، وهو َعْن َجاِبِر بِن َعبِد اللَِّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّ ) 6(

، ح )3/286انظر: سنن أبي داود (». َأَحقُّ ِبُشْفَعِتِه، ُیْنَتَظُر ِبِه َوإِْن َكاَن َغاِئًبا، ِإَذا َكاَن َطِریُقُهَما َواِحًدا
. قال الترمذي: َهَذا 2494، ح )2/833، وسنن ابن ماجه (1369، ح )3/643، وسنن الترمذي (3518
 َجاِبٍر، َحَسٌن َغِریٌب، َوَال َنْعَلُم َأَحًدا َرَوى َهَذا الَحِدیَث َغْیَر َعْبِد الَمِلِك ْبِن َأِبي ُسَلْیَماَن، َعْن َعَطاٍء، َعنْ َحِدیٌث 

حیح، َوَقْد َرَوى َوِكیٌع، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعْبِد الَمِلِك ْبِن َأِبي ُسَلْیَماَن َهَذا الَحِدیَث. قال الباحث: هذا حدیث ص
، واأللباني في إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار )4/175صححه ابن عبد الهادي في تنقیح التحقیق (

، وقال حسین سلیم أسد الداراني: إسناده )1/596، وصحیح الجامع الصغیر وزیادته ()5/378السبیل (
  .2669، ح )3/1714انظر: سنن الدارمي ( . صحیح

 ).1/82بي حاتم (الجرح والتعدیل، البن أ) 7(
المیزان: لقب یستعمله بعض النقاد في الثناء على بعض الحفاظ لشدة ضبطهم وكمال إتقانهم.              ) 8(

 ).1/124، لمحمد خلف سالمة ()انظر: لسان المحدثین (معجم مصطلحات المحدثین
 ).5/366الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).1/534حمد روایة ابنه عبد اهللا (العلل ومعرفة الرجال، أل) 10(
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                )5(والدارقطني )4(والنسائي )3(والعجلي )2(وأحمد بن حنبل )1(ووثقه ابن معین
  . )7(والذهبي )6(وابن عبد البر

  في الثقات. )10(وابن خلفون )9(وابن شاهین )8(وذكره ابن حبان         

: قلت ألحمد عبد الملك )11(مع خطأ في حدیثه، قال أبو داودونزل به جماعة من النقاد          
، قال: نعم، وكان من أحفظ أهل الكوفة إال َأنه رفع َأحادیث یخطئبن أبي سلیمان قال: ثقة، قلت: 

  .)12(عن عطاء

  : ثقة یخطئ. )14(والذهبي في موضع )13(وقال السمعاني        

            : ال بأس به،)15(فقال أبو زرعة الرازيونزل به جماعة أخرى عن درجة الثقة،         
  : صدوق، وزاد ابن حجر: له أوهام.)17(وابن حجر )16(وقال الساجي

  

                                                           
  ).5/357الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
، )5/367، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()1/409العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 2(

  ).1/287سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني (
  ).10/396تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 3(
 ).18/328تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 4(
  ).45سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 5(
 ).7/69االستذكار، البن عبد البر () 6(
 ).125(ص:  یه وهو موثق، للذهبي، من تكلم ف)2/406، المغني في الضعفاء ()2/656میزان االعتدال () 7(
  ).7/97الثقات، البن حبان () 8(
 ) 158تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 9(
 ).8/316إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).297- 296سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 11(
هو عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم القرشي موالهم المكي، ثقة فقیه فاضل، لكنه كثیر اإلرسال، من ) 12(

عشرة ومائة على المشهور، وقیل إنه تغیر بأخرة ولم یكثر ذلك منه، ع.                     الثالثة، مات سنة أربع 
  ).391انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).8/314، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ()9/272األنساب، للسمعاني () 13(
 ).1/665الكاشف، للذهبي () 14(
  ).3/905أجوبته على أسئلة البرذعي (الضعفاء ألبي زرعة الرازي في ) 15(
  ).8/315إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
 ).363تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 17(
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: حدثني أمیة قال: قلت )2(: ضعیف. وقال محمد بن أبي صفوان)1(وقال ابن معین مرة       
قلت تحدث عن  لشعبة مالك ال تحدث عن عبد الملك بن أبي سلیمان؟ قال: تركت حدیثه، قال:

من    فالن وتدع عبد الملك بن أبي سلیمان ؟ قال: تركته، قلت: إنه كان حسن الحدیث، قال:
: لو روى عبد الملك بن أبي سلیمان حدیثا آخر مثل حدیث الشُّْفَعة )3(ُحسنها فررت. وقال شعبة مرة

  لطرحت حدیثه.

  ي وأحكام غیره من النقاد:یعقوب الفسو  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة مأمون، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

         على توثیقه، وتكلم فیه اإلمام شعبة واإلمام  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد أغلب وافق
   .- تبًعا له- ابن معین في أحد أقواله

للجار، قال اإلمام وٕانما تكلم فیه اإلمام شعبة لسببین: األول: هو تفرده بحدیث الشفعة 
: "تكلم فیه شعبة لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار". والثاني: ألنه رفع أحادیث عن )4(الذهبي

: "كان من أحفظ )5(عطاء، قال اإلمام الخطیب البغدادي في تعلیقه على قول اإلمام أحمد ابن حنبل
  كلم شعبة في عبد الملك".: "وألجل هذا ت)6(أهل الكوفة إال أنه رفع أحادیث عن عطاء". قال

قال الباحث: وهذا الوهم ال یطعن في إتقان الراوي، ألنه ال یسلم من الوهم حتى كبار 
عبد الملك بن أبي -الحفاظ، وقد أجاد اإلمام ابن حبان في بیان ذلك، حیث قال عن الراوي

یحفظ ویحدث ربما أخطأ، وكان من خیار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من ": )7(- سلیمان
من حفظه أن یهم. ولیس من اإلنصاف ترك حدیث شیخ ثَبٍت صحت عدالته بأوهام یهم في روایته، 
ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حدیث الزهري وابن جریج والثوري وشعبة، ألنهم أهل حفظ وٕاتقان 

ل االحتیاط واألولى وكانوا یحدثون من حفظهم ولم یكونوا معصومین حتى ال َیِهموا في الروایات، ب
ما لم یفحش ذلك منه   في مثل هذا قبول ما یروى الثبت من الروایات، وترك ما صح أنه وهم فیها

  حتى یغلب على صوابه، فان كان كذلك استحق الترك حینئذ".

                                                           
 ).5/367الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).1/146الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
  ).5/367الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
  ).2/656تدال، للذهبي (میزان االع) 4(
 ).297- 296سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 5(
 ).10/394تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 6(
 ).98-7/97الثقات، البن حبان () 7(
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بل عاب الخطیب البغدادي اختیار اإلمام شعبة ترك التحدیث عن عبد الملك بن أبي 
: "قد أساء شعبة في اختیاره حیث حدَّث عن محمَّد بن عبید اهللا الَعْرَزميِّ وترك )1(سلیمان بقوله

التحدیث عن عبد الملك بن أبي سلیمان، ألنَّ محمَّد بن عبید اهللا لم یختلف األئمة من أهل األثر 
  ٌر".في ذهاب حدیثه وسقوط روایته، وأمَّا عبد الملك فثناؤهم علیه مستفیٌض، وُحسُن ذكرهم له مشهو 

 : "واعلم أنَّ حدیث)2(وقال ابن عبد الهادي في تعلیقه على حدیث عبد الملك في الشفعة
عبد الملك حدیٌث صحیٌح، وال منافاة بینه وبین روایة جابر المشهورة، وهي: "الشفعة في كل ما لم 

ا"، وحدیث فإنَّ في حدیث عبد الملك: "إذا كان طریقهما واحدً  یقسم، فإذا وقعت الحدوُد فال شفعة"،
  جابر المشهور لم ینف فیه استحقاق الُشْفعة إال بشرط تصرف الطرق.

فالجار أحقُّ بصقب  - كالبئر أو السطح أو الطریق - فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع
  جاره، لحدیث عبد الملك؛ وٕاذا لم یشتركا في شيٍء من النافع فال ُشْفعة، لحدیث جابٍر المشهور.

في عبد الملك بسبب هذا الحدیث ال یقدح في عبد الملك، فإنَّ عبد الملك ثقٌة  وَطْعُن شعبة
مأموٌن، وشعبة لم یكن من الحذَّاق في الفقه، لیجمع بین األحادیث إذا ظهر تعارضها، وٕانَّما كان 

حه إماًما في الحفظ، وَطْعُن من َطَعَن علیه سواه إنَّما هو اتباٌع لشعبة، وقد احتجَّ مسلٌم في صحی
."   بحدیث عبد الملك، وخرَّج له أحادیث، واستشهد به البخاريُّ

: وُیشبه أن یكون إنما لم یخرجا حدیثه هذا لتفرده به، وٕانكار األئمة )3(قال شعیب األرنؤوط 
  علیه فیه، وجعله بعضهم رأیًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحدیث.

  
 :)4(الُكوِفيُّ  يُّ الراوي الثالث: ُمَحمَُّد ْبُن َقْیٍس اْألََسدِ 

عن محمد بن قیس األسدي قاضي عمر بن عبد العزیز،  )6(حدثنا ُسفیان :)5(قال یعقوب الفسوي -
  . )7(وهو ثقة متقن، حدثنا عنه أبو ُنَعیم

                                                           
  ).10/394تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 1(
 ).4/175تنقیح التحقیق، البن عبد الهادي () 2(
  ).22/156من مسند أحمد ( 14253انظر تعلیق الشیخ شعیب األرنؤوط على الحدیث رقم) 3(
محمد بن قیس األسدي الوالبي الكوفي، من كبار السابعة، بخ م د س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر ) 4(

 ).503(ص: 
   ).96/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
  هو الثوري.) 6(
 ُدَكین. هو الفضل بن) 7(
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  حدثنا أبو ُنَعیم قال: حدثنا محمد بن قیس األسدي، وهو ثقة.: )1(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

ثقة ال  :)4(: ثقة ثقة، وقال أحمد بن حنبل في موضع)3(وأحمد بن حنبل )2(معینقال ابن 
    یشك فیه، وهو أوثق من ذلك.

 )9(وأحمد بن حنبل )8(وعلي بن المدیني )7(وابن معین )6(ووكیع بن الجراح )5(ووثقه ابن سعد
  .)14(وابن حجر )13(وابن شاهین )12(والنسائي )11(وأبو داود )10(والعجلي

  في الثقات، وقال ابن حبان: كان من المتقنین. )16(وابن شاهین )15(ابن حبانوذكره 

صالح  : ال بأس به،)17(ونزل به بعض النقاد إلى مرتبة الصدوق، فقال أبو حاتم الرازي
وقال  : صدوق،)19(: هو عندي ممن لیس به بأس، وقال الذهبي)18(الحدیث، وقال ابن عدي

  أقرب، حدیثه حسن.: ُوثِّق، وهو إلى االحتجاج )20(مرة

                                                           
 ).3/233المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).212تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 2(
 ).3/86العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 3(
  ).8/62، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()2/505العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
 ).6/343الطبقات الكبرى، البن سعد () 5(
 ).8/61الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
  ).8/62الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).8/62الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).2/189العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 9(
 ).10/319(إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ) 10(
 ).1/162سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 11(
  ).26/320تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 12(
  ).214تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 13(
   ).503تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 14(
 ).7/427الثقات، البن حبان () 15(
 ).212(ص: تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین ) 16(
 ).8/62الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 17(
 ).7/495الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 18(
 ).2/212الكاشف، للذهبي () 19(
  ).4/16میزان االعتدال، للذهبي () 20(
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: قال أبو ُنَعیم: محمد بن قیس األسدي ُمرِجئ. قال یحیى: وكان )1(وقال یحیى بن معین
  أبو ُنَعیم إذا قال في إنسان إنه ُمرِجئ فهو من خیار الناس.

  : لیس بشيء.)2(وقال ابن معین مرة

   : محمد بن قیس األسدي ضعفه بعضهم بال حجة،)3(وأجاب الذهبي عن ذلك، فقال
  ووثقه الحفاظ الكبار.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

    على توثیقه مطلًقا، ووافقه بعضهم على تكرار یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
   في أحد أقواله بال حجة كما قال الذهبي.صیغة التوثیق، وتكلم فیه ابن معین 

  

َواة -6  الذین قال فیهم، "ِثَقٌة َمْأُموٌن": الرُّ
  :)4(الراوي األول: َمْسُعوُد ْبُن َسْعٍد اْلُجْعِفيُّ 

   حدثنا مسعود بن سعد الُجعفي، وهو كوفي ثقة مأمون روى عنه :)5(قال یعقوب الفسوي -
  عبد الرحمن بن مهدي.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  ، وزاد: عابد. )10(وابن حجر )9(رقطنياوالد )8(والنسائي )7(والعجلي )6(وثقه ابن معین     

   
                                                           

  ).4/24تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 1(
 ).7/494الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 2(
  ).2/626المغني في الضعفاء، للذهبي () 3(
        مسعود بن سعد الجعفي، أبو سعد الكوفي، من التاسعة، قد س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر ) 4(

    ).528(ص: 
  ).241/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).8/284( ، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم) 1/102معرفة الرجال، البن معین () 6(
 ).2/276معرفة الثقات، للعجلي () 7(
 ).27/475تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
 ).2/75العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 9(
 ).528تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 10(
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  في الثقات. )2(وابن شاهین )1(وذكره ابن حبان    

  : ما سمعُت إال خیًرا.)3(وقال أبو داود    

  : من خیار عباد اهللا. )5(وابن معین مرة )4(وقال یحیى بن آدم    

  : صالح الحدیث.)7(: صدوق، وقال البزار)6(وقال الذهبي    

  : ُیكَتب َحِدیُثه.)8(الرازي وقال أبو حاتم    

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

   على توثیقه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق    
  

  :)9(َحیَّاَن التَّْیِميُّ  الثاني: َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد بنِ الراوي 
، روى عنه أئمة  )11(حدثنا سفیان :)10(قال یعقوب الفسوي - عن أبي َحیَّاَن یحیى بن سعید التَّْیِميِّ

  الكوفة، وهو ثقة مأمون، كوفي، روى عن أیوب بن كیسان.

  كوفي ثقة. :)12(في موضع آخر وقال

  

                                                           
 ).9/190الثقات، البن حبان () 1(
  ).228ص: تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین () 2(
 ).1/154سؤاالت اآلجري، ألبي داود السجستاني () 3(
  ).7/423التاریخ الكبیر، للبخاري () 4(
  ).8/283الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).2/257الكاشف، للذهبي () 6(
  ).10/117تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
  ).8/283الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
بن سعید بن حیان، أبو حیان التیمي الكوفي، من السادسة، مات سنة خمس وأربعین ومائة، ع.               یحیى ) 9(

  ).590انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).241/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 10(
  ي.) هو الثور 11(
  ).3/239المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

وقال  : ثقة ثبت،)2(: ثقة صالح، مبرز، صاحب سنة، وقال النسائي)1(قال العجلي
  : إمام ثبت.)3(الذهبي

 )9(وابن عساكر )8(والمنتجالي )7(والترمذي )6(والفالس )5(وابن معین )4(ووثقه ابن سعد
، وزاد ابن سعد: وله أحادیث صالحة، وزاد ابن حجر: )12(وابن حجر )11(وابن القطان )10(والذهبي

  : ثقة عند جمیعهم. )14(، وقال ابن عبد البر)13(وكان سفیان الثوري ُیَعظُِّمه وُیَوثُِّقة عابد.

  في الثقات، وقال ابن حبان: كان من المتهجدین. )16(وابن شاهین )15(وذكره ابن حبان  

  عباد اهللا. من خیار :)18(خیار الناس، وقال أحمد بن حنبل :من)17(وقال مسلم بن الحجاج     

  : صالح.)20(: صدوق، وقال أبو حاتم الرازي)19(وقال محمد بن فضیل     

  

                                                           
 ).2/352الثقات، للعجلي (معرفة ) 1(
 ).12/311إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 2(
  ).2/366الكاشف، للذهبي () 3(
  ).6/338الطبقات الكبرى، البن سعد () 4(
 ).9/149الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).12/311إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
  ).4/624سنن الترمذي () 7(
 ).12/311ب الكمال، لمغلطاي (إكمال تهذی) 8(
 ).39/71تاریخ دمشق، البن عساكر () 9(
 ).15/11تاریخ اإلسالم، للذهبي () 10(
  ).4/490بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 11(
 ).590تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 12(
 ).9/149انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
  ).12/311( لمغلطايإكمال تهذیب الكمال، ) 14(
 ).7/592الثقات، البن حبان () 15(
 ).262تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 16(
 ).11/215تهذیب التهذیب، البن حجر () 17(
 ).2/196المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 18(
  ).9/149الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 19(
 ).9/149والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 20(



  

461 
 

 الثالثالفصل 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة مأمون، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.      

صیغة   على توثیقه مطلًقا، ووافقه بعضهم على تكرار یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق      
  التوثیق.

  
َواة -7  الذین قال فیهم، "ِثَقٌة َحاِفٌظ": الرُّ

  :)1(الراوي: ِإْسَماِعیُل بُن َأِبي َخاِلد الَبَجِليُّ 
أبي خالد  عن إسماعیل بن أبي خالد أبي عبد اهللا، واسم )3(حدثنا سفیان :)2(قال یعقوب الفسوي -

ی ا َحاِفًظا ثقة.   ُهْرُمٌز، وكان ُأمِّ
  أقوال النقاد في الراوي: -

: كان إسماعیل طحاًنا ثبًتا في الحدیث رجًال صالًحا، )5(والخطیب البغدادي )4(قال العجلي
بات وهو إمام من أئمة المسلمین في : هو أحد الثقات األث)6(وزاد العجلي: ثقة، وقال ابن خلفون

: من أثبت أهل )9(: ثقة ثبت، وقال ابن أبي عاصم)8(وابن حجر )7(وقال یعقوب بن شیبة الحدیث،
  : أجمعوا على إتقانه، واالحتجاج به.)10(الكوفة، وقال الذهبي

  : ُحفَّاظ الناس ثالثة: إسماعیل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي )11(وقال سفیان الثوري
  

                                                           
إسماعیل بن أبي خالد األحمسي موالهم البجلي، من الرابعة، مات سنة ست وأربعین ومائة، ع.                         ) 1(

  ).107انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).94/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  هو الثوري.) 3(
 ).1/225لثقات، للعجلي (معرفة ا) 4(
 ).1/356المتفق والمفترق، للخطیب البغدادي () 5(
  ).2/163إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
 ).3/75تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 7(
 ).107تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
 ).1/94اآلحاد والمثاني، البن أبي عاصم () 9(
 ).6/311النبالء، للذهبي (سیر أعالم ) 10(
  ).2/174الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
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  .سلیمان، ویحیى بن سعید األنصاري

  : حجة. )2(: الحافظ، وقال ابن عمار)1(وقال الذهبي مرة       

  .)4(: كان إسماعیل بن أبي خالد یسمى المیزان)3(وقال مروان بن معاویة

 )9(والنسائي )8(وأبو حاتم الرازي )7(والعجلي مرة )6(وابن معین )5(ووثقه ابن مهدي
  .)11(وابن عبد البر )10(والدارقطني

  وقال ابن حبان: وكان شیًخا صالًحا.  ،في الثقات )13(وابن شاهین )12(وذكره ابن حبان

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي ثقة ثبت، 

  صیغة  على توثیقه مطلًقا، ووافقه بعضهم على تكرار یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق
   التوثیق.

  

  

  

  

  
  

                                                           
  ).1/245الكاشف، للذهبي () 1(
 ).3/75تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 2(
  ).2/175الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
  من هذا البحث. ،)456تقدم بیان معنى "المیزان". انظر (ص:) 4(
  ).2/175الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).2/175الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
  ).1/224معرفة الثقات، للعجلي () 7(
 ).2/175الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).3/75الكمال في أسماء الرجال، للمزي (تهذیب ) 9(
 ).303اإللزامات والتتبع، للدارقطني (ص: ) 10(
 ).4/281االستذكار، البن عبد البر () 11(
 ).4/19الثقات، البن حبان () 12(
 ).26تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 13(
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َواة -8  الذین قال فیهم، "ِثَقٌة َراِجٌح": الرُّ
  :)1(َهْیُر ْبُن َیِزیَد الَبْصِريُّ الراوي: جُ 

      وأثنى علیه خیًرا، )4(قال: حدثنا ُجَهیُر بُن َیَزْیدٍ  )3(َقْعَنبٍ حدثنا ابُن  :)2(قال یعقوب الفسوي -
  وهو ثقة راِجح. )5(هو وسلیمان بن حرب

  َحدَّثََنا اْبُن ُقْعُنٍب قال: حدثنا ُجَهْیُر ْبُن َیِزیَد بصري ثقة. : )6(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

  . )10(وابن شاهین )9(وأبو داود )8(وأحمد بن حنبل )7(وثقه ابن معین     

  في الثقات. )11(وذكره ابن حبان     

   .: لم یكن به بأس)12(وقال یحیى القطان     

     
                                                           

سیرین ومعاویة بن قرة روى عنه             جهیر بن یزید العبدي من عبد القیس، بصري، أبو حفص، روى عن ابن) 1(
  ).2/547القعنبي وموسى بن اسماعیل. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (

    ).114/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  هو َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن َقْعَنٍب.) 3(
: "جهیر بن یزید" إلى: "جهیر بن ) 2/114"المعرفة والتاریخ" (قال الباحث: تحرف في المطبوع من كتاب ) 4(

زید"، والصواب ما أثبته، ویشهد لذلك ما أخرجه اإلمام یعقوب الفسوي نفسه في موضع آخر بإثبات االسم 
ا ُجَهْیُر ْبُن َیِزیَد َبْصِريٌّ الصحیح للراوي وهو: "ُجَهْیُر ْبُن َیِزیَد"، قال یعقوب الفسوي: َحدَّثََنا اْبُن ُقْعُنٍب َقاَل: َحدَّثَنَ 

    ).123/ 3ِثَقٌة. انظر: المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (
      "المعرفة والتاریخ": مرة بالتصغیر ومرة على وزن َعِظیم.  ویالحظ ورود االسم "ُجَهْیُر" على صورتین في

انظر: تعجیل المنفعة،   یل ِبَوْزن َعِظیم".وقد أشار لذلك اإلمام ابن حجر بقوله: "جهیر ِبِصیَغة التصغیر َوق
  ).1/400البن حجر (

البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة مات سنة أربع  ي) هو سلیمان بن حرب األزدي الواشح5(
 ).250/ 1وعشرین ومائتین وله ثمانون سنة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (

  ).123/ 3الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب ) 6(
 ).2/548، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()322سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 7(
 ).2/492العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 8(
  ).2/51سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 9(
 ).56تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 10(
 ).6/158حبان (الثقات، البن ) 11(
  ).2/548الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
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  : ال بأس به. )3(وأبو داود مرة الرازیان )2(وأبو حاتم )1(وقال أبو زرعة
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

   على توثیقه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق    
  

َواة -9 ": الرُّ  الذین قال فیهم، "ِثَقٌة َمِليٌّ
  :)4(َقْعَنب اْلَقْعَنِبيُّ  الراوي األول: َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة ْبنِ 

ة. :)5(قال یعقوب الفسوي - ...، وهو ُحجَّ   ابُن َمْسَلَمة ِثَقٌة َمِليٌّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

             : ثقة رجل صالح،)7(: ثقة مأمون، وهو رجل صدق، وقال العجلي)6(قال ابن معین     
ة، وقال أبو زرعة الرازي)8(وقال أبو حاتم الرازي : ما كتبت عن أحد َأَجلُّ في عیني )9(: ثقة ُحجَّ

  : اإلمام الثبت القدوة شیخ اإلسالم. )10(، وقال الذهبيمنه

  

                                                           
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم             )3/854الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 1(

)2/548.(  
  ).2/548الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
  ).2/37(سؤاالت اآلجري ألبي داود السجستاني ) 3(
عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدینة وسكنها ُمدَّة،            ) 4(

انظر: تقریب التهذیب، البن   من صغار التاسعة، مات في أول سنة إحدى وعشرین بمكة، خ م د ت س.
  ).323حجر (ص: 

   ).347/ 1ي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسو ) 5(
 ).1/101تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 6(
  ).2/61معرفة الثقات، للعجلي () 7(
  ).5/181الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم )3/896في أجوبته على أسئلة البرذعي ( ألبي زرعة الرازي ) الضعفاء9(

)5/181.(  
 ).8/367النبالء، للذهبي (سیر أعالم ) 10(
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، وزاد )5(وابن حجر )4(وابن األثیر الجزري )3(والحاكم )2(مرة وابن قانع )1(ووثقه ابن معین  
  الحاكم: زاهد، وزاد ابن حجر: عابد. 

   .في الثقات )7(وابن شاهین )6(وذكره ابن حبان

 في الحدیث.  وقال ابن حبان: كان من المتقنین
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

ة مأمون، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.   الراوي ثقة ُحجَّ

صیغة  على توثیقه مطلًقا، ووافقه بعضهم على تكرار یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق
   التوثیق.

  

  :)8(اْلِمْصِريُّ  ُبَكْیر ْبُن َعْبُد اللَِّه ْبنِ الراوي الثاني: َیحَیى 
ة. :)9(قال یعقوب الفسوي - ...، وهو ُحجَّ   اْبُن ُبَكْیر ِثَقٌة َمِليٌّ

   أقوال النقاد في الراوي: -

   وكان مالك، عن بأحادیث تفرد: ، وزاد الخلیلي)12(والذهبي )11(وابن قانع )10(الخلیلي وثقه
   .)13(ابن حبان في الثقاتوذكره  علیه. ُیثني حاتم أبو

                                                           
  ).132تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 1(
  ).8/204إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 2(
  ).202- 201سؤاالت السجزي للحاكم (ص: ) 3(
 ).3/50اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري () 4(
 ).323تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).8/353البن حبان (الثقات، ) 6(
 ).132تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 7(
یحیى بن عبد اهللا بن بكیر المخزومي موالهم المصري، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى وثالثین ومائة،  ) 8(

  ).592وله سبع وسبعون، خ م ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).347/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
  ).1/262اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 10(
 ).12/335إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ( ) 11(
  ).4/391، میزان االعتدال، للذهبي ()197من تكلم فیه وهو موثق (ص: ) 12(
  ).9/262الثقات، البن حبان () 13(
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  به بأس. ما عندي :)2(الدارقطني صدوق، وقال :)1(الساجي وقال

   .: اإلمام المحدث الحافظ الصدوق)3(وقال الذهبي

: كان غزیر العلم، عارفًا بالحدیث )5(ا: كان صدوقًا واسع العلم مفتیًا، وقال أیضً )4(وقال مرة
: كان من أوعیة العلم مع الصدق )6(َدیِّنا، وقال في موضع آخروأیام الناس، بصیرًا بالفتوى، صادقًا 

  واألمانة.

 ما عن اللیث وعنده فیه، الناس أثبت وهو سعد، بن اللیث جار كان :)7(عدي ابن قالو 
  اللیث. في ثبت وهو الباجي: وقال أحد، عند لیس

 بن مسلمة في سماعه عن مالك ألنه كان بعرض حدیثه، وقال : ُتُكلِّم)8(قال مسلمو 
 أهل َتَكلَّم :)10(الباجي حبیب، وقال بعرض كان إنما مالك من سماعه ألن فیه؛ ُتُكلِّم :)9(قاسم

  اللیث. كاتب حبیب سمع بقراءة إنما ألنَّه مالك، من الموطأ سماعه في الحدیث

  بثقة. لیس: )12(آخر موضع في وقال ضعیف، :)11(مرة فقال النسائي، أما

  في الضعفاء. )14(وابن الجوزي )13(وذكره ابن شاهین

  الشأن. هذا یفهم كان به، یحتج وال حدیثه، یكتب :)15(حاتم الرازي أبو وقال

                                                           
 ).12/336ل، لمغلطاي (إكمال تهذیب الكما) 1(
 ).197من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص: ) 2(
 ).9/29( سیر أعالم النبالء، للذهبي) 3(
 ).2/369الكاشف، للذهبي () 4(
 ).9/29سیر أعالم النبالء، للذهبي () 5(
 ).2/8تذكرة الحفاظ، للذهبي () 6(
  ).11/238تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
  ).1/452البن حجر (فتح الباري، ) 8(
 ).11/238تهذیب التهذیب، البن حجر () 9(
  ).3/1213التعدیل والتجریح، للباجي () 10(
 ).107الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 11(
 ).31/403تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 12(
  ).195تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 13(
 ).3/198والمتروكون، البن الجوزي (الضعفاء ) 14(
  ).9/165الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
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ثقة  ِمن سمع َمن (ذكر عنوان: فتحت مالك، من سماعه في كالمهم عن أما قال الباحث:
 سمعممن  وغیره بكیر بن ومنهم: یحیى :)1(رجب ابن قال یشعر)، ال وهو حدیثه فأخذ ضعیف مع
 وكان مالك یقرأ على كان حبیب :معین ابن عن وغیره عباس قال كاتبه. حبیب، بعرض مالك من

 :قال بشيء. لیس بمصر، فقلت: عنه سألوني یحیى: وثالثة. قال ورقتین ویصفح للناس، یخطرف
  العرض. شر وهو حبیب، بعرض سمع بكیر بن یحیى وكان

 علیه، یعرضون مما أحسن كان حفظه من حدث إذا مالك كان أحمد: عن قال األثرم
حبیب  أبي بن بحبیب المدینة أهل امتحن حبان: ابن قال النائم. شبه وهو الخطأ، ون علیهؤ یقر 

  شيء. ال فسماعه علیهم بقراءته سمع الحدیث، فمن علیهم یدِخل كان الوراق،

: حدثنا َبِقي بن َمْخلَد أن )2(قال الباحث: وقد نقل الذهبي عن أسلم بن عبد العزیز أنه قال
یحیى بن ُبكیر سمع الموطأ من مالك سبع عشرة مرة. وهذا النقل یثبت سماع یحیى بن ُبكیر من 
مالك وینفي االعتراض علیه ومن اعتمد هذا السبب في تضعیف یحیى بن ُبكیر، فال یقبل منه ذلك 

  ألنه لم یكن لدیه سبب للتضعیف واهللا أعلم. 

أثني علیه، فقال: یكتب  حاتم أن ال یحتج به، مع أنه يهو الذي جعل أبولعل هذا السبب 
  حدیثه وال یحتج به، كان یفهم هذا الشأن. 

 أبي ُعِلم تعنُّت قد :)3(فقال حاتم، ألبي مبررا لیكون السبب بهذا یقنع لم الذهبي أن ویبدو
  .به احتجا قد فالشیخان وٕاال الرجال، في حاتم

 ضعیف، :النسائي قال نعم، :)4(النسائي، فقال تضعیف على أیضا الذهبي واعترض
 بالفتوى إمامته وبصره في بكیر ابن مثل وأین .بثقة لیس: آخر وقت في قال إنه بحیث وأسرف،

  علمه. وغزارة

 جرح وهذا بثقة، لیس مرة: وقال ضعفه، حتى منه للنسائي الح ما أدري : وما)5(أیًضا وقال
  أورده. حتى منكرا حدًیثا له علمت وما الشیخان، به احتج فقد مردود،

   الصحیحین. في به یحتج ومعرفة، حدیث صاحب :)6(فقال الذهبي، علیه وأثنى

                                                           
  ).2/830شرح علل الترمذي، البن رجب () 1(
 ).9/29سیر أعالم النبالء، للذهبي () 2(
 ).2/8تذكرة الحفاظ، للذهبي () 3(
 ).2/8تذكرة الحفاظ، للذهبي () 4(
 ).9/29سیر أعالم النبالء، للذهبي () 5(
  ).197من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص: ) 6(
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   أتقیه. فإني التاریخ في الحجاز أهل عن بكیر ابن روى ما :)1(يالبخار  وقال
 مالك عن عنه أخرج ما ولهذا شیوخه، حدیث ْیَنتِقي أنه على یدلُّك فهذا :)2(حجر ابن قال
   اللیث. عن عنه أخرج ما ومعظم متابعة، مشهورة أحادیث سوى خمسة
   اللیث. عن عنه أخرج ما ومعظم :)3(الباجي قال وكذا

 أحوالهم وعرف لقیهم حیث بشیوخه، أعلم والبخاري البخاري، شیوخ من وهو قال الباحث:
  .ردیئها من جیدها أحادیثهم، فماز على واطلع

 من حدیثهم وبصحیح شیوخه، بحدیث معرفة أشد المرء أن شك وال :)4(حجر ابن قال
 .عصرهم عن تقدم ممن ضعیفه

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

واإلمام  اإلمام أبو حاتم الرازيعلى توثیقه، وتكلم فیه  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق
   النسائي، وقد أجاب اإلمام الذهبي عن ذلك.

  

َواة -10  الذین قال فیهم، "ِثَقٌة َعْدٌل": الرُّ
 :)5(الِحْمِصيُّ  الراوي األول: ِإْسَماِعیُل ْبُن َعیَّاش

َتَكلَّم قوم في إسماعیل، وٕاسماعیل ثقة عدل أعلم الناس بحدیث الشام،  :)6(قال یعقوب الفسوي -
  وال یدفعه دافع، وأكثر ما َتَكلَُّموا قالوا: ُیْغِرُب عن ِثقات الَمدنیِّیَن والَمكِّیِّین.

كنت أسمع أصحابنا یقولون: علم الشام عند إسماعیل بن عیاش والولید بن مسلم،  :)7(وقال أیضا -
یقول: وكان أصحابنا لهم رغبة في العلم وطلب شدید بالشام والمدینة ومكة،  )8(یمانسمعت أبا ال

                                                           
  ).1/452، فتح الباري، البن حجر ()11/238تهذیب التهذیب () 1(
  ).1/452فتح الباري، البن حجر () 2(
 ).3/1213التعدیل والتجریح، للباجي () 3(
 ).1/288النكت على كتاب ابن الصالح، البن حجر () 4(
نسي، أبو عتبة الحمصي، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانین ومائة،           إسماعیل بن عیَّاش بن ُسلیم الع) 5(

 ).109. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4وله بضع وسبعون سنة، ي 
  ).424/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
  ).423/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
البهراني، أبو الیمان الحمصي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتین وعشرین ومائتین. هو الحكم بن نافع ) 8(

 ).176انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
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وكانوا یقولون: نجهد في الطلب ونستعب أبداننا ونغیب، فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا عند 
  إسماعیل.

  أقوال النقاد في الراوي: -

یاش وعبد اهللا بن : رجالن هما صاحبا حدیث بلدهما: إسماعیل بن ع)1(قال ابن المدیني
  لهیعة.

اعیل بن عیاش والولید : لیس أحد أروى لحدیث الشامیین من إسم)2(وقال أحمد بن حنبل
ما     :)4(: كان إسماعیل بن عیاش صاحب حدیث، وقال یزید بن هارون)3(وقال أیضاابن مسلم، 

  الشام، بقیة األعالم.: الحافظ، اإلمام، محدث )5(رأیت أحفظ من إسماعیل بن عیاش، وقال الذهبي

  : ثقة، وهو أحب إلي من فرج بن فضالة.)6(وقال ابن معین

بن - : أیما أثبت، بقیة )9(وقیل البن معین في الثقات. )8(وابن خلفون )7(وذكره ابن شاهین
  أو إسماعیل بن عیاش؟ قال: كالهما صالحان. -الولید

یكون به بأس، وقال في  : أرجو أن ال)11(: لیس به بأس، وقال في موضع)10(وقال مرة
  ام بأس والعراقیون یكرهون حدیثه.: لیس به في أهل الش)12(موضع آخر

  
                                                           

  ).9/43، تاریخ دمشق، البن عساكر ()6/221تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 1(
، تاریخ دمشق، البن )6/221یب البغدادي (، تاریخ بغداد، للخط)2/165المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(

  ).9/43عساكر (
  ).27تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 3(
، تاریخ )1/477( البن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، )2/240سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 4(

  ).6/220بغداد، للخطیب البغدادي (
 ).7/318سیر أعالم النبالء، للذهبي () 5(
            ،تاریخ دمشق )،6/224تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ( ،)1/473الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(

  ).9/46البن عساكر (
 ).27تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 7(
  ).2/198إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
  ).9/48، تاریخ دمشق، البن عساكر ()1/473الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 9(
  ).9/48، تاریخ دمشق، البن عساكر ()2/192الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  () 10(
                    ،تاریخ دمشق ،)6/224تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ( ،)1/472الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 11(

  ).9/48البن عساكر (
  ).1/473ل في ضعفاء الرجال، البن عدي (الكام) 12(
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  : صدوق إال أنه غلط في حدیث الحجازیین والعراقیین.)1(قال أبو زرعة الرازي

  : صدوق في حدیث أهل الشام، مضطرب جدا في حدیث أهل الحجاز.)2(وقال الذهبي

  ه عن أهل بلده ُمَخلِّط في غیرهم.: صدوق في روایت)3(وقال ابن حجر

: صدوق في روایته عن أهل بلده من الشامیین، مستقیم الحدیث )4(وقال عالء الدین رضا
عنهم لم یخلط فیه، فمن روى عنه حدیثه عن الشامیین، إنما یروي أحادیث مستقیمة ال اختالط 

  وقع له اختالط فیها.فیها، ولكن حدیثه عن غیر الشامیین من العراقیین والحجازیین فقد 

طائفة من  عنوان: (ذكر فتحت روایته عن غیر أهل بلده، في كالمهم عن أما قال الباحث:
: )5(رجب ابن قال ،)الثقات، حدثوا عن أهل إقلیم فحفظوا حدیثهم، وحدثوا عن غیرهم فلم یحفظوا

جید، وٕاذا  فمنهم إسماعیل بن عیاش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشامیین فحدیثه عنهم
  حدث عن غیرهم فحدیثه مضطرب.

  : ما روى عن الشامیین فهو أصح.)7(وأبو بشر الدوالبي )6(قال البخاري

  : صالح في حدیث أهل الشام. )8(وقال النسائي

  : حدیثه عن أهل الشام خاصة مستقیم.)9(وقال ابن عبد البر

  : وهو ضعیف في غیر الشامیین.)10(وقال ابن القطان

  .)11(عن غیر الشامیین أیضا: النسائي وأبو أحمد الحاكم والبرقي والساجي وضعف روایته

  

                                                           
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم     )3/847الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 1(

)2/192.(  
 ).1/85المغني في الضعفاء، للذهبي () 2(
 ).109تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 3(
  ).56/ 1االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، لعالء الدین رضا () 4(
 ).1/129شرح علل الترمذي، البن رجب () 5(
  ).369/ 1التاریخ الكبیر، للبخاري () 6(
  ).9/46، تاریخ دمشق، البن عساكر ()1/474الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
  ).1/325تهذیب التهذیب، البن حجر () 8(
  ).1/164جامع بیان العلم وفضله، البن عبد البر () 9(
 ).2/212بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 10(
  ).1/325، تهذیب التهذیب، البن حجر ()2/197انظر: إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
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  : إذا حدث عن غیر أهل الشام اضطرب، وأخطأ.)1(قال العقیلي
  : مضطرب الحدیث عن غیر الشامیین.)2(وقال الدارقطني
  : منكر الحدیث عن أهل الحجاز وأهل العراق.)3(وقال البخاري
، یقول: إن إسماعیل بن عیاش - البخاري- بن إسماعیل: سمعت محمد )4(وقال الترمذي

یروي عن أهل الحجاز، وأهل العراق أحادیث مناكیر، كأنه ضعف روایته عنهم فیما یتفرد به، 
  وقال: إنما حدیث إسماعیل بن عیاش عن أهل الشأم.

  : ال یحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز.)5(وقال البیهقي
فیما روى عن أصحابه أهل الشام، وما روى عن غیرهم یخلط : كان ثقة )6(قال ابن معین

لحجازیین : إذا حدث عن الشامیین وذكر الخبر فحدیثه مستقیم، وٕاذا حدث عن ا)7(فیه، وقال مرة
  والعراقیین خلط ما شئت.

: ثقة عند یحیى بن معین وأصحابنا فیما روى عن الشامیین )8(وقال یعقوب بن شیبة
  ا بناحیته.هل العراق وأهل المدینة اضطراب كثیر، وكان عالمً خاصة، وفي روایته عن أ
: كان ُیوثَّق فیما روى عن أصحابه أهل الشام، فأما ما روى عن غیر )9(وقال ابن المدیني

: ما كان أحد أعلم بحدیث أهل الشام من إسماعیل بن )10(أهل الشام ففیه ضعف، وقال أیضا
  ولكنه خلط في حدیثه عن أهل العراق.عیاش، لو ثبت على حدیث أهل الشام، 

: إذا حدث عن أهل بالده فصحیح، وٕاذا حدث عن أهل المدینة فلیس )11(وقال الفالس
  بشيء.

                                                           
  ).1/88الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 1(
 ).5/208سنن الدارقطني () 2(
  ).58العلل الكبیر، للترمذي (ص:  )3(
 ).237/ 1سنن الترمذي () 4(
  ).1/365السنن الكبرى، للبیهقي () 5(
، تاریخ دمشق، البن عساكر )6/224، تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ()1/89الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 6(

)9/49.(  
 ).9/49تاریخ دمشق، البن عساكر () 7(
  ).6/225البغدادي ( تاریخ بغداد، للخطیب) 8(
  ).6/225، تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ()161سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 9(
 ).6/225تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 10(
  ).3/176، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()6/225تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 11(
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: إذا حدث عن أهل بلده فصحیح، وٕاذا حدث عن غیر أهل بلده ففیه )1(وقال البخاري
  نظر.

عن الشامیین، وقال:  : سألته یعني أحمد بن حنبل: فَحسَّن روایته)2(وقال أبو بكر المروذي
: ما حدث عن )3(هو فیهم أحسن حاال مما روى عن المدنیین وغیرهم، وقال أبو داود عنه

  مشایخهم، قلت: الشامیین قال: نعم، فأما ما حدث عن غیرهم فعنده مناكیر، وقال عبد اهللا 
عراق وأهل : سألت أحمد بن حنبل عن إسماعیل بن عیاش فقال: في روایته عن أهل ال)4(بن أحمدا

: ما روى عن )5(ا، وروایته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح، وقال أحمد أیضً الشيءالحجاز بعض 
  الشامیین صحیح وما روى عن أهل الحجاز فلیس بصحیح.

  وخلط عن المدنیین. ،: إسماعیل في الشامیین غایة)6(وقال دحیم

أن  فإنه یحفظ حدیثهم، ویكاد: وهو فیهم كثیر الغلط بخالف أهل بلده، )7(وقال الذهبي
  یتقنه. إن شاء اهللا.

، فقال: -بن الولید–: سألت أبا مسهر عن إسماعیل بن عیاش وبقیة )8(وقال الجوزجاني
  كل منهم كان یأخذ عن غیر ثقة، فإذا أخذت حدیثهم عن الثقات فهو ثقة. 

قم على الثوب : أما إسماعیل فما أشبه حدیثه بثیاب نیسابور یر )9(وقال الجوزجاني مرة
المائة وأقل وشراءه دون عشرة، وكان أروى الناس عن الكذابین، وهو في حدیث الثقات من 

  الشامیین أحمد منه في حدیث غیرهم. 

 : إذا روى عن الحجازیین فال یخلو من غلط إما أن یكون حدیثا برأسه)10(وقال ابن عدي
وهو في   إذا روى عنه ثقة فهو مستقیم،أو مرسال یوصله أو موقوفا یرفعه، وحدیثه عن الشامیین 

  الجملة ممن یكتب حدیثه ویحتج به في حدیث الشامیین خاصة.
                                                           

 ).6/223البغدادي ( تاریخ بغداد، للخطیب) 1(
  ).141العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 2(
  ).264سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 3(
 ).2/192الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).1/472الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
 ).1/249الكاشف، للذهبي ( ،)3/176تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
  ).7/318سیر أعالم النبالء، للذهبي () 7(
  ).296أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 8(
 ).297أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 9(
  ).1/488الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
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: حدیث إسماعیل عن الحجازیین والعراقیین، ال یحتج به، وحدیثه عن )1(وقال الذهبي
  الشامیین صالح من قبیل الحسن، ویحتج به إن لم یعارضه أقوى منه.

  وحدیثه عن الحجازیین منكر ضعیف بخالف الشامیین.: لیس بالقوي، )2(وقال أیضا

: )6(والدارقطني )5(والنسائي )4(وقال ابن المدیني : لین یكتب حدیثه.)3(قال أبو حاتم الرازي
: ضعیف )9(والجورقاني )8(ال یعتبر به، وقال ابن خراش   :)7(ضعیف، وزاد الدارقطني في موضع

  الحدیث. 

  : متروك الحدیث.)11(الحدیث، وقال في موضع آخر: مضطرب )10(وقال الدارقطني مرة

  : ال أستحلي حدیثه.)14(: ال یحتج به، وقال ابن المبارك)13(والبیهقي )12(وقال ابن خزیمة

وال  ، ما روى عن المعروفین،- بن الولید- : اكتب عن بقیة)15(وقال أبو إسحاق الفزاري
بن عیاش، ما روى عن تكتب عنه ما روى عن غیر المعروفین، وال تكتب عن إسماعیل 

  : ذاك رجل ال یدري ما یخرج من رأسه.)16(المعروفین، وال عن غیرهم. وقال مرة

وقال  ا وتركه،: حدث عنه عبد الرحمن بن مهدي قدیمً )17(وقال علي بن المدیني
  : كان عبد الرحمن بن مهدي ال یحدث عنه.)18(الفالس

                                                           
  ).7/323سیر أعالم النبالء، للذهبي () 1(
 ).47للذهبي (ص: من تكلم فیه وهو موثق، ) 2(
 ).2/192الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).6/225تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 4(
  ).16الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 5(
 ).5/412سنن الدارقطني () 6(
 ).41سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 7(
 ).6/226تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 8(
  ).2/269األباطیل والمناكیر والصحاح والمشاهیر، للجورقاني () 9(
  ).3/432سنن الدارقطني () 10(
 ).3/432سنن الدارقطني () 11(
  ).1/325، تهذیب التهذیب، البن حجر ()1/244میزان االعتدال، للذهبي () 12(
  ).3/197السنن الكبرى، للبیهقي () 13(
  ).2/196إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
  ).1/90، الضعفاء الكبیر، للعقیلي ()1/25صحیح مسلم () 15(
  ).6/226تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 16(
  ).6/225تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 17(
 ).1/324تهذیب التهذیب، البن حجر ( ،)7/322سیر أعالم النبالء، للذهبي () 18(
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یحدث عن إسماعیل بن  - مهديبن –: ما سمعت عبد الرحمن)1(وقال محمد بن المثنى
   عیاش قط.

(باب َمْن  قال الباحث: وُیسَتغرب من اإلمام یعقوب الفسوي ذكره إلسماعیل بن عیاش في:
َواَیِة َعْنُهْم)   ه الواسع علیه كما تقدم.ئ، مع ثنا)2(ُیْرَغُب َعِن الرِّ

ال علي ق :)3(ولعله بسبب إعراض عبد الرحمن بن مهدي عن حدیثه، قال یعقوب الفسوي
وعلى حدیث المبارك  على حدیث إسماعیل بن عیاش-بن مهدي–بن المدیني: ضرب عبد الرحمنا
  بن فضالة.ا

طراف إسماعیل بن أبي خالد أ: قدم علینا إسماعیل بن عیاش فأخذ مني )4(وقال وكیع
  في المختلطین. )5(وذكره ابن الكیال فرأیته وهو یخلط في أخذه.

: كان إسماعیل بن )6(بیَّنه ابن حبان، وهو (ِكَبُر السِّن)، فقالوأما عن سبب اختالطه فقد 
عیاش من الحفاظ المتقنین في حداثته، فلما كبر َتغیَّر حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به 
على جهته، وما حفظ على الِكَبر من حدیث الُغَرباء خلط فیه، وأدخل اإلسناد في اإلسناد وألزق 

ال یعلم، ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حدیثه یكثر خرج عن المتن بالمتن وهو 
  االحتجاج به فیما لم یخلط فیه.

 :)8(: أحد أئمة أهل الشام، وقد نسب إلى سوء الحفظ، وقال مرة)7(قال أبو عبد اهللا الحاكم
جة هو مع جاللته إذا انفرد بحدیث لم یقبل منه لسوء حفظه، وروي عن علي بن حجر أنه قال: ح

  لوال كثرة وهمه. 

: ثقة فیما روى عن )9(ولكن ابن معین أورد سببا آخر الختالطه، وهو (ضیاع كتابه)، فقال
  الشامیین، وأما روایته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم.

                                                           
 ).3/175تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 1(
تهذیب  ،)2/198، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ()3/46انظر: المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(

  ).1/326التهذیب، البن حجر (
   ).3/46المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
  ).2/191الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).98الكواكب النیرات، البن الكیال (ص: ) 5(
  ).1/125المجروحین، البن حبان () 6(
  ).1/679المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 7(
 ).217سؤاالت السجزي للحاكم (ص: ) 8(
 ).6/224تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 9(
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  قال الباحث: وكال السببین محتمالن.
  الفسوي وأحكام غیره من النقاد:یعقوب  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

الراوي صدوق في روایته عن الشامیین ضعیف في روایته عن غیرهم، واهللا سبحانه وتعالى 
  أعلم.

على تعدیله، ولكن كان حكمه أعلى من أحكامهم،  یعقوب الفسوي اإلمام وافق بعض النقاد
یعقوب  غیرهم، فإن اإلمام وخالفه أغلب النقاد في التفریق بین روایة الراوي عن أهل بلده وعن

ا، ولكنه أشار إلى كالم النقاد فیه بقوله: "وأكثر ما َتَكلَُّموا قالوا: الفسوي لم یفرق واعتبره ثقة مطلقً 
ُیْغِرُب عن ثقات الَمدنیِّیَن والَمكِّیِّین". وَتَكلَّم فیه أبو حاتم الرازي وابن المدیني والدارقطني والنسائي 

  وأبو إسحاق الفزاري وابن خزیمة والبیهقي. وابن خراش والجورقاني

وال ُیسَّلَّم لهم بإطالق الضعف فیه وٕاخراجه عن حد االحتجاج به، ولعل ما أرادوه من   
: "أما إطالق الضعف فیه كما )1(الضعف أنه ضعیف في غیر الشامیین، قال عالء الدین رضا

فعل النسائي وٕاخراجه عن حد االحتجاج به كما زعم ابن حبان فإنه ال یصح، فضعفه إنما جاء من 
  اختالطه في الروایة عن غیر الشامیین. 

أما عن الشامیین فإنه ثقة مستقیم الحدیث، ولعل هذ ما یعنیه النسائي بالضعف، أي 
ود قول آخر للنسائي: صالح في حدیث أهل الشام. أما كالم ضعیف في غیر الشامیین، وذلك لوج

ال یدري ما یخرج من رأسه. فهذا غلو وٕاسراف في الجرح  أبي إسحاق الفزاري فیه وقوله: ذاك رجل
  ال یقبل في مثل إسماعیل بن عیاش فإنه عالم أهل الشام وصاحب حدیثهم".

 یغتر بقول البیهقي فیه، فإن روایته : "حدیثه عن الشامیین قوي وال)2(وقال اإلمام ابن حجر  
  عن الشامیین قویة عند البخاري وقد صحح الترمذي بعضها".

  .)3(ویكفي للراوي شهادة اإلمام البخاري له وقوله فیه: "إذا حدث عن أهل بلده فهو صحیح"  

  
  

                                                           
 ).56/ 1االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، لعالء الدین رضا () 1(
 ).9/665فتح الباري، البن حجر () 2(
  ).6/223تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 3(
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 :)1(يُّ رِ الراوي الثاني: َحْیَوُة ْبُن ُشَرْیح الِمصْ 
 وهو ِكْنِديٌّ َشِریٌف ِثَقٌة َعْدلٌ  ،حدثنا َحْیَوُة ْبُن ُشَرْیحٍ  )3(حدثنا اْلُمْقِرئُ  :)2(قال یعقوب الفسوي -

، ُیَكَنى أبا ُزْرَعة   ة.نة ثماٍن وخمسین ومائ، ُتُوفَِّي سَ َرِضيٌّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

  زاهد.: فقیه : ثقة ثبت، وزاد ابن حجر)5(: ثقة ثقة، وقال ابن حجر)4(قال أحمد بن حنبل  

 )10(وأبو حاتم الرازي )9(والعجلي )8(وأحمد بن حنبل مرة )7(وابن معین )6(ووثقه ابن سعد  
  ، وزاد العجلي: رجل صالح.)12(ومحمد بن عوف الحمصي ،)11(بن قاسمومسلمة 

   .في الثقات )14(وابن شاهین )13(وذكره ابن حبان  

  وقال ابن حبان: كان مستجاب الدعوة، وكان من المبرزین في العبادة والزهد. 

  : رجل صالح له أشیاء حسان.)15(وقال أحمد بن حنبل مرة  

  

                                                           
، أبو زرعة المصري، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسین) 1( ، ع.                 ومائة َحْیَوُة ْبُن ُشَرْیٍح بن َصفوان التُِّجْیِبيُّ

 ).185انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).455/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
، أصله من البصرة أو األهواز، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نیًفا المقرئهو عبد اهللا بن یزید المكي، أبو عبد الرحمن ) 3(

وسبعین سنة، من التاسعة، مات سنة ثالث عشرة ومائتین وقد قارب المائة، وهو من كبار شیوخ البخاري، ع. 
  ).330ص: انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (

 ).3/306والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 4(
 ).185تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).7/357الطبقات الكبرى، البن سعد () 6(
  ).3/307الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 327سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 7(
  ).244مام أحمد (ص: سؤاالت أبي داود لإل) 3/52العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 8(
 ).1/329الثقات، للعجلي () 9(
 ).3/307الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
  ).3/70تهذیب التهذیب، البن حجر () 11(
 ).72تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 12(
 ).6/246الثقات، البن حبان () 13(
 ).72تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 14(
 ).188ومعرفة الرجال، ألحمد (ص: العلل ) 15(
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  : اإلمام الرباني الفقیه، شیخ الدیار المصریة.)1(وقال الذهبي  

  النقاد:یعقوب الفسوي وأحكام غیره من  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة ثبت زاهد، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

صیغة  على توثیقه مطلًقا، ووافقه بعضهم على تكرار یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق    
  ثیق. التو 

  

 :)2(الراوي الثالث: اْلَوِلیُد ْبُن ِهَشاٍم الُمَعْیِطيُّ 
  الُمَعْیِطي، وهو ثقة عدل.الولید بن هشام  :)3(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)7(وابن حجر )6(والذهبي )5(والعجلي )4(وثقه ابن معین  

  . )8(وذكره ابن حبان في الثقات

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

   على توثیقه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق    

  

  
                                                           

  ).6/404سیر أعالم النبالء، للذهبي () 1(
.  4الولید بن هشام بن معاویة بن هشام بن عقبة بن أبي ُمَعیط األموي، أبو یعیش المعیطي، من السادسة، م ) 2(

 ).584انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).464/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
  ).63/313، تاریخ دمشق، البن عساكر ()9/20الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
  ).63/314، تاریخ دمشق، البن عساكر ()2/445معرفة الثقات، للعجلي () 5(
 ).2/355الكاشف، للذهبي () 6(
 ).584تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 7(
 ).7/555الثقات، البن حبان () 8(
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َواة -11  الذین قال فیهم، "ِثَقٌة َصاِلٌح": الرُّ
یَّاتُ  الراوي:  :)2( اْلُكوفيُّ  )1(َحْمَزُة ْبُن َحِبیٍب الزَّ

یَّات، وهو رجل صالح ثقة. :)3(قال یعقوب الفسوي -   حدثنا حمزة الزَّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

: كان إماًما حجًة ثقًة ثبًتا رضًیا، َقیًِّما بكتاب اهللا، بصیًرا بالفرائض عارًفا )4(ابن الجزريقال   
: كان إماًما )5(وقال الذهبي بالعربیة، حافًظا للحدیث، عابًدا خاشًعا زاهًدا ورًعا قانتًا هللا عدیم النظیر،

  ا بالحدیث والفرائض. َقیًِّما لكتاب اهللا قانتًا هللا، ثخین الورع رفیع الذكر، عالمً 

: رجل صالح صاحب سنة، وزاد ابن سعد: صدوق، وزاد )7(والعجلي )6(وقال ابن سعد       
  العجلي: ثقة. 

، وقال: كان من )10(، وذكره ابن حبان في الثقات)9(وأحمد بن حنبل )8(ووثقه ابن معین        
   وفضًال وورًعا ونسًكا، وكذا قال علماء أهل زمانه بالقراءات، وكان من خیار عباد اهللا عبادةً 

  : لیس به بأس.)12(وقال النسائي .)11(ابن منجویه

   .الحفظ لیس بمتقن في الحدیث ئق سی: صدو )14(والساجي )13( وقال األزدي

                                                           
یَّاُت: هذه النسبة إلى بیع الزیت وهو نوع من األدهان یكون أكثرها بالشام، وكذلك إلى جلبه ونقله من بلد ) 1( الزَّ

 ).6/355إلى بلد، انظر: األنساب، للسمعاني (
حمزة بن حبیب الزیات القارئ، أبو عمارة الكوفي التیمي، موالهم، من السابعة، مات سنة ست أو ثمان ) 2(

 ).179. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4وكان مولده سنة ثمانین، م وخمسین ومائة 
 ).180/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).1/263غایة النهایة في طبقات القراء، البن الجزري () 4(
  ).6/530سیر أعالم النبالء، للذهبي () 5(
 ).6/359الطبقات الكبرى، البن سعد () 6(
  ).1/322الثقات، للعجلي (معرفة ) 7(
 ).3/210، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()366سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 8(
 ).3/210الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).6/228الثقات، البن حبان () 10(
  ).7/316تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 11(
  ).7/316ي (تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمز ) 12(
 ).3/28، تهذیب التهذیب، البن حجر ()1/605میزان االعتدال، للذهبي () 13(
  ).3/28، تهذیب التهذیب، البن حجر ()1/605میزان االعتدال، للذهبي () 14(
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  : صدوق زاهد ربما وهم.)1(وقال ابن حجر
  النقاد:یعقوب الفسوي وأحكام غیره من  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.      

من  یعقوب الفسوي على توثیقه، وكانت أحكام بعضهم أعلى من حكمه اإلمام وافق النقاد      
  التوثیق العالي.

وتوثیق اإلمام یعقوب الفسوي مطابق للفظ عبارة اإلمام العجلي من دون الزیادة "صاحب 
  سنة"، فكأنه أخذها عنه.

 

َواة -12  َال َبْأَس به": الذین قال فیهم، "ِثَقةٌ  الرُّ
 :)2( الَمداِئِنيُّ  الراوي األول: َحِكیُم ْبُن الدَّْیَلمِ 

  وهو ثقة كوفي ال بأس به. ،َعْن َحِكْیِم ْبِن الدَّْیَلمِ  )4(حدثنا سفیان :)3(قال یعقوب الفسوي -

  كوفي ثقة.: )5(وقال في موضع

  كوفي ال بأس به.: )6(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : ثقة مأمون.)7(قال ابن عبد البر  

 .)12(وابن خلفون )11(والخطیب البغدادي )10(والنسائي )9(والعجلي )8(ووثقه ابن معین  
                                                           

 ).179تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 1(
   ).176تقریب التهذیب، البن حجر (ص: َحِكیُم ْبُن الدَّْیَلِم الَمدائني، من السادسة، بخ د ت س. انظر: ) 2(
 ).88/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
  هو الثوري. ) 4(
 ).194/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).113/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
  ).17/333البن عبد البر (، التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، )8/482االستذكار () 7(
 ).3/204الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).1/316معرفة الثقات، للعجلي () 9(
  ).7/194تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
 ).8/255تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 11(
 ).4/121إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 12(
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  في الثقات. )2(وابن شاهین )1(وذكره ابن حبان

  : صدوق. )5(: شیخ صدق، وقال ابن حجر)4(وأحمد بن حنبل )3(وقال سفیان الثوري

  : ال بأس به، وهو صالح یكتب حدیثه، وال یحتج به.)6(وقال أبو حاتم الرازي
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

    توثیقه مطلًقا، ووافقه بعضهم على تكرارعلى  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد        
  صیغة التوثیق، وتكلم فیه اإلمام أبو حاتم الرازي وهو جراح متشدد متعنت.

  

 :)7(الراوي الثاني: َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد اللَِّه الرَّاِزيُّ 
  عبد اهللا بن عبد اهللا الرازي، كان ثقة ال بأس به، قاضي الرَّي. :)8(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)14(والذهبي )13(والطحاوي )12(وابن ماجه )11(والعجلي )10(وأحمد بن حنبل )9(وثقه ابن نمیر

  
                                                           

 ).6/215(الثقات، البن حبان ) 1(
 ).71تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 2(
، تاریخ بغداد، )3/204، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()2/639المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(

  ).8/256للخطیب البغدادي (
  ).3/204الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).176تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).3/204الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
عبد اهللا بن عبد اهللا الرازي، أبو جعفر القاضي، من الرابعة، د ت عس ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر ) 7(

   ).310(ص: 
 ).220/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 ).8/22إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
  ).10/5د، للخطیب البغدادي (تاریخ بغدا )10(
 ).2/44معرفة الثقات، للعجلي ( )11(
 ).166/ 1سنن ابن ماجه () 12(
 ).1/383شرح معاني اآلثار، للطحاوي () 13(
  ).1/566الكاشف، للذهبي () 14(
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  في الثقات. )3(وابن خلفون )2(وابن شاهین )1(وذكره ابن حبان

  : صدوق.)6(: لیس به بأس، وقال ابن حجر)5(وابن عبد الرحیم )4(وقال النسائي

  : معروف.)7(وقال ابن المدیني
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  على توثیقه. یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد    

  

 :)8(الراوي الثالث: ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم الطَّاِئِفيُّ 
فهو   محمد بن مسلم الطائفي، وٕان كان سفیان بن عیینة أثبت منه، :)9(قال یعقوب الفسوي -

  أیًضا ثقة ال بأس به.

  أقوال النقاد في الراوي: -

  بأس.: ثقة لیس به )11(: ثقة ال بأس به، وقال أبو داود)10(قال ابن عبد البر  

  .)14(وأبو داود )13(والعجلي )12(ووثقه ابن معین  

                                                           
 ).7/7الثقات، البن حبان () 1(
  ).124تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 2(
 ).8/22لمغلطاي (إكمال تهذیب الكمال، ) 3(
  ).15/185تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 4(
  ) 8/22إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
  ).310تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
  ).15/184، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()10/6تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 7(
واسم جده سوس وقیل سوسن، من الثامنة، مات سنة سبع وسبعین ومائة،               محمد بن مسلم الطائفي،) 8(

   ).506. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4خت م 
 ).345/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
 ).8/594االستذكار، البن عبد البر () 10(
  ).10/339إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
  ).7/295، الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ()8/77الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
 ).2/254معرفة الثقات، للعجلي () 13(
 ).9/445تهذیب التهذیب، البن حجر () 14(
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  : فیه لین وقد ُوثِّق. )2(في الثقات، وقال: كان یخطئ، وقال الذهبي )1(وذكره ابن حبان    

: صالح الحدیث ال بأس )5(وقال ابن عدي : لیس به بأس،)4(وأبو داود مرة )3(وقال ابن معین      
  ا.به، ولم أر له حدیثا منكرً 

  شیخ صالح. :)7(وقال ابن بشكوال، : كان صالًحا وسًطا)6(وقال ابن المدیني      

: لم یكن به بأس، وكان سفیان بن عیینة أثبت منه ومن )8(وقال ابن معین في موضع آخر      
أبیه ومن أهل قریته، كان إذا حدث من حفظه كأنه یخطئ وكان إذا حدث من كتابه فلیس به بأس، 

  : ُكُتُب ُمَحمٍَّد ِصَحاح.)9(وقال ابن مهدي

   .: صدوق یهم في الحدیث)10(وقال الساجي      

  : صدوق یخطئ من حفظه.)11(وقال ابن حجر      

: ما أضعف حدیثه وضعفه )13(: لیس بذلك القوي، وقال أحمد بن حنبل)12(وقال النسائي       
بن حنبل یقول: إذا حدث  : قال: سمعت أحمد)14(المیموني بن عبد الحمید وقال عبد الملكجًدا، 

محمد بن مسلم، من غیر كتاب یعني أخطأ، قلت: الطائفي؟ قال: نعم، ثم ضعفه على كل حال 
  من كتاب وغیر كتاب، فرأیته عنده ضعیًفا.

  : َساِقٌط َأْلَبتَّة.)15(وقال ابن حزم      

                                                           
 ).7/399الثقات، البن حبان () 1(
 ).2/219الكاشف، للذهبي () 2(
  ).7/295الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 3(
  ).26/414تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 4(
 ).7/296الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
  ).136سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 6(
 ).1/114شیوخ عبد اهللا بن وهب القرشي، البن بشكوال () 7(
  ).8/77البن أبي حاتم (، الجرح والتعدیل، )3/76تاریخ ابن معین، روایة الدوري ( ) 8(
  ).1/224التاریخ الكبیر، للبخاري () 9(
 ).10/339إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
  ).506تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).5/435السنن الكبرى، للنسائي () 12(
 ).1/189العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 13(
  ).4/134للعقیلي (الضعفاء الكبیر، ) 14(
  ).452حجة الوداع، البن حزم (ص: ) 15(
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  النقاد: یعقوب الفسوي وأحكام غیره من اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.      

على توثیقه، وتكلم فیه اإلمام أحمد بن حنبل  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد      
  والنسائي وابن حزم.

  

  

َواة -13  الذین قال فیهم، "َثْبٌت َال َبْأَس به": الرُّ
 :)1(الراوي: ُحَرْیُث ْبُن السَّاِئِب التَّمیميُّ 

 ُحَرْیث شیخ ثبت ال بأس به. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)4(والذهبي )3(وثقه ابن معین  

  في الثقات. )7(وابن خلفون )6(وابن شاهین )5(وذكره ابن حبان  

 :)10(: ما به بأس، وقال ابن معین مرة)9(: ال بأس به، وقال أبو حاتم الرازي)8(وقال العجلي  
  صالح.

  : صدوق یخطئ.)11(وقال ابن حجر  

  

                                                           
ُحَرْیُث ْبُن السَّاِئِب التَّمیمي، الهاللي البصري، المؤذن، من السابعة، بخ مد ت. انظر: تقریب التهذیب، البن ) 1(

  ).156حجر (ص: 
 ).116/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).4/133(تاریخ ابن معین، روایة الدوري ) 3(
  ).1/318الكاشف، للذهبي () 4(
  ).6/234الثقات، البن حبان () 5(
  ).74تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 6(
  ).4/41إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 7(
 ).1/290معرفة الثقات، للعجلي () 8(
 ).3/264الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  () 9(
  ).3/264أبي حاتم  (الجرح والتعدیل، البن ) 10(
 ).156تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
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          قال و  : ضعیف،)2(ضعیف الحدیث، وقال الساجي :)1(وقال أبو حاتم الرازي مرة  
  : لیس لُحَریث بن السائب إال الیسیر من الحدیث.)4(قال ابن عديو    : لیس بشيء.)3(أبو داود

ُشَمْیٍل عن حدیث حریث بن السائب، : سألت النَّْضَر ْبَن )5(وقال أحمد بن نصر الخزاعي  
  فقال: بین الُمطیع وبین الُمدبر العاصي.

: قال أحمد بن حنبل: روى عن الحسن، عن حمران، عن عثمان حدیثًا )6(وقال الساجي
  . )7(منكًرا، (یعني الذي أخرجه الترمذي)

                                                           
 ).3/264الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  () 1(
، ) 1/196، الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي ()2/477انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 2(

، میزان االعتدال، )1/154اء (،  المغني في الضعف)5/561تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي (
  ).1/474للذهبي (

 ).1/445سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 3(
 ).2/477الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 4(
 ).2/69العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 5(
  ).2/234حجر (، تهذیب التهذیب، البن ) 4/40إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
َمِد ْبُن َعْبِد الَواِرِث، َقاَل: َحدَّثَ ) 7( َنا ُحَرْیُث ْبُن قال اإلمام الترمذي: َحدَّثََنا َعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الصَّ

ْبِن َعفَّاَن، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه  السَّاِئِب، َقاَل: َسِمْعُت الَحَسَن، َیُقوُل: َحدَّثَِني ُحْمَراُن ْبُن َأَباَن، َعْن ُعْثَمانَ 
». َیْسُكُنُه َوَثْوٌب ُیَواِري َعْوَرَتُه َوِجْلُف الُخْبِز َوالَماءِ ، بیت َلْیَس ِالْبِن آَدَم َحقٌّ ِفي ِسَوى َهِذِه الِخَصالِ «َوَسلََّم َقاَل: 

، َیُقوُل: َقالَ َوَسِمْعُت ». السَّاِئبِ  َهَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َوُهَو َحِدیُث الُحَرْیِث ْبنِ «  َأَبا َداُوَد ُسَلْیَماَن ْبَن َسْلٍم الَبْلِخيَّ
   ).2341، ح ()4/571سنن الترمذي ( انظر:». ِجْلُف الُخْبِز َیْعِني َلْیَس َمَعُه ِإَدامٌ «النَّْضُر ْبُن ُشَمْیٍل: 

الذهبي وأقرهما المناوي. انظر: المستدرك على الصحیحین، قال الباحث: وصحح الحدیث أیًضا الحاكم ووافقه       
وتابع اإلمام أحمد على   ).2/328، التیسیر بشرح الجامع الصغیر، للمناوي ()7866، ح ()4/347للحاكم (

تضعیفه أئمة العلل: العقیلي والدارقطني وابن الجوزي، قال العقیلي: "هذه روایة لینة"، وقال أیضا: "حریث بن 
عن الحسن وال یتابع على حدیثه". وقال الدارقطني: "َوِهَم ُحریث في هذا الحدیث، والصواب: عن السائب 

الحسن، عن حمران، عن بعض أهل الكتاب"، وقال ابن الجوزي: "وهذا حدیث ال یصح عن  رسول اللَّه صلى 
حادیث النبویة، للدارقطني ، العلل الواردة في األ)1/287اهللا علیه وسلم". انظر: الضعفاء الكبیر، للعقیلي (

  ).2/314، العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة، البن الجوزي ()3/29(
وضعفه أیًضا من العلماء المعاصرین: األلباني وشعیب األرنؤوط، قال األلباني: "حدیث منكر"، وقال معقبا 

طأ الحریث هذا في رفعه". وقال على بیان اإلمام أحمد لعلة الحدیث: "فثبت أن الحدیث من اإلسرائیلیات أخ
شعیب األرنؤوط: "إسناده ضعیف وال یصح عن النبي صلى اهللا علیه وسلم". انظر: سلسلة األحادیث 

  ).494/ 1، مسند أحمد، تحقیق شعیب األرنؤوط وآخرون ()175/ 3الضعیفة، لأللباني (
في رفعه للنبي صلى اهللا علیه وسلم.  ) اِئبِ خالصة الحكم على الحدیث: ضعیف، َوِهَم الراوي (ُحَرْیُث ْبُن السَّ 

  واهللا سبحانه وتعالى أعلم. 
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یخ بصري . فقال: ُسئل أحمد، عن ُحَریث. فقال: هذا ش)1(وقد ذكر األثرم عن أحمد علته
روى حدیثًا منكًرا، عن الحسن، عن حمران، عن عثمان، كل شيء فضل، عن ظل بیت، وجلف 
الخبز، وثوب یواري عورة ابن آدم فال حق البن آدم فیه. قال: قلت: قتادة یخالفه. قال: نعم، سعید، 

 حدثنا عن قتادة، عن الحسن، عن حمران، عن رجل من أهل الكتاب. قال أحمد: حدثناه روح،
  سعید، یعني عن قتادة، به.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق َیِهم، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.      

في  -على توثیقه، وتكلم فیه اإلمام أبو حاتم الرازي یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب      
  وأبو داود والساجي، ولكنهم لم یذكروا سبًبا. - أقوالهأحد 

  

َواة -14 ة": الذین قال فیهم، "ِثَقةٌ  الرُّ  َحِدیُثُه ُحجَّ
 :)2(الُكوِفيُّ  الراوي األول: َعَطاُء بُن السَّاِئِب 

ة، ما روى عنه سفیان الثوري وشعبة  :)3(قال یعقوب الفسوي - َعَطاُء بُن السَّاِئِب ثقة حدیثه ُحجَّ
ابن الحجاج وحماد بن سلمة، وسماع هؤالء سماع قدیم، وكان عطاء َتَغیَّر بَأَخَرة فروایة جریر ابن 

  عبد الحمید ومحمد بن فضیل وطبقتهم ضعیفة.

  أقوال النقاد في الراوي: -

   )8(وأبو داود )7(والعجلي )6(وأبو إسحاق الَفَزاري )5(وابن سعد )4(وثقه أیوب السَّْخِتیاني

  
                                                           

  ).2/234انظر: تهذیب التهذیب، البن حجر () 1(
عطاء بن السَّائب، أبو محمد ویقال أبو السائب الثقفي الكوفي، من الخامسة، مات سنة ست وثالثین ومائة،  ) 2(

  ).391. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4خ 
 ).84/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).333/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
   ).328/ 6الطبقات الكبرى، البن سعد () 5(
، وعند ابن أبي حاتم قال أبو إسحاق: من البقایا.       )362/ 5الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(

  ).333/ 6انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
   ).135/ 2معرفة الثقات، للعجلي () 7(
   ).291/ 1عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظیم آبادي () 8(
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  في الثقات. )3(، وذكره ابن حبان)2(والهیثمي )1(والمنذري

   .لم یتكلم الناس في حدیثه القدیم : ثقة صدوق)4(وقال الساجي

  عمره. آخر في اختلط : ثقة)6(الطبرانيقال و  ،: ثقة، وَقیَّده في حدیثه القدیم)5(وقال النسائي

: )9(: حسن الحدیث، وقال في موضع آخر)8(: ثقة فیه لین، وقال في موضع)7(وقال الذهبي
  صدوٌق َتَغیََّر. 

  : فیه مقال. )11(: جائز الحدیث، وقال المنذري في موضع آخر)10( وقال العجلي مرة

، )13(فقد َضعَّفه في موضع آخر ،)12(واختلف فیه قول ابن معین ففي حین وثقه في موضع
: ال ُیْحَتجُّ بحدیثه، وسئل عن یزید بن أبي زیاد فقال: ضعیف الحدیث، فقیل: )14(وفي موضع غیره

  : ما أقربهما.)15(َأیُّما أحب إلیك هو أو عطاء بن السائب؟ فقال

: رجل صالح، وقال في موضع آخر )16(ووثقه أحمد بن حنبل بتكریر لفظ التوثیق، وزاد
  : صالٌح من سمع )18(یَّد صالحه بمن سمع منه قدیًما، فقال: ثَْبت، وفي موضع آخر قَ )17(قال

  منه قدیًما، وقد َتَغیَّر فإنَّه لیس بذاك؛ إنَّه لیرفع إلى ابن عباس، وسئل عن ُثَوْیر بن أبي 

                                                           
  ).291/ 2الترغیب والترهیب، للمنذري () 1(
  ).1/65ع الفوائد، للهیثمي (مجمع الزوائد ومنب) 2(
     ).251/ 7الثقات، البن حبان () 3(
   ).105/ 3تهذیب التهذیب، البن حجر () 4(
 ).92/ 20تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
   ).27من اسمه عطاء من رواة الحدیث، للطبراني (ص: ) 6(
 ).22/ 2الكاشف، للذهبي () 7(
   ).1/614للذهبي (المغني في الضعفاء، ) 8(
    ).376ذكر من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص) 9(
   ).135/ 2معرفة الثقات، للعجلي () 10(
    ).267/ 4عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظیم آبادي () 11(
    ).93تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص) 12(
 ).362/ 5الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 13(
    ).59/ 4تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 14(
   ).362/ 5الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 15(
    ).334/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
  ).51العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 17( 
  ).1/414العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا ( ) 18(
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فاختة، ولیث ابن أبي ُسَلْیم، ویزید بن أبي زیاد، فقال: ما أقرب بعضهم من بعض، قیل له: عطاء 
: أحادیثه القدیمة )2(َمْن سمع منه قدیًما، وعلى هذا تبعه البخاري فقال: )1(بن السائب فقالا

 صحیحة.

وقال إسماعیل بن ُعَلیَّة سألت عنه شعبة فقال: إذا َحدََّثَك عن رجٍل واحٍد فهو ثقة، وٕاذا 
شعبة في  فاتَِّقِه، كان الشیخ قد َتَغیَّر، وقال )6(، وأبو الَبْخَتِريُّ )5(، ومیسرة)4(: زاذان)3(جمع فقال

  . (8) : كان َنِسی ا، وجعله في موضع آخر من الثالثة الذین في القلب منهم هاجس)7(موضع

: كان عطاء محله الصدق قدیًما قبل أن یختلط، صالٌح مستقیُم )9(وقال أبو حاتم الرازي
   .حفظه، في حدیثه تخالیٌط كثیرةٌ  الحدیث، ثم بأخرة َتَغیَّرَ 

: من مشاهیر الرواة الثقات )11(آخر اختلط، وقال في موضع: صدوٌق )10(وقال ابن حجر
: وقد اختلط في آخر عمره، فمن سمع منه )12(إال أنَّه اختلط َفَضعَّفوه بسبب ذلك، وقال ابن عدي

  قدیًما مثل الثوري وشعبة فحدیثه مستقیم، ومن سمع منه بعد االختالط فأحادیثه فیها بعض النُّكرة.
بن أبي ُسِلیم، -عن لیث  -یعني بن عبد الحمید–: سألت جریًرا )13(وقال عثمان بن أبى شیبة

  وعطاء بن السائب، ویزید بن أبي زیاد، فقال: كان یزید أحسنهم استقامة في الحدیث، ثم عطاء.

                                                           
   ).50/ 3العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 1(
  ).362/ 5الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 2(
    ).457/ 8الطبقات الكبرى، البن سعد () 3( 
التهذیب، هو أبو عمر الِكْنِديُّ الَبزَّاز، ویكنى أبا عبد اهللا أیًضا، صدوق یرسل، وفیه شیعیة. انظر: تقریب ) 4(

 ).213 :البن حجر (ص
  ).555 :هو میسرة بن یعقوب، أبو جمیلة الُطَهِويُّ الكوفي، مقبول. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص) 5(
هو سعید بن فیروز بن أبي عمران الطَّائي موالهم الكوفي، ثقة ثبت، فیه تشیع قلیل، كثیر اإلرسال.         ) 6(

    ).240 :ن حجر (صانظر: تقریب التهذیب، الب
  ).1/340سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني ( ) 7(
             ، للزبیدي، والهاجس هو الخاطر. انظر: مختار الصحاح)1094/ 3الضعفاء الكبیر، للبخاري () 8(

  ، والمراد بهذه العبارة أنه یحمل علیهم.)324 :(ص
    ).334/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
    ).391تقریب التهذیب، البن حجر (ص ) 10(
    ).1/425فتح الباري، البن حجر () 11( 
   ).364، 361/ 5الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 12(
     ).333/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
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، واللیث ضعیف، - بن أبي ُسَلْیم- : هو أضعف عندي من لیث)1(وقال إسماعیل بن ُعَلیَّة
  إال لوًحا واحًدا فمحوُت أحد الجانبین.: لم أكتب عنه )2(وفي موضع آخر

: كذا قال، ولعله أراد بالتَّرك )4(: تركوه، وَعلَّق ابن حجر على ذلك فقال)3(وقال الدارقطني
  .)5(وذكره العالئي في المختلطین ما یتعلق بحدیثه في االختالط.

یحیى ویبدو أن كل من تكلم في حدیث عطاء إنما كان كالمه بسبب االختالط، قال  
  : ما سمعت أحًدا من الناس یقول في عطاء شیًئا في حدیثه القدیم.)6(القطان

، )11(والترمذي ،)10(، والعجلي)9(، وأحمد)8(، وابن معین)7(وممن ذكر اختالطه: ابن سعد 
   ،)17(، والحاكم)16(والدارقطني ،)15(والطبراني ،)14(، والعقیلي)13(والطحاوي ،)12(والنسائي

  .)21(، وابن حجر)20(، والهیثمي)19(والذهبي، )18(ابن الصالح

                                                           
    ).338/ 6الطبقات الكبرى، البن سعد () 1(
    ).338/ 6الطبقات الكبرى، البن سعد () 2( 
   ).262سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص ) 3( 
    ).105/ 3تهذیب التهذیب، البن حجر ( ) 4(
  ) 82المختلطین، للعالئي (ص: ) 5(
    ).465/ 6التاریخ الكبیر، للبخاري () 6(
  ).6/328الطبقات الكبرى، البن سعد () 7(
  ).478لجنید البن معین (ص سؤاالت ابن ا)، 328 - 309/ 3تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
 ).1/414العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 9(
 ).135/ 2معرفة الثقات، للعجلي () 10(
   ).122/ 5سنن الترمذي () 11(
    ).92/ 20تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 12(
 ).6/293شرح مشكل اآلثار، للطحاوي () 13(
  ).1094/ 3الضعفاء الكبیر، للبخاري () 14(
    ).105/ 3تهذیب التهذیب، البن حجر () 15(
  ).366سؤاالت السلمي للدارقطني (ص) 16(
    ).105/ 3تهذیب التهذیب، البن حجر () 17(
   ).392مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص) 18(
، میزان )1/614المغني في الضعفاء ( )،376، ذكر من تكلم فیه وهو موثق (ص)22/ 2انظر: الكاشف () 19(

  ).70/ 3االعتدال، للذهبي (
  ).1/65مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهیثمي () 20(
 ).391 :تقریب التهذیب، البن حجر (ص) 21(
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: كان قد اختلط بأخرة، ولم َیْفُحْش خطؤه )1(وقد توصل ابن حبان إلى خالصة مفیدة فقال
حتى یستحق أن ُیْعَدَل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة ثباته في الروایات، وهذا یدل على أنَّ 

  اختالطه لم یكن فاحًشا.

ذكر الدارقطني أن أیوب السَّْخِتیاني وحماد بن  ة منه، فقدوأما عن سماع حماد بن سلم
ح ابن حجر أن سماع أیوب كان قبل اختالطه،)2(سلمة سمعا من أیوب قبل اختالطه وبعده  ، ورجَّ

، وخالفه ابن معین فأكَّد سماع حماد بن سلمة من )3(وأنَّ حماد بن سلمة سمع منه في المرتین
  تابعه عبد العزیز بن أبي رواد.، وقد )4(عطاء قبل اختالطه

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

فمن سمع منه قبل اختالطه فحدیثه صحیح، ومن سمع منه بعد ذلك  ،مختلط الراوي ثقة       
  ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.ففیه نظر

على توثیقه، وتكلم فیه اإلمام ابن معین ولعله  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد        
یعقوب الفسوي في اختالط الراوي كان موافًقا لما ذكره النقاد،  بسبب االختالط. ونجد أن كالم اإلمام

حیث قال: "ما روى عنه سفیان وشعبة وحماد بن سلمة، وسماع هؤالء سماع قدیم، وكان عطاء 
  فروایة جریر وابن فضیل وطبقتهم ضعیفة".  َتَغیَّر بَأَخَرة

: "إن جریًرا وابن فضیل وهؤالء سمعوا من عطاء بن السائب )5(قال اإلمام یحیى بن معین
لیحیى: كان عطاء بن السائب قد خلط؟ قال: "نعم"، قال یحیى: "وحماد بن سلمة  بآخرة"، فقال رجل

  سمع من عطاء بن السائب قدیًما قبل االختالط".
  

 :)6(اوي الثاني: َعْبُد الَعِزْیِز بُن ُرَفْیٍع اَألَسِديُّ الر 
ِة. :)7(قال یعقوب الفسوي -   عبد العزیز في عداد المكیِّین، وهو ثقة یقوم حدیثه مقام الُحجَّ

                                                           
    ).251/ 7الثقات، البن حبان () 1( 
    ).366انظر: سؤاالت السلمي للدارقطني (ص) 2(
 ).3/105حجر (انظر: تهذیب التهذیب، البن ) 3(
  ).478انظر: سؤاالت ابن الجنید البن معین (ص ) 4(
  ).478انظر: سؤاالت ابن الجنید البن معین (ص ) 5(
، أبو عبد اهللا المكي نزیل الكوفة، من الرابعة، مات سنة ثالثین ومائة، وقد جاوز ) 6( َعْبُد الَعِزْیِز بُن ُرَفْیٍع اَألَسِديُّ

  ).357التهذیب، البن حجر (ص: التسعین، ع. انظر: تقریب 
 ).85/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
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  عبد العزیز بن رفیع كوفي نزل مكة، وهو ثقة. :)1(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

     )6(والنسائي )5(وأبو حاتم الرازي )4(والعجلي )3(وأحمد بن حنبل )2(وثقه ابن معین  
  .)10(وذكره ابن حبان في الثقات، )9(وابن حجر )8(والذهبي )7(وابن شاهین

ةِ )11(وقال یعقوب بن شیبة    .: یقوم حدیثه مقام الُحجَّ

  : َیْجَمُع َحِدیَثُه.)12(وقال أبو نعیم األصبهاني

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام والمقارنة بین حكمخالصة القول فیه،  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

على توثیقه، وجاءت عبارته مطابقة لعبارة اإلمام یعقوب  یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد    
  بن شیبة، فكأنه أخذها عنه.ا

  

  

  

                                                           
 ).241/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).5/381الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
، )301، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: )2/485العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 3(

 ).5/381الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).2/96معرفة الثقات، للعجلي ( )4(
  ).5/381الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ( )5(
  ).18/135تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
 ).161تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 7(
 ).1/655، الكاشف، للذهبي ()5/525النبالء (، سیر أعالم )12/352تاریخ اإلسالم () 8(
 ).357تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
 ).5/123الثقات، البن حبان () 10(
 ).6/338تهذیب التهذیب، البن حجر () 11(
  ).3/353حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ألبي نعیم األصفهاني () 12(
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َواة -15  ُمْسَتِقیُم اْلَحِدیِث": الذین قال فیهم، "ِثَقةٌ  الرُّ
 :)1(ُضَریٍس الرازيُّ  وي: َعْنَبَسُة ْبُن َسِعیٍد ْبنِ الرا
  عنبسة بن سعید كوفي ثقة مستقیم الحدیث، وكان قاضًیا على الرَّي. :)2(قال یعقوب الفسوي -

 كوفي ثقة. :)3(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي: -

         الرازیان )8(وأبو حاتم )7(وأبو زرعة )6(والعجلي )5(وأحمد بن حنبل )4(وثقه ابن معین
  . )12(وابن حجر )11(والذهبي )10(وابن القطان )9(داود وأبو

  .)13(وزاد أبو حاتم الرازي: ال بأس به، وكذا قال أحمد بن حنبل مرة

  : لیس به بأس.)15(والنسائي )14(وقال ابن معین مرة

  .یخطئ، وقال: وكان ممن )16(وذكره ابن حبان في الثقات

                                                           
الكوفي، قاضي الري، من الثامنة، خت ت س.                       عنبسة بن سعید بن الُضَریس األسدي، أبو بكر) 1(

  ).432انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).83/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).133/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
  ).3/270، وروایة الدوري ()184، وروایة الدارمي (ص: )1/112تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 4(
 ).358سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 5(
 ).2/194معرفة الثقات، للعجلي () 6(
  ).3/919الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 7(
 ).6/399الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
  ).1/236السجستاني  (سؤاالت اآلجري لإلمام أبي داود ) 9(
 ).3/406بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 10(
  ).3/300، میزان االعتدال، للذهبي ()2/494المغني في الضعفاء () 11(
  ).432تقریب التهذیب البن حجر (ص: ) 12(
  ).8/155تهذیب التهذیب البن حجر () 13(
  ).387سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 14(
  ).22/407تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 15(
 ).7/289الثقات، البن حبان () 16(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.       

صیغة  على توثیقه مطلًقا، ووافقه بعضهم على تكرار یعقوب الفسوي اإلمام وافق النقاد       
   التوثیق.

َواة -16  َحَسُن اْلَحِدیِث": الذین قال فیهم، "ِثَقةٌ  الرُّ
  :)1( الراوي األول: ُشَرْحبیُل بُن ُمْسِلم الشَّاميُّ 

قال: حدثنا إسماعیل بن َعیَّاش قال: حدثني ُشَرْحبیل بن  )3(حدثنا آدم :)2(قال یعقوب الفسوي -
  ُمْسِلٍم، وهو من ثقات أهل الشام حسن الحدیث.

    :في الراويأقوال النقاد  -

  .)6(والعجلي )5(وابن نمیر )4(وثقه ابن معین  

: ما روى ابن َعیَّاش وهــــو إسمـــاعیل عن شیخ َأْوثَـُق مــن ُشَرْحبیل )7(وقــال أحمــد بن حنبل
  : من ثقات الشَّامیین.)8(ابـن مسلـــم، وقـــال مرة

  في الثقات. )10(وابن خلفون )9(وذكره ابن حبان

  : صدوق فیه لین.)11(حجروقال ابن   

                                                           
انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص:  ُشَرْحبیُل بُن ُمْسِلم بن حامد الخوالني الشامي، من الثالثة، د ت ق.) 1(

576.(  
  ).456/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
عبد الرحمن العسقالني، أبو الحسن، ثقة عابد، من التاسعة مات سنة إحدى وعشرین  هو آدم بن أبي إیاس) 3(

 ).265ومائة. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).4/428تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 4(
  ).6/232إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
 ).1/451معرفة الثقات، للعجلي () 6(
  ).262داود لإلمام أحمد (ص: سؤاالت أبي ) 7(
  ).12/431تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
  ).4/363الثقات، البن حبان () 9(
 ).6/232إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).265تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(



  

493 
 

 الثالثالفصل 

  : ضعیف.)1(وقال ابن معین في موضع آخر  
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

 الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

في أحد -  على توثیقه، وَضعَّفه اإلمام ابن معین یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد    
  .- أقواله

  :)2(ِمیِد بُن َجْعَفٍر اَألنَصاِريُّ الراوي الثاني: َعْبُد اْلحَ 
عن عبد الحمید بن جعفر مدني أنصاري ثقة، وٕان  )4(حدثنا أبو عاصم :)3(قال یعقوب الفسوي -

 فهو ثقة حسن الحدیث. )5(تكلَّم فیه سفیان
  :أقوال النقاد في الراوي -

: ثقة لیس به )8(وأحمد بن حنبل مرة )7(: ثقة ثقة، وقال ابن معین)6(قال أحمد بن حنبل
  : ثقة صدوق.)9(بأس، وقال الساجي

        ، وزاد)14(والذهبي )13(وابن نمیر )12(وابن المدیني )11(وابن معین )10(ووثقه ابن سعد
  ابن سعد: كثیر الحدیث.

                                                           
  ).4/340الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
عبد اهللا بن الحكم بن رافع األنصاري، من السادسة، مات سنة ثالث وخمسین ومائة، عبد الحمید بن جعفر بن ) 2(

  ).333ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).458/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
ة، مات هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشیباني، أبو عاصم النبیل البصري، ثقة ثبت، من التاسع) 4(

 ).280(ص:  سنة اثنتي عشرة ومائتین. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر
 هو الثوري.) 5(
 ).3/153العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 6(
  ).6/10الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).6/10الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).6/112حجر (تهذیب التهذیب، البن ) 9(
 ).450/ 5الطبقات الكبرى، البن سعد () 10(
 ).96، وروایة الدارمي (ص: )1/97تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 11(
  ).100سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: ) 12(
 ).6/112تهذیب التهذیب، البن حجر () 13(
  ).1/614الكاشف، للذهبي () 14(
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  في الثقات، وقال ابن حبان: ربما أخطأ. )2(وابن شاهین )1(وذكره ابن حبان

   .: لیس به بأس)5(والنسائي )4(وأحمد بن حنبل مرة )3(وقال ابن معین

: لیس بحدیثه )6(وزاد ابن معین: كان قدری ا یرى رأي أهل القدر، وقال في موضع آخر
  : أرجو أنه ال بأس به، وهو ممن یكتب حدیثه.)7(ابن عديوقال   بأس، هو صالح،

: )10(وابن حجر )9(: محله الصدق، وقال الذهبي في موضع آخر)8(وقال أبو حاتم الرازي    
  صدوق، وزاد ابن حجر: رمي بالقدر، وربما وهم. 

یقول: كان سفیان  - القطان–: سمعت یحیى )11(وضعفه سفیان الثوري، قال أحمد بن حنبل
  رب حدیثه لیس به بأس.ُیَضعِّف عبد الحمید بن جعفر، وما لعبد الحمید ما أق - الثوري–

  : كان سفیان الثوري َیْحِمُل على عبد الحمید بن جعفر، )12( وقال یحیى بن سعید القطان
  وال أدري ما كان شأنه وشأنه.

: كان یحیى القطان ُیَضعِّف )13(وورد أیًضا تضعیف یحیى القطان له، حیث قال ابن معین
بن سعید، قال: روى عنه ویضعفه، قال ابن عبد الحمید بن جعفر، فقیل له: قد روى عنه یحیى 

  معین: وقد كان یحیى بن سعید یروي عن قوٍم وما كانوا یساوون عنده شیًئا.

  : لیس بالقوي.)14(وقال النسائي في موضع آخر

  

                                                           
 ).7/122الثقات، البن حبان () 1(
 ).159تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 2(
   ).308، سؤاالت ابن الجنید (ص: )3/165تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 3(
 ).220، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: )2/489العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
  ).16/418مزي (تهذیب الكمال في أسماء الرجال، لل) 5(
  ).6/10الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
  ).5/ 7الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).6/10الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
  ).116، من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص: )1/368المغني في الضعفاء () 9(
 ).333تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 10(
  ).1/427، المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي ()3/153العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 11(
 ).450/ 5الطبقات الكبرى، البن سعد () 12(
 ).197/ 4تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 13(
  ).72/ 1الضعفاء والمتروكون، للنسائي () 14(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

 سبحانه وتعالى أعلم. الراوي ثقة َقَدري، واهللا    

على توثیقه، إال أن اإلمام سفیان الثوري حمل  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد
  علیه، واستغرب اإلمام یحیى القطان ذلك منه.

  وكالم اإلمام یعقوب الفسوي فیه دقیق؛ حیث وثقه مع إشارته النتقاد اإلمام الثوري له.

  
 :)1(الَمَدِنيُّ  ي َمْیُموَنةالراوي الثالث: ِهَالُل بُن َأبِ 

َأَحاِدیَث ِحَساًنا،  )3(هالل ثقة حسن الحدیث یروي عن عطاء بن یسار :)2(قال یعقوب الفسوي -
ِة.   وحدیثه یقام مقام الُحجَّ

  أقوال النقاد في الراوي: -

به، ، وزاد الدارقطني: ُمْحَتج )7(وابن حجر )6(والذهبي )5(قطنير والدا )4(وثقه مسلمة بن قاسم
   .)8(وذكره ابن حبان في الثقات

  : لیس به بأس.)9(وقال النسائي

  : شیخ یكتب حدیثه. )10(وقال أبو حاتم الرازي

  

                                                           
ابن أبي میمونة، العامري المدني، من الخامسة، مات سنة خمسة وعشرین هالل بن علي بن أسامة، ویقال: ) 1( 

  ).576ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).466/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
       هو عطاء بن یسار الهاللي، أبو محمد المدني، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانیة،      ) 3(

  ).392مات سنة أربع وتسعین. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  ).12/178إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).19سؤاالت الحاكم ألبي الحسن الدارقطني (ص: ) 5(
 ).4/311، میزان االعتدال، للذهبي ()12/472تاریخ اإلسالم () 6(
  ).576/ 1تقریب التهذیب، البن حجر () 7(
  ).5/505الثقات، البن حبان () 8(
 ).30/344تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
  ).9/76الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
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 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  على توثیقه. الفسويیعقوب  اإلمام وافق النقاد    

َواة -17   الذین قال فیهم، "ِثَقٌة": الرُّ
 :)1(ِإْسَماِعیُل ْبُن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َأِبي اْلُمَهاِجِر الدَِّمْشِقيُّ  الراوي األول:

  إسماعیل بن عبید اهللا بن أبي المهاجر َمْخُزوِمي شامي ثقة. :)2(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي:  -

ومعاویة بن  )5(والعجلي )4(أحمد بن حنبلووثقه   : ثقة صدوق.)3(قال سعید بن عبد العزیز
، وزاد ابن خلفون: صالًحا فاضًال، )10(وابن حجر )9(والذهبي )8(وابن خلفون )7(والدارقطني )6(صالح

  .)11(وذكره ابن حبان في الثقات
   :)13(: كان مأموًنا على ما َحدَّث، وقال المفضل بن غسان الغالبي)12(وقال األوزاعي

  ممن ُیرضى به في الحدیث.
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.      
توثیقه بمثل اإلمام یعقوب الفسوي، ووثقه بعضهم وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على       

   بتكرار صیغة التوثیق.
                                                           

إسماعیل بن عبید اهللا بن أبي المهاجر، المخزومي موالهم الدمشقي، أبو عبد الحمید، من الرابعة، مات سنة ) 1(
  ).109سنة، خ م د س ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: إحدى وثالثین ومائة، وله سبعون 

 ).614/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).8/433تاریخ دمشق، البن عساكر () 3(
 ).1/370التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي () 4(
 ).1/226معرفة الثقات، للعجلي () 5(
  ).3/147تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
 ).2/161الضعفاء والمتروكون للدارقطني () 7(
 ).2/192إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).5/514سیر أعالم النبالء، للذهبي () 9(
  ).109تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 10(
  ).6/40الثقات، البن حبان () 11(
 ).1/370والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي (التعدیل ) 12(
 ).8/433تاریخ دمشق، البن عساكر () 13(
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 :)1(الَبصريُّ  اَألْخَضُر ْبُن َعْجَالنَ  الراوي الثاني:
  َأْخَضُر ْبُن َعْجَالَن ثقة. :)2(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)5(والنسائي )4(وابن معین )3(وثقه البخاري
  في الثقات. )7(وابن شاهین )6(حبانوذكره ابن 

قال  : لیس به بأس، وكذا)9(: صالح، وقال في موضع آخر)8(وقال ابن معین في موضع
 : صدوق،)13(وابن حجر )12(: ما أرى ِبه بأس، وقال الذهبي)11(، وقال أحمد بن حنبل)10(أبو داود

  : یكتب حدیثه.)14(وقال أبو حاتم الرازي

  .)15(وضعفه األزدي

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

ونزل بعضهم به إلى مرتبة  توثیقه مطلًقا، على یعقوب الفسوي اإلمام النقاد بعض وافق    
  السبب. یذكر لم ولكنه األزِدي، فیه اإلمام تَكلَّم وقد التوثیق المتوسط،

  

                                                           
  ).97. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4األخضر بن عجالن الشیباني البصري، من الرابعة، ) 1(
 ).126/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).179العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 3(
 ).4/306تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 4(
 ).2/295تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).6/89الثقات، البن حبان () 6(
 ).40تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 7(
 ).2/341الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
  ).4/101ین، روایة الدوري (تاریخ ابن مع) 9(
  ).2/58سؤاالت اآلجري لإلمام أبي داود السجستاني () 10(
 ).3/111العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 11(
  ).1/230الكاشف، للذهبي () 12(
  ).97تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 13(
  ).2/341الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 14(
 ).2/24، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ()1/168االعتدال، للذهبي (میزان ) 15(
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 :)1(آَدُم ْبُن َعِليٍّ الِعجليُّ  الراوي الثالث:
وهو  عن آدم بن علي، روى عنه األئمة من الكوفیین، )3(حدثنا سفیان :)2(قال یعقوب الفسوي -

  كوفي ثقة.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)6(، وذكره ابن حبان في الثقات)5(والذهبي )4(وثقه ابن معین

  : صدوق. )9(: لیس به بأس، وقال ابن حجر)8(: شیخ، وقال النسائي)7(أبو حاتم الرازيوقال 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

توثیقه مطلًقا، وكانت أحكام بعضهم دون على  یعقوب الفسوي اإلمام وافق بعض النقاد        
   حكمه من التعدیل المتوسط.

  

 :)10( اْلُكوِفيُّ  الِمْنَقريُّ  َأْسَلمُ  الراوي الرابع:
  شریف ثقة. عن َأْسَلَم الِمْنَقريِّ  )12(حدثنا سفیان :)11(قال یعقوب الفسوي -

  

                                                           
  ).86آدم بن علي العجلي الشیباني، من الثالثة، خ س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 1(
 ).96/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  هو الثوري.) 3(
 ).3/447وروایة الدوري (، )66تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 4(
  ).1/230الكاشف، للذهبي ( ) 5(
  ).4/51الثقات، البن حبان () 6(
  ).2/267الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).2/309تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
 ).86تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
، یكنى أبا سعید، مات سنة) 10( اثنتین وأربعین ومائة، من السادسة، د.  انظر: تقریب التهذیب،  أسلم الِمْنَقريُّ

  ).105البن حجر (ص: 
 ).96/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
  هو الثوري.) 12(
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  أقوال النقاد في الراوي:  - 

   .)6(وابن حجر )5(والذهبي )4(والنسائي )3(وأحمد بن حنبل )2(وابن نمیر )1(وثقه ابن معین

  في الثقات. )9(وابن خلفون )8(وابن شاهین )7(وذكره ابن حبان
  : صالح.)10(وقال أبو حاتم الرازي

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -
  وتعالى أعلم.الراوي ثقة، واهللا سبحانه      
   على توثیقه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق     
  

 :)11(اَألْسَوُد ْبُن َقْیٍس اْلُكوِفيُّ  الراوي الخامس:
  األسود بن قیس كوفي ثقة. :)12(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : ُمجَمع على ثقته.)13(قال الذهبي
  
  

                                                           
 ).2/308، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/21العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 1(
 ).1/267البن حجر (تهذیب التهذیب، ) 2(
، )303، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: )3/283العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 3(

  ).2/308الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
  ).2/532تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 4(
  ).1/242الكاشف، للذهبي ( ) 5(
  ).105حجر (ص:  تقریب التهذیب، البن) 6(
  ).6/74الثقات، البن حبان () 7(
 ).41تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 8(
  ).2/132إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
  ).2/308الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
التهذیب، البن حجر انظر: تقریب  األسود بن قیس العبدي، ویقال العجلي الكوفي، أبو قیس، من الرابعة، ع.) 11(

  ).111(ص: 
 ).660/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
 ).13/65تاریخ اإلسالم، للذهبي () 13(
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   )5(والنسائي )4(وأبو حاتم الرازي )3(والعجلي )2(وأحمد بن حنبل )1(وثقه ابن معین
  .)9(، وزاد العجلي: حسن الحدیث، وذكره ابن حبان في الثقات)8(وابن حجر )7(والذهبي )6(وابن القطان

 : أما واهللا إن كان لصدوق الحدیث، عظیم األمانة.)10(وقال شریك بن عبد اهللا النخعي
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    
   على توثیقه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق    

  

 :)11(اْلَحَسُن ْبُن ُعَبید اِهللا النََّخِعيُّ الُكوفيُّ  الراوي السادس:
   عن الحسن بن عبید اهللا وهو نخعي ثقة، من خیار )13(حدثنا سفیان :)12(قال یعقوب الفسوي -

  أهل الكوفة.
  أقوال النقاد في الراوي:  -

   )18(والعجلي )17(وأبو حاتم الرازي )16(وابن معین )15(وابن سعد )14(وثقه یحیى القطان
  

                                                           
 ).2/292الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
  ).302سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 2(
 ).1/228معرفة الثقات، للعجلي () 3(
 ).2/292حاتم ( الجرح والتعدیل، البن أبي) 4(
  ).3/230تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).4/196بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 6(
  ).1/251الكاشف، للذهبي () 7(
 ).111تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
  ).4/32الثقات، البن حبان () 9() 9(
  ).1/341تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
. 4الحسن بن عبید اهللا بن عروة النخعي، أبو عروة الكوفي، من السادسة، مات سنة تسع وثالثین ومائة، م ) 11(

  ).162انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).92/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
  هو الثوري.) 13(
 ).2/292تهذیب التهذیب، البن حجر () 14(
 ).6/336الكبرى، البن سعد (الطبقات ) 15(
  ).3/23الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 16(
 ).3/23الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 17(
  ).1/296معرفة الثقات، للعجلي () 18(
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، وزاد ابن معین: صالح، وزاد یحیى القطان: صدوق، وكذا قال )3(وابن حجر )2(والذهبي )1(والنسائي
  : لیس به بأس.)6(مرة وأحمد بن حنبل )5(، وقال ابن معین)4(الساجي

  في الثقات. )8(وابن شاهین )7(وذكره ابن حبان
  : لم أخرج حدیث الحسن بن عبید اهللا ألن عامة حدیثه مضطرب. )9(وقال البخاري

ه ا للحسن خالف، فقال في "العلل" بعد أن ذكر حدیثً )10(وضعفه الدارقطني بالنسبة لألعمش
  : الحسن لیس بالقوي، وال یقاس باألعمش.)11(فیه األعمش

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.       

وضعفه  البخاري، فیه اإلمام تَكلَّم توثیقه، وقد على یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب       
  اإلمام الدارقطني بالنسبة لألعمش.

  

 :)12(الراوي السابع: اْلَحَسُن ْبُن ُعْقَبَة اْلُمَراِديُّ الُكوفيُّ 
،  )14(حدثنا ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ُموَسى :)13(قال یعقوب الفسوي - عن َأِبي ِكْبَراَن اْلَحَسِن ْبِن ُعْقَبَة اْلُمَراِديِّ

  وهو ثقة.

                                                           
 ).6/201تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 1(
 ).1/327الكاشف، للذهبي () 2(
  ).162تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 3(
 ).2/292تهذیب التهذیب، البن حجر () 4(
  ).93تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 5(
  ).302سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 6(
  ).6/160الثقات، البن حبان () 7(
  ).60تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 8(
 ).2/292تهذیب التهذیب، البن حجر () 9(
مهران األسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي األعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءات، لكنه یدلس، هو سلیمان بن ) 10(

من الخامسة، مات سنة سبع وأربعین أو ثمان وكان مولده أول سنة إحدى وستین، ع. انظر: تقریب التهذیب، 
 ).254البن حجر (ص: 

  ).2/204العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 11(
، مات سنة خمسون ومائة.) 12(   ).3/845انظر: تاریخ اإلسالم، للذهبي ( الحسن بن عقبة، أبو ِكْبَران الُمراديُّ الكوفيُّ
 ).83/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 13(
العبسي الكوفي، أبو محمد، ثقة كان یتشیع، من التاسعة،  هو عبید اهللا بن موسى بن أبي المختار بن باذام) 14(

 ).375مات سنة ثالث عشرة ومائتین، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
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  أقوال النقاد في الراوي:  -
   .)2(وأحمد بن حنبل )1(وثقه ابن معین

  في الثقات.  )4(وابن شاهین )3(وذكره ابن حبان
  : شیخ یكتب حدیثه.)5(وقال أبو حاتم الرازي

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  سبحانه وتعالى أعلم.الراوي ثقة، واهللا       

   على توثیقه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق      
  

 :)6(اْلُكوِفيُّ  اْلَحَكُم ْبُن ُعَتْیَبةَ  الراوي الثامن:
  الَحَكُم بُن ُعتَْیَبَة وهو َمْوَلى ِكْنَدَة ِثَقٌة َفِقیٌه. :)7(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

   .: ثقة ثبت)11(وابن حجر )10(والنسائي )9(والعجلي )8(قال ابن مهدي

ًیا : كان ثقًة ثقًة فقیًها َعاِلًما َعالِ )12(وزاد ابن حجر: فقیه إال أنه ربما دلس، وقال ابن سعد
  .َرِفیًعا َكِثیَر الحدیث

  
                                                           

 ).3/29الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).302سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 2(
 ).8/167الثقات، البن حبان () 3(
 ).60ثقات، البن شاهین (ص: تاریخ أسماء ال) 4(
 ).3/29الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
الحكم بن ُعَتْیَبة، أبو محمد الكندي الكوفي، من الخامسة، مات سنة ثالث عشرة ومائة أو بعدها                      ) 6(

  ).175وله َنیِّف وستون، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).656/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).1/139الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).1/312معرفة الثقات، للعجلي () 9(
 ).7/119تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
 ).175تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).6/324الطبقات الكبرى، البن سعد () 12(
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، وذكره ابن حبان في )5(والذهبي )4(والحاكم )3(وأبو حاتم الرازي )2(وابن معین )1(ووثقه شعبة
  .)6(الثقات

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة ثبت، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

على توثیقه مطلًقا، وجاءت عبارات التوثیق عند بعضهم  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق
  التوثیق العالي.بأرفع من اإلمام یعقوب الفسوي من 

  

 :)7(السَّاِئُب ْبُن َماِلٍك، َوِقیَل: اْبُن َیِزیَد َأْو َزْیٍد، اْلُكوِفيُّ  الراوي التاسع:
  السَّائِب بن یزید ثقة. :)8(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)12(وابن حجر )11(والذهبي )10(والعجلي )9(وثقه ابن معین

  في الثقات. )14(وابن خلفون )13(وذكره ابن حبان

  

                                                           
 ).1/138والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 1(
  ).3/125الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
  ).3/125الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).1/170المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 4(
  ).1/345الكاشف، للذهبي () 5(
 ).4/144الثقات، البن حبان () 6(
انظر: تقریب التهذیب، البن  .4ابن یزید الكوفي، والد عطاء، من الثانیة، بخ السائب بن مالك أو ابن زید أو ) 7(

  ).228حجر (ص: 
 ).614/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 ).115تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 9(
  ).1/385معرفة الثقات، للعجلي () 10(
 ).2/114، میزان االعتدال، للذهبي ()1/425الكاشف () 11(
 ).228تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 12(
 ).4/326الثقات، البن حبان () 13(
 ).5/205إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
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 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

   وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه.    
  

 :)1(َعْبُد اْلَواِحِد بُن َواِصل البصريُّ  الراوي العاشر:
  .َأُبو ُعَبْیَدَة اْلَحدَّاُد َعْبُد اْلَواِحِد بن واصل ثقة :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

والخطیب  )7(والدارقطني )6(وأبو داود )5(ویعقوب بن شیبة )4(والعجلي )3(وثقه ابن معین
الحدیث، وزاد ابن حجر: تكلم ، وزاد یعقوب بن شیبة: صالح )10(وابن حجر )9(والذهبي )8(البغدادي

  في الثقات. )12(وابن شاهین )11(ذكره ابن حبانو   فیه األزدي بغیر حجة.

: كان من المتثبتین، ما أعلم أنا أخذنا علیه خطأ البتة، جید القراءة )13(وقال ابن معین مرة
  : لم یكن صاحب حفظ، وكان كتابه صحیًحا.)14(وقال أحمد بن حنبل لكتابه.

  

                                                           
عبد الواحد بن واصل السدوسي موالهم، أبو عبیدة الحداد البصري، نزیل بغداد، من التاسعة، مات سنة تسعین ) 1(

  ).367البن حجر (ص: ومائة، خ د ت س. انظر: تقریب التهذیب، 
 ).123/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  ).4/79تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 3(
 ).2/415معرفة الثقات، للعجلي () 4(
  ).11/5تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 5(
  ).2/51سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 6(
 ).6/440تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
 ).11/4تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 8(
  ).1/673الكاشف، للذهبي () 9(
 ).367تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 10(
  ).8/426الثقات، البن حبان () 11(
 ).161تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 12(
 ).11/4تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 13(
  ).11/5، تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ()6/24أبي حاتم (الجرح والتعدیل، البن ) 14(
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  .)2(: أخشى أن یكون ضعیًفا، وضعفه األزدي)1(موضع آخروقال في 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

غیر حجة كما في توثیقه، وتكلم فیه اإلمام األزدي ب یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
  قال اإلمام ابن حجر.

  

 :)3(الُكوفيُّ  اْلَعالُء ْبُن َخاِلٍد اَألَسِديُّ اْلَكاِهِليُّ  الراوي الحادي عشر:
عن العالء بن خالد  )6(قال: حدثنا سفیان )5(حدثني محمد بن كثیر :)4(قال یعقوب الفسوي -

 األسدي، كوفي ثقة.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .أن یكون ثقة : أرجو)9(، وقال أبو داود)8(والذهبي )7(وثقه العجلي

  .)10(وذكره ابن حبان في الثقات

    : صدوق، وزاد أبو حاتم الرازي:)13(وابن حجر )12(والذهبي مرة )11(وقال أبو حاتم الرازي
 : لیس به بأس.)14(ال بأس به، وقال ابن معین

                                                           
  ).6/440، تهذیب التهذیب، البن حجر ()2/677میزان االعتدال، للذهبي () 1(
  ).2/411المغني في الضعفاء، للذهبي () 2(
  ).434العالء بن خالد األسدي الكاهلي، من السادسة، م ت. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 3(
 ).114/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
هو محمد بن كثیر العبدي البصري، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة ثالث وعشرین ومائتین وله تسعون سنة، ) 5(

 ).504ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
  هو الثوري.) 6(
  ).2/149معرفة الثقات، للعجلي () 7(
 ).3/98، میزان االعتدال، للذهبي ()2/439ء (المغني في الضعفا) 8(
 ).1/303سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 9(
 ).7/264الثقات، البن حبان () 10(
 ).6/355الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).2/103الكاشف، للذهبي () 12(
  ).504تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 13(
  ).6/355حاتم ( الجرح والتعدیل، البن أبي) 14(
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  عنه. - الثوري–: تركت العالء، ثم كتبت عن سفیان )1(وقال یحیى القطان

  : یضطرب في حدیثه.)2(وقال العقیلي

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

القطان واإلمام یحیى  فیه اإلمام وتَكلَّم على توثیقه، یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب        
  العقیلي، ولكن دون ذكر السبب.

  

 :)3(َعَالُء ْبُن َصاِلٍح الُكوِفيُّ الْ  الراوي الثاني عشر:
  قال: أخبرنا العالء بن صالح كوفي ثقة. )5(حدثنا عبید اهللا بن موسى :)4(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)11(والذهبي )10(وابن شاهین )9(وأبو داود )8(والعجلي )7(وابن نمیر )6(وثقه ابن معین

  .)12(وذكره ابن حبان في الثقات

  
  

                                                           
 ).110، الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: )6/516التاریخ الكبیر () 1(
 ).3/344الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 2(
  ).435العالء بن صالح التیمي الكوفي، من السابعة، د ت س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 3(
 ).3/132المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
هو عبید اهللا بن موسى بن أبي المختار بن باذام العبسي الكوفي، أبو محمد، ثقة كان یتشیع، من التاسعة، ) 5(

 ).375مات سنة ثالث عشرة ومائتین، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/269تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 6(
 ).8/184تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
 ).2/149الثقات، للعجلي (معرفة ) 8(
 ).22/512تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
  ).174تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 10(
   ).2/104الكاشف، للذهبي ( ) 11(
  ).7/268الثقات، البن حبان () 12(
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  وقال یعقوب  الرازیان: ال بأس به، )3(وأبو حاتم )2(وأبو زرعة )1(وقال ابن معین مرة
   .: شیخ)5(وقال ابن خزیمة .: مشهور)4(بن شیبةا

  : صدوق له أوهام.)6(وقال ابن حجر

  أحادیث مناكیر.: روى )7(وقال ابن المدیني
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

  على توثیقه، ولم یتكلَّم فیه سوى اإلمام علي  یعقوب الفسوي اإلمام وافق أغلب النقاد        
  أحادیث مناكیر"، وهذا ال َیَضرُّ في عدالته إال إذا كثر.بن المدیني بقوله: "روى ا
  

 :)8(اْلُكوِفيُّ  اْلَعالُء ْبُن َعْبِد اْلَكِریِم اْلَیاِميُّ  الراوي الثالث عشر:
 قال: حدثنا سفیان عن العالء بن عبد الكریم الیامي، )10(حدثنا َقِبیَصةُ  :)9(قال یعقوب الفسوي -

  من العالء. )11(وهو ثقة، وقد سمع أبو ُنَعْیم

  

                                                           
 ).4/17، وروایة الدوري ()137تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 1(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم )3/920الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 2(

)6/357.(  
  ).6/357الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
  ).22/512تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 4(
  ).8/184تهذیب التهذیب، البن حجر () 5(
 ).375جر (ص: تقریب التهذیب، البن ح) 6(
  ).22/512تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 7(
العالء بن عبد الكریم الیامي، أبو عون الكوفي، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعین ومائة، قد فق.              ) 8(

  ).435انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).109/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 9(
، أبو عامر الكوفي، صدوق ربما خالف، من التاسعة، مات سنة ين عقبة بن محمد بن سفیان الُسوائقبیصة ب) 10(

 ).435خمس عشرة ومائتین، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 هو الفضل بن دكین.) 11(
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

    )5(وأبو حاتم الرازي )4(والعجلي )3(وأحمد بن حنبل )2(وابن معین )1(وثقه وكیع بن الجراح
  .)7(، وذكره ابن حبان في الثقات)6(وابن حجر

    .ْیم: أثنى علیه أبو ُنعَ )9(ا، وقال أبو حاتم: كان مرضی  )8(وقال سفیان الثوري

  : حافظ.)10(الدارقطنيوقال 
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

   سوي على توثیقه.وافق النقاد اإلمام یعقوب الف    
  

 :)11(الكوفيُّ َصاِلٍح ْبن َحّي  َعِليُّ ْبُن َصاِلٍح ْبنِ  الراوي الرابع عشر:
َوَعِليٍّ ابني صالح، وهما  )13(َحدَّثََنا ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ُموَسى عن اْلَحَسنِ  :)12(قال یعقوب الفسوي -

  ثقتان.

  
                                                           

 ).6/515التاریخ الكبیر، للبخاري () 1(
 ).6/358، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()142ص: تاریخ ابن معین، روایة الدارمي () 2(
  ).1/395العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 3(
  ).2/150معرفة الثقات، للعجلي () 4(
 ).6/358الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
  ).435تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
 ).7/264الثقات، البن حبان () 7(
 ).6/515التاریخ الكبیر، للبخاري () 8(
  ).8/188تهذیب التهذیب، البن حجر () 9(
 ).4/42العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 10(
علي بن صالح بن صالح بن حي الهمداني، أبو محمد الكوفي، أخو حسن، من السابعة، مات سنة إحدى ) 11(

  ).402یب، البن حجر (ص: . انظر: تقریب التهذ4وخمسین ومائة، م 
 ).132/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري، ثقة فقیه عابد، رمي بالتشیع، من السابعة، مات ) 13(

  ).161. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4سنة تسع وستین ومائة، وكان مولده سنة مائة، بخ م 
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

 ،)6(وابن حجر )5(والنسائي )4(والعجلي )3(وأحمد بن حنبل )2(وابن معین )1(وثقه ابن سعد
  : مأمون، وزاد ابن حجر: عابد.)7(الحدیث، وزاد ابن معین في موضعوزاد ابن سعد: قلیل 

  في الثقات. )10(وابن خلفون )9(وابن شاهین )8(وذكره ابن حبان

  : صالح الحدیث.)11(وقال أحمد بن حنبل مرة

  .)12(وضعفه ابن معین في موضع آخر

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة عابد، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

في أحد –على توثیقه، وضعفه اإلمام ابن معین  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب
  .- أقواله

  

 :)13(الُكوفيُّ  الُمْخَتاُر ْبُن ُفْلُفلٍ  الراوي الخامس عشر:
 عن المختار بن فلفل، وهو ثقة كوفي. )15(حدثنا سفیان :)14(قال یعقوب الفسوي -

                                                           
 ).6/353الطبقات الكبرى، البن سعد () 1(
  ).6/190، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/268تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 2(
 ).6/190الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).2/154معرفة الثقات، للعجلي () 4(
 ).20/466تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
  ).402التهذیب، البن حجر (ص: تقریب ) 6(
  ).7/333تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
  ).7/208الثقات، البن حبان () 8(
 ).141تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 9(
  ).9/334إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
  ).200العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 11(
 ).9/334إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي (انظر: ) 12(
انظر: تقریب التهذیب، البن حجر   الُمختار بن ُفلُفل، مولى عمرو بن حریث، من الخامسة، م د ت س.) 13(

  ).523(ص: 
 ).151/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 14(
  هو الثوري.) 15(



  

510 
 

 الثالثالفصل 

  أقوال النقاد في الراوي:  -

 )5(وأبو حاتم الرازي )4(والعجلي )3(وأحمد بن حنبل )2(وابن عمار )1(وثقه ابن معین
في الثقات، وقال ابن حبان: یخطئ  )9(وابن شاهین )8(وذكره ابن حبان، )7(والذهبي )6(والنسائي

  كثیًرا.

: لیس به )11(: ال أعلم به بأًسا، ال أعلم ِإال خیًرا، وقال أبو داود)10(أحمد بن حنبل مرة وقال
  .ي: شیخ كوف)12(بأس، وقال أبو حاتم الرازي مرة

  وقد احتملوا حدیثه. ،: صالح الحدیث)13(وقال البزار

    : صدوق له أوهام.)14(وقال ابن حجر        

  .)15(المناكیر عن أنسه في رواة دّ وتكلم فیه السلیماني فعَ 
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

وتكلم فیه السلیماني فعده في رواة  توثیقه، على یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب    
  المناكیر عن أنس.

  

                                                           
 ).35من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال (ص: ) 1(
 ).57/141تاریخ دمشق، البن عساكر () 2(
  ).52سؤاالت االثرم ألحمد بن حنبل (ص: ) 3(
 ).2/267معرفة الثقات، للعجلي () 4(
  ).27/320تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).27/320تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
  ).2/248الكاشف، للذهبي () 7(
  ).5/429البن حبان (الثقات، ) 8(
 ).228تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 9(
  ).2/504العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 10(
  ).1/230سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 11(
  ).8/310الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
  ).11/106إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
  ).523تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 14(
  ).10/69انظر: تهذیب التهذیب، البن حجر () 15(
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 :)1(َحْنَطب الَمخزوميُّ اْلُقَرِشيُّ  المطَِّلُب ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ  السادس عشر:الراوي 
 المطلب بن عبد اهللا بن حنطب المخزومي ثقة. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)6(، وذكره ابن حبان في الثقات)5(وابن عبد البر )4(والدارقطني )3(وثقه أبو زرعة الرازي

  : صدوق كثیر التدلیس واإلرسال.)7(وقال ابن حجر

: كثیر الحدیث، ولیس یحتج بحدیثه، ألنه یرسل عن النبي صلى اهللا علیه )8(وقال ابن سعد
  كثیًرا ولیس له لقي.  وسلم

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي ثقة،       

وضعفه اإلمام ابن سعد بسبب  توثیقه، على یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق أغلب      
  إرساله.

  

 :)9(اْلُكوِفيُّ  اْلُمِغیَرُة ْبُن النُّْعَمانِ  الراوي السابع عشر:
  كوفي ثقة. المغیرة بن النعمان :)10(قال یعقوب الفسوي -

  
                                                           

. انظر: تقریب التهذیب، 4المطلب بن عبد اهللا بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، من الرابعة، ر ) 1(
  ).534البن حجر (ص: 

 ).2/472المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم )3/940بي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (الضعفاء أل) 3(

)8/359.(  
  ).44سؤاالت البرقاني، للدارقطني (ص: ) 4(
 ).8/561االستذكار، البن عبد البر () 5(
 ).5/450الثقات، البن حبان () 6(
 ).534تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 7(
  ).5/332الكبرى، البن سعد (الطبقات ) 8(
       المغیرة بن النعمان النخعي الكوفي، من السادسة، خ م د ت س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر ) 9(

  ).543(ص: 
 ).102/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 10(
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)6(وابن حجر )5(والذهبي )4(وأبو داود )3(وأبو حاتم الرازي )2(والعجلي )1(وثقه ابن معین

  في الثقات. )8(وابن شاهین )7(وذكره ابن حبان

  : صالح.)9(وقال أبو حاتم الرازي مرة

 غیره من النقاد:یعقوب الفسوي وأحكام  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

   مام یعقوب الفسوي على توثیقه.وافق النقاد اإل    

  

ُل ْبُن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد اْلِقْتَباِنيُّ  الراوي الثامن عشر:  :)10(الِمصريُّ  اْلُمَفضَّ
ُل ْبُن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد َأُبو ُمَعاِوَیَة قال: حدثن )12(حدثنا اْبُن ُبَكْیرٍ  :)11(قال یعقوب الفسوي - ا اْلُمَفضَّ

، وهو ثقة.   اْلِحْمَیِريُّ ُثمَّ اْلِقْتَباِنيُّ

  
                                                           

  ).8/231الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).2/294معرفة الثقات، للعجلي () 2(
  ).8/231الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).1/166سؤاالت اآلجري ألبي داود السجستاني () 4(
 ).2/288الكاشف، للذهبي () 5(
 ).543تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
  ).7/466الثقات، البن حبان () 7(
  ).219تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 8(
  ).8/231البن أبي حاتم (الجرح والتعدیل، ) 9(
المفضل بن فضالة بن عبید بن ثمامة الِقْتباني المصري، أبو معاویة القاضي، من الثامنة، مات سنة إحدى ) 10(

  ).544وثمانین ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/446المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
ر المخزومي موالهم المصري، وقد ینسب إلى جده، ثقة في اللیث، من كبار هو یحیى بن عبد اهللا بن بكی) 12(

العاشرة، مات سنة إحدى وثالثین ومائتین وله سبع وسبعون، خ م ق.  انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 
 ).592(ص: 
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

وزاد ، )6(وابن حجر) 5(والبوصیري )4(والهیثمي )3(والذهبي )2(وابن یونس) 1(وثقه ابن معین
محتج به في الكتب...قد یغرب، وزاد ابن حجر: فاضل عابد : )7(الذهبي: إمام، وزاد مرة أخرى

  أخطأ ابن سعد في تضعیفه.

           .: صدوق)10(وابن خراش )9(وقال أبو حاتم الرازي في الثقات. )8(وذكره ابن حبان
  : رجل صدق. )13(وقال ابن شاهین .ال بأس به  :)12(والبزار )11(أبو زرعة الرازي وقال

  : كان رجل سوء شاطر خبیث، لم یكن موضع أن یكتب عنه. )15( )14(وقال ابن معین مرة

  

                                                           
  ).8/317، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()204تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 1(
  ).28/418، للمزي (في أسماء الرجال تهذیب الكمال) 2(
  ).2/289الكاشف، للذهبي () 3(
  ).3/28مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 4(
  ).3/113مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 5(
  ).544تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
  ).168ب ردهم، للذهبي (ص: الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوج) 7(
  ).9/184الثقات، البن حبان () 8(
  ).8/317الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
  ).28/417، للمزي (في أسماء الرجال تهذیب الكمال) 10(
 ، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم             )3/942الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي() 11(

)8/317.(  
  ).13/248مسند البزار، للبزار () 12(
  ).230تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 13(
  ).398سؤاالت ابن الجنید البن معین (ص: ) 14(
قال الباحث:  ویروى عن ابن معین أنه قال فیه : رجل صدق، كذا قال المزي في تهذیبه وهو في تاریخ ابن ) 15(

: وفي ) 11/337، لكن مغلطاي رد على المزي، وشنع، فقال في اإلكمال () 4/439معین، روایة الدوري (
قول المزي عن عباس، عن یحیى: كان رجل صدق، وكان إذا جاءه رجل قد انكسرت یده أو رجله جبرها، 
وكان یصنع األرجیة، نظر؛ ألن الذي وصفه یحیى بهذا نسبه عباس بن محمد عن یحیى بن معین بصرًیا، 

، كذا ذكره في الرواة عن القاضي »الكمال«بن محمد وحجاج، فالمزي قد رد على صاحب  روى عنه یونس
یونس بن محمد، وقال: إنما روى عن المفضل بن فضالة البصري، فكان ینبغي له أن ینظر في تاریخ عباس 

فضل بن بن محمد الكبیر یجد ما أنكره قد وقع فیه، یزید ذلك وضوًحا ذكر أبي العرب هذا في ترجمة الما
  فضالة البصري.
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  في جملة الضعفاء، وزاد أبو العرب: وكان رجًال صالًحا. )2(وأبو العرب )1(وذكره البلخي

  : لیس بذاك.)4(: منكر الحدیث، وقال ابن الجارود)3(وقال ابن سعد

  وأحكام غیره من النقاد:یعقوب الفسوي  اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، قد یغرب، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.       

  في توثیق الراوي. یعقوب الفسوي اإلمام أغلب النقاد وافق
  

 :)5(اْلِمْقَداُم ْبُن ُشَرْیِح ْبِن َهاِنٍئ اْلَحاِرِثيُّ اْلُكوِفيُّ  الراوي التاسع عشر:
  عن الِمْقدام بن ُشَرْیح بن َهانئ بن یزید، كوفي ثقة. )7(حدثنا سفیان :)6(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  - 

، وزاد أبو حاتم )11(وابن حجر )10(والنسائي )9(وأبو حاتم الرازي )8(وثقه أحمد بن حنبل
  في الثقات. )13(وابن شاهین )12(الرازي: صالح الحدیث، وذكره ابن حبان

  : صدوق.)14(وقال الذهبي

  

                                                           
  ).11/337إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 1(
  ).11/337إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 2(
  ).9/524الطبقات الكبرى، البن سعد () 3(
  ).9/524الطبقات الكبرى، البن سعد () 4(
            ر: تقریب التهذیب، . انظ4ارثي الكوفي، من السادسة، بخ م المقدام بن شریح بن هانئ بن یزید الح) 5(

  ).545البن حجر (ص: 
 ).95/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
  هو الثوري.) 7(
 ).302، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: )2/429العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 8(
 ).8/302الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).28/457تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
  ).545تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).504/ 7الثقات، البن حبان () 12(
  ).235تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 13(
 ).2/290الكاشف، للذهبي () 14(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  على توثیقه. یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق    
  

 :)1(اْلَوِلیُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َماِلٍك الدَِّمْشِقيُّ  الراوي العشرون:
  .الولید بن أبي مالك شامي ثقة :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)6(، وذكره ابن حبان في الثقات)5(وابن حجر )4(والعجلي )3(وثقه أحمد بن حنبل
: لیس بحدیثه )9(: البأس به، وقال المفضل بن الغالبي)8(والدارقطني )7(وقال ابن خراش       

  : صالح.)10(الذهبيبأس، وقال 
  : في حدیثه ضعف.)11(وقال یعقوب بن شیبة

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -
  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

من   في توثیقه، وضعفه اإلمام یعقوب بن شیبة یعقوب الفسوي اإلمام أغلب النقاد وافق
  غیر بیان السبب.

  

                                                           
نزیل الكوفة، من الخامسة، مات سنة الولید بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني، أبو العباس الدمشقي، ) 1(

  ).582خمس وعشرین ومائة، ت س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/454المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).31/41تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 3(
 ).2/343معرفة الثقات، للعجلي () 4(
 ).582تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).5/492الثقات، البن حبان () 6(
 ).31/41تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 7(
 ).31/41تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
 ).31/41تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
 ).2/352الكاشف، للذهبي () 10(
 ).31/41تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 11(
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َواة -18   الذین قال فیهم، "ِمن ِثَقاُت التَّاِبِعیَن ِمْن َأْهِل ِمْصَر": الرُّ

 :)2(اْلِمْصِريُّ  )1(ِإیَّاُس ْبُن َعاِمٍر اْلَغاِفِقيُّ  الراوي األول:
  .)3(ذكره یعقوب الفسوي في ثقات المصریین -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : من ثقات المصریین.)5(، وقال في "صحیحه")4(ذكره ابن حبان في الثقات

   .: شیخ صالح)7(: ال بأس به، وقال السمعاني)6(وقال العجلي

  : صدوق.)8(وقال ابن حجر

  : لیس بالمعروف.)9(وقال الذهبي

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي صدوق،         

وافق أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، ولكن كانت أحكامهم دون حكمه،         
وتبع اإلمام ابن حبان اإلمام یعقوب الفسوي في الحكم على الراوي، وجهله اإلمام الذهبي والعبرة 

  بمن عرفه.
  

  

  

                                                           
: هذه النسبة إلى غافق بن العاص بن عمرو بن مازن بن األزد بن الغوث، قاله خلیفة بن خیاط. وقال ) 1( اْلَغاِفِقيُّ

، )10/6غیره: غافق بن الشاهد بن عك بن عدثان بن عبد اهللا بطن من األزد. انظر: األنساب، للسمعاني (
  ).2/373اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري (

إیاس بن عامر الغافقي المصري، من الثالثة، مات سنة أربع وسبعین ومائة، د ق. انظر: تقریب التهذیب، ) 2(
  ).116البن حجر (ص: 

 ).502/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).4/33الثقات، البن حبان () 4(
  ).5/226صحیح ابن حبان () 5(
 ).1/239معرفة الثقات، للعجلي () 6(
 ).10/7األنساب، للسمعاني () 7(
  ).116تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
  ).1/347المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 9(
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 :)2(اْلِمْصِريُّ  )1(ْسَكْنَدَراِنيُّ ُثَماَمُة ْبُن ُشَفيٍّ اْإلِ  الراوي الثاني:
  .)3(ذكره یعقوب الفسوي في ثقات المصریین -
  أقوال النقاد في الراوي:  -

  في الثقات. )8(وابن خلفون )7(وذكره ابن حبان، )6(وابن حجر )5(والذهبي )4(وثقه النسائي
 من النقاد: یعقوب الفسوي وأحكام غیره اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  ي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلمالراو   
  اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه.وافق النقاد   

  

 :)10(اْلِمْصِريُّ  )9(ُسَلْیَماُن ْبُن ِزَیاٍد اْلَحْضَرِميُّ  الراوي الثالث:
  .)11(ذكره یعقوب الفسوي في ثقات المصریین -
  أقوال النقاد في الراوي:  -

   .)13(وابن حجر )12(وثقه ابن معین
  

                                                           
اإلسكندراني: هذه النسبة الى اإلسكندریة وهي بلدة على طرف بحر المغرب من آخر حد دیار مصر،             ) 1(

  ).1/236البلدة. انظر: األنساب، للسمعاني (بناها ذو القرنین اإلسكندر وٕالیه نسب 
، أبو علي األصبحي المصري، نزیل اإلسكندریة، من الثالثة، قال ابن یونس: مات  في 2( ) ثَُماَمُة ْبُن ُشَفيٍّ اْلَهْمَداِنيُّ

  ).134خالفة هشام بن عبد الملك قبل العشرین ومائة ، م د س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).501/ 2لمعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (ا) 3(
  ).2/28تهذیب التهذیب، البن حجر () 4(
 ).1/285الكاشف، للذهبي () 5(
  ).134تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
 ).4/97الثقات، البن حبان () 7(
 ).3/105إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
: هذه النسبة إلى حضر موت ) 9( وهي من بالد الیمن من أقصاها. انظر: األنساب، للسمعاني الَحْضَرِميُّ

)4/180.(  
سلیمان بن زیاد الحضرمي المصري، من الخامسة، مات سنة سبعة عشر ومائة، تم ق. انظر: تقریب ) 10(

  ).251التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).496/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
 ).4/118تم (الجرح والتعدیل، البن أبي حا) 12(
  ).251تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 13(
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  .)2(: ُوثِّق، وذكره ابن حبان في الثقات)1(وقال الذهبي

   .: شیخ صحیح الحدیث)3(وقال أبو حاتم الرازي

  : لیس به بأس.)4(وقال النسائي
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  أعلم. الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى    

  وافق أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه.    
  

 :)6(اْلِمْصِريُّ  )5(ُسَلْیَماُن ْبُن َعْمٍرو الُعْتَواِريُّ  الراوي الرابع:
  .)7(ذكره یعقوب الفسوي في ثقات المصریین -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

 )12(والدارقطني )11(والعجلي )10(وأحمد بن حنبل )9(وابن معین )8(وثقه یحیى بن بكیر
  .)15(وابن حجر )14(والسمعاني )13(والحاكم

                                                           
 ).1/459الكاشف، للذهبي () 1(
  ).4/314الثقات، البن حبان () 2(
  ).4/118الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).4/193تهذیب التهذیب، البن حجر () 4(
: هذه النسبة إلى بطن من كنانة، وهو عتوارة) 5( بن عامر بن لیث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة        الُعْتَواريُّ

  ).2/322ابن خزیمة. انظر: اللباب في تهذیب األنساب، البن األثیر الجزري (
. انظر: تقریب 4سلیمان بن عمرو بن عبد، أو عبید اللیثي العتواري، أبو الهیثم المصري، من الرابعة، بخ ) 6(

  ).253التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).493/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).2/436المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 ).4/131، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/424تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 9(
 ).109العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 10(
 ).2/436معرفة الثقات، للعجلي () 11(
 ).34سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 12(
 ).1/677المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 13(
 ).9/232األنساب، للسمعاني () 14(
  ).253تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 15(
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  في الثقات،  )3(وابن خلفون )2(وابن شاهین )1(وذكره ابن حبان

  : من ثقات أهل فلسطین.)4(وقال ابن حبان في موضع آخر

  : صدوق.)5(وقال ابن معین في موضع آخر
 الفسوي وأحكام غیره من النقاد: یعقوب اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه.    

  
َدِفيُّ   :)7(اْلِمْصِريُّ  )6(الراوي الخامس: ُمَحمَُّد ْبُن َهِدیََّة الصَّ

  .)8(ذكره یعقوب الفسوي في ثقات المصریین -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)10(، وذكره ابن حبان في الثقات)9(وثقه العجلي

  : مقبول.)11(وقال ابن حجر

  : ال یعرف.)12(وقال الذهبي
                                                           

  ).4/316الثقات، البن حبان () 1(
 ) 99تاریخ أسماء الثقات، الن شاهین (ص: ) 2(
 ) 6/80( لمغلطايإكمال تهذیب الكمال، ) 3(
 ) 5/7صحیح ابن حبان () 4(
 ) 6/81إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
: هذه النسبة إلى الِصدف، وهي قبیلة من ِحْمَیر نزلت مصر، وهو الِصدف بن سهل بن عمرو بن ) 6( َدِفيُّ الصَّ

ن زهیر بن أیمن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جیدان بن قطن بن عریب ب
  ).287- 8/286بن الهمیسع بن حمیر بن سبأ. انظر: األنساب، للسمعاني (

         انظر: تقریب التهذیب، البن حجر   محمد بن هدیة الصدفي، أبو یحیى المصري، من الثالثة، عخ.) 7(
  ).511(ص: 

 ).528/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 ).2/256ي (معرفة الثقات، للعجل) 9(
 ).5/381الثقات، البن حبان () 10(
  ).511تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
  ).4/58، میزان االعتدال، للذهبي ()2/641المغني في الضعفاء () 12(
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 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.       

      ؛یضره عدم معرفة اإلمام الذهبي به وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وال       
  ألن مع اإلمام یعقوب الفسوي زیادة علم بحاله، ومن علم حجة على من لم یعلم.

  

َواة -19   الذین قال فیهم، "َثْبٌت": الرُّ
 :)1( اْلَغسَّاِنيُّ ِإْبَراِهیُم ْبُن ِهَشاِم ْبِن َیحَیى  الراوي األول:

  إبراهیم ثَْبٌت. :)2(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي:  -

   .)4(، وذكره ابن حبان في الثقات)3(وثقه الطبراني
: )7(وقال الذهبي، )6(، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء)5(وضعفه أبو الطاهر المقدسي

  متروك.
  الرازیان: كذاب. )9(وأبو حاتم )8(وقال أبو زرعة

  : صدق أبو حاتم، ینبغي أن ال یحدث عنه.)10(وقال علي بن الحسین بن الجنید
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -
  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    
  في توثیقهما للراوي.  الطبرانيیعقوب الفسوي واإلمام  اإلمام النقاد خالف أغلب    

                                                           
إبراهیم بن هشام بن یحیى بن یحیى، أبو إسحاق الَغسَّاني، مات سنة ثمان وثالثین ومائتین.                         ) 1(

  ).7/267انظر: تاریخ دمشق، البن عساكر (
 ).453/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).1/73، میزان االعتدال، للذهبي ()1/29المغني في الضعفاء () 3(
 ).8/79الثقات، البن حبان () 4(
  ).1/381لسان المیزان، البن حجر () 5(
  ).1/59الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 6(
 ).4/378میزان االعتدال، للذهبي () 7(
  ).3/794الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 8(
 ).2/143الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).2/143الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
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 :)1(الكوفيُّ  َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلَحاِرِث الُزَبیديُّ  الراوي الثاني:
 وهو ُمَعلٌِّم. ،عبد اهللا بن الحارث ثَْبتٌ  :)2(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي:  -

   .)6(وابن حجر )5(والذهبي )4(: ثبت، ووثقه النسائي)3(قال ابن معین
  .)7(في الثقات  وذكره ابن حبان

  : كان ُمَعلِّما. )10(وأحمد بن حنبل )9(: كان رجًال صالًحا، وقال ابن معین)8(وقال ابن خلفون

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.       

على توثیقه، وجاءت عبارة اإلمام ابن معین مطابقة لعبارة  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق       
  اإلمام یعقوب الفسوي، ووافقه أیًضا اإلمام ابن معین واإلمام أحمد بن حنبل في عبارة أنه: "ُمَعلِّم".

  

َواة -20 ة": الرُّ   الذین قال فیهم، "ُحجَّ
 :)11(الَبصريُّ َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة  الراوي األول:

ة. :)12(قال یعقوب الفسوي -   حماد بن سلمة ُحجَّ

                                                           
انظر: تقریب التهذیب، البن    .4ة، بخ م عبد اهللا بن الحارث الُزَبیدي الكوفي، المعروف بالمكتب، من الثالث) 1(

  ).299حجر (ص: 
 ).436/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).5/31الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم  () 3(
 ).14/402تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 4(
 ).1/544الكاشف، للذهبي () 5(
 ).299تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
 ).5/24الثقات، البن حبان () 7(
 ).7/297إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
  ).4/471تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 9(
 ).2/313العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 10(
.  4مائة، خت م حماد بن سلمة بن دینار البصري، أبو سلمة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستین و ) 11(

 ).178انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).348/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 12(
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  حماد بن سلمة ثقة. :)1(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : كان حافًظا ثقًة مأموًنا.)3(: ثقة رجل صالح حسن الحدیث، وقال الساجي)2(قال العجلي          

: من أئمة )5(المؤمنین، وقال حجاج بن المنهال: أمیر )4(وقال عفان بن مسلم الصفار
: إمام في الحدیث وفي السنة، صدوق حجة، من ذكره بشيء وٕانه یرید شینه، )6(وقال األزدي الدین،

: من َأِجلَّة المسلمین، وهو مفتي البصرة ومحدثها ومقرئها وعابدها، )7(وهو ُمَبَرأ منه، وقال ابن عدي
  : إمام.)8(أكبر سًنا منه، وقال الحاكموقد حدث عنه من األئمة من هو 

  : أحد األثبات في الحدیث.)9(وقال ابن القطان

  .)12(والنسائي )11(وأحمد بن حنبل )10(ووثقه ابن معین

   .في الثقات )14(وابن خلفون )13(وذكره ابن حبان

من عباد أهل البصرة ومتقنیهم ممن لزم العبادة والعلم  :)15(وقال ابن حبان في موضع آخر
  والورع ونصرة السنة والطبق على البدع. 

                                                           
 ).661/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
  ).1/319معرفة الثقات، للعجلي () 2(
  ).3/15تهذیب التهذیب، البن حجر () 3(
  ).4/144إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
 ).7/263، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()3/39الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 5(
 ).4/144( لمغلطايإكمال تهذیب الكمال،  )6(
  ).3/59الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).1/105المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 8(
  ).5/630األحكام، البن القطان (بیان الوهم واإلیهام في كتاب ) 9(
  ).3/142، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()316سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 10(
  ).133/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
،                    )2/523التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي () 12(

  ).3/15یب التهذیب، البن حجر (تهذ
 ).6/216الثقات، البن حبان () 13(
 ).4/144إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 14(
  ).248مشاهیر علماء األمصار، البن حبان (ص: ) 15(
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أحد  :)2(: ثقة كثیر الحدیث، وربما حدث بالحدیث المنكر، وقال البیهقي)1(وقال ابن سعد
هو : اإلمام أحد األعالم، و )3(أئمة المسلمین، إال أنه لما طعن في السن ساء حفظه، وقال الذهبي

  : ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغیر حفظه بأخرة.)4(وقال ابن حجر  .طثقة صدوق یغل
: صالح، )7(وأحمد بن حنبل مرة )6(، وقال سفیان بن عیینة)5(وقال ابن معین: رجل صدق

  : لیس به بأس. )8(وقال النسائي مرة
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -
  الراوي إمام ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

 یعقوب الفسوي على توثیقه. اإلمام وافق النقاد        
  

 :)9(اللَّْیُث ْبُن َسْعٍد اْلِمْصِريُّ  الراوي الثاني:
ة. :)10(قال یعقوب الفسوي -   اللیث بن سعد ُحجَّ

  أقوال النقاد في الراوي:  -

: عالم أهل مصر وفقیههم، أحد علماء أهل زمانه غیر مدافع صاحب )11(قال ابن خزیمة
: أحد األعالم واألئمة )13(وقال الذهبيمام وقته بال ُمَداَفَعة، : إ)12(حفظ وٕاتقان، وقال الخلیلي
ة بال نزاع.   األثبات، ثقة ُحجَّ

                                                           
  ).7/208الطبقات الكبرى، البن سعد () 1(
 ).4/145إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 2(
 ).1/349الكاشف، للذهبي () 3(
  ).178تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 4(
 ).4/312تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
 ).4/148إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
  ).3/141الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
                      تهذیبإكمال  )،2/523التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي () 8(

 ).4/145الكمال، لمغلطاي (
اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس ) 9(

 ).464وسبعین ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).348/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 10(
  ).4/17الكبرى، للبیهقي (السنن ) 11(
  ).1/201اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 12(
 ).3/423میزان االعتدال، للذهبي () 13(
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   .ثقة ثبت، وزاد: فقیه إمام مشهور :)2(وابن حجر )1(وقال أحمد بن حنبل

    : ثقة متقن.)3(وقال الدارقطني

   .: إمام حافظ)4(وقال البیهقي

  : إمام.)6(وأحمد بن حنبل في موضع )5(وقال أحمد بن صالح

 )11(ویعقوب بن شیبة )10(والعجلي )9(وأحمد بن حنبل مرة )8(وابن معین )7(ووثقه ابن سعد
  . )13(وكذا قال أحمد بن حنبل في موضع آخر ،كثیر الحدیث صحیحهوزاد ابن سعد: ، )12(والنسائي

  : ثبت.)16(والذهبي )15(يوابن المدین )14(وقال ابن معین مرة

  في الثقات،  )18(وابن شاهین )17(وذكره ابن حبان

: كان أحد األئمة في الدنیا فقًها وورًعا وفضًال وعلًما )19(وقال ابن حبان في موضع آخر
  ونجدًة وسخاًء.

                                                           
 ).24/261، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()13/12تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 1(
  ).464تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 2(
 ).355والتتبع، للدارقطني (ص: اإللزامات ) 3(
  ).4/17السنن الكبرى، للبیهقي () 4(
 ).50/363، تاریخ دمشق، البن عساكر ()13/13تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 5(
  ).50/363، تاریخ دمشق، البن عساكر ()13/13تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 6(
 ).7/358الطبقات الكبرى، البن سعد () 7(
  ).7/179الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).24/261تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
 ).2/230معرفة الثقات، للعجلي () 10(
 ).50/364تاریخ دمشق، البن عساكر () 11(
  ).50/364، تاریخ دمشق، البن عساكر ()13/14تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 12(
 ).7/179بن أبي حاتم (الجرح والتعدیل، ال) 13(
 ).50/363تاریخ دمشق، البن عساكر () 14(
  ).50/363، تاریخ دمشق، البن عساكر ()7/179الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
  ).2/151الكاشف، للذهبي () 16(
 ).7/360الثقات، البن حبان () 17(
 ).196تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 18(
 ).303األمصار، البن حبان (ص: مشاهیر علماء ) 19(
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: صدوق، وزاد: صحیح )4(وابن خراش )3(واألزدي )2(وأبو زرعة الرازي )1(وقال الفالس
  الحدیث.

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة ثبت إمام حجة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.       

أعلى من حكمه من یعقوب الفسوي على توثیقه، وجاءت أحكام بعضهم  اإلمام وافق النقاد      
  التوثیق الرفیع.

  

َواة -21   الذین قال فیهم، "ُمْتِقٌن": الرُّ
، الراوي األول:  :)5("الطََّبِريّ ابن "المعروف بـ  َأْحَمُد بُن َصاِلٍح الِمْصريُّ

  سمعت أحمد بن صالح أبا جعفر، وكان ِمن ِخَیاِر اْلُمْتِقِنین. :)6(قال یعقوب الفسوي -

ًة إال وقال في موضع آخر: أحمد بن  كتبُت عن ألف شیخ وكسر، ما أحد منهم أتخذه عند اهللا ُحجَّ
  وأحمد بن صالح. )7(حنبل

  أقوال النقاد في الراوي:  -

وقال  فلیس أحد مثَلُه، : حدثنا أحمد بن صالح، وٕاذا جاوزَت الُفراتَ )8(قال ابن نمیر
ترى  َقلَّ أن : اإلمام الكبیر، حافظ زمانه بالدیار المصریة، وكان رأسا في هذا الشأن،)9(الذهبي

  العیون مثله مع الثقة والبراعة.
                                                           

  ).7/179الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم            )3/926الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 2(

)7/180.(  
 ).8/465تهذیب التهذیب، البن حجر () 3(
 ).50/364، تاریخ دمشق، البن عساكر ()13/14ي (تاریخ بغداد، للخطیب البغداد) 4(
أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر ابن الطبري، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعین ومائتین وله ثمان ) 5(

 ).80وسبعون سنة، خ د. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).434/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني المروزي، نزیل بغداد، أبو عبد اهللا، أحد األئمة ثقة ) 7(

حافظ فقیه حجة، وهو رأس الطبقة العاشرة، مات سنة إحدى وأربعین وله سبع وسبعون سنة، ع.               
 ).84/ 1انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (

  ).2/56بن أبي حاتم (الجرح والتعدیل، ال) 8(
  ).9/518سیر أعالم النبالء، للذهبي () 9(
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ة، كان أحمُد بن حنبل، وعليُّ )1(وقال البخاري : ثقة صدوق، ما رأیت أحًدا یتكلَُّم فیه بُحجَّ
سُلوا  یقول: -بن معین–َمْیر، وغیُرهم ُیثَبِّتون أحمد بن صالح، كان یحیى ، وابن نُ -ابن المدیني- 

  أحمد فإنَّه أثبت.

   .ثقة صالح مأمون أحد أئمة الحدیث: )2(وقال ابن عبد البر

  : من أئمة الحدیث الحفاظ المتقنین.)4(وأبو الولید الباجي )3(وقال ابن حجر

 )9(وأبو بكر المعافري )8(والكجي )7(وقال العقیلي: ثقة حافظ، )6(وابن حجر )5(وقال الخلیلي
: إمام ثقة، وزاد الكجي: أحفظ حفاظ )11(وأبو جعفر النَّحات )10(وأبو الحسن محمد بن محمد الباهلي

  : ثقة ثبت.)12(األثر، عالًما بعلل الحدیث بمصر، وقال الذهبي مرة

  لعلمه وخیره وفضله،: الناس مجمعون على ثقة أحمد بن صالح )13(وقال مسلمة بن قاسم
  وأن أحمد بن حنبل وغیره كتبوا عنه ووثقوه.

  . )16(والدارقطني )15(وأبو حاتم الرازي )14(ووثقه العجلي

: من حفاظ الحدیث وخاصة لحدیث الحجاز، ومن المشهورین بمعرفته، )17(وقال ابن عدي
  . الثقات واعتمدوه حفًظا وٕاتقاًنا وحدث عنه من حدث من

                                                           
 ).4/423تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 1(
  ).1/59إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 2(
 ).1/386فتح الباري، البن حجر () 3(
  ).1/325التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي () 4(
 ).1/424اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 5(
 ).80تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
 ).1/42تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
 ).1/58إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
 ).1/59إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ( )9(
  ).1/58إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).1/58إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
  ).35من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص: ) 12(
  ).1/348تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 13(
 ).1/192معرفة الثقات، للعجلي () 14(
  ).2/56الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
  ).1/58إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
  ).1/300ضعفاء الرجال، البن عدي ( الكامل في) 17(
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: كان من حفاظ الحدیث، )1( محمد بن عبد الرحمن سهل ابن مخلد العزالوقال أبو عبد اهللا
قال الخطیب البغدادي: كان أحد حفاظ األثر، عالًما بعلل و  واعًیا رأًسا في علم الحدیث وعلله،

  : كان حافًظا للحدیث.)2(وقال ابن یونس ،الحدیث، بصیًرا باختالفه

     ذا في الحدیث وحفظه ومعرفة التاریخــمد هــــوقال: كان أح ،)3(وذكره ابن ِحبَّان في الثِّقات       

 )4(وأسباب الُمَحدِّثین عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق، ولكنه كان صَلًفا
  ال یكاد یعرف أقدار من یختلف إلیه فكان ُیحسد على ذلك. )5(تیاًها

  : حافظ الدیار المصریة وعالمها، ِثَقة جبل، لم یلتفت إلى قول یحیى )6(وقال الذهبي
بن معین فیه: َكذَّاب یتفلسف، وال قول النسائي: لیس بثقة، قد احتجَّ به البخاري، ولكنه فیه تیبُّس ا

   .نه، وكان شیًخا في العلم متفنًناوجفاء عفا اهللا ع

یعني لیس بذلك في الجاللة، وقال : لیس هو كما یتوهم الناس، )7(وقال أبو داود
   .: ضعیــف)9(: لیس بثقة، وقــال الدارقطني)8(النسائي

  : كـــذَّاب یتفلسف. )11(: رأیته كذَّاًبا، وقــال مرة)10(وقــال ابن معــین

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  واهللا سبحانه وتعالى أعلم.الراوي ثقة متقن، 

                                                           
 ).4/421تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 1(
، تاریخ دمشق، البن عساكر ) 2/571، الطیوریات، للسِّلفي () 5/319تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 2(

 ).1/345، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()71/188(
 ).8/25الثقات، البن حبان () 3(
َلف مجاورُة القدر في الظَّْرف والبراعة واالّدعاُء فوق ذلك تكبًرا. انظر: لسان العرب، البن منظور ) 4( صَلف: الصَّ

  ).، (مادة: صلف) 9/19(
َلُف والكِ ) 5(   ).، (مادة: تیه)13/482ر. انظر: لسان العرب، البن منظور (بْ تیاه: التَّیه، الصَّ
  ).46ا ال یوجب ردهم، للذهبي (ص: الرواة الثقات المتكلم فیهم بم) 6(
 ).1/296الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
 ).22الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 8(
 ).1/72الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 9(
  ).1/73الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 10(
 ).4/423تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 11(
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في أحد - یعقوب الفسوي على توثیقه، وَضعَّفه النسائي، والدارقطني اإلمام النقاد وافق أغلب
: "لم یلتفت إلى قول یحیى بن معین فیه: )1(، واتهمه ابن معین بالكذب، ولكن قال الذهبي- أقواله

البخاري، ولكنه فیه تیبس وجفاء عفا اهللا  َكذَّاب یتفلسف، وال قول النسائي: لیس بثقة، قد احَتجَّ به
  عنه، وكان شیًخا في العلم متفنًنا".

أبو عبدالرحمن  : "وتكلَّم فیه)2(یضره، قال اإلمام الخلیلي وكالم اإلمام النسائي في الراوي ال
  النسائي، واتفق الحفاظ على أنَّ كالمه فیه تحامل، وال یقدح كالم أمثاله فیه".

"أن أحمد بن  :)3(تضعیف النسائي له، هو ما ذكره اإلمام مسلمة بن قاسم وأما عن سبب
ا حتى یشهد عنده رجالن من المسلمین أنه من أهل الخیر والعدالة، وكان صالح كان ال یحدث أحدً 

یحدثه ویبذل له علمه، فأتى النسائي لیسمع منه، فدخل بال إذن، ولم یأته برجلین یشهدان له 
  في مجلسه أنكره، وأمر بإخراجه، فضعفه النسائي لهذا". بالعدالة، فلما رآه

والذي تكلَّم فیه اإلمام ابن معین لیس أحمد بن صالح المصري؛ بل أحمد بن صالح 
: "فإنَّ ذاك أحمد بن صالح الشمومي، شیخ كان بمكة یضع )4(الشمومي، قال اإلمام ابن حبان

ما هذا فإنه مقارن یحیى بن معین في الحدیث، سأل معاویة بن صالح یحیى بن معین عنه، فأ
  الحفظ واإلتقان كان أحفظ بحدیث المصریین والحجازیین من یحیى بن معین".

  .)5(ویقوي ما قاله اإلمام ابن حبان توثیق اإلمام ابن معین للراوي
  

 :)6(الدَِّمْشِقيُّ  الَوِلیُد بُن ُمْسِلٍم الُقَرشيُّ  الراوي الثاني:
الولید مضى على ُسنَِّتِه َمْحُموًدا عند أهل العلم ُمْتِقًنا َصِحیًحا َصِحیَح  :)7(قال یعقوب الفسوي -

  الِعْلم.
                                                           

  ).46الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم، للذهبي (ص: ) 1(
  ).1/424اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 2(
  ).1/348تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 3(
 ).8/25الثقات، البن حبان () 4(
، فتح الباري، البن حجر            )1/42، تهذیب التهذیب ()4/423انظر: تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 5(

)1/386.(  
ل سنة خمس ) 6( الولید بن مسلم الُقَرشي، موالهم، أبو العباس الدَِّمْشِقي، من الثامنة، مات آخر سنة أربع، أو َأوَّ

 ).584/ 1. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (4وتسعین ومائة، 
 ).424/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
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  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : ثقة حافظ.)2(: حافظ متقن، وقال الذهبي)1(قال صدقة بن الفضل المروزي

    جمیع : ُمَقدٌَّم على)4(: أحفظ وأتقن وأعرف بحدیث بلده، وقال الخلیلي)3(وقال الحاكم
  أهل الشام، ُمتََّفٌق علیه.

 )9(ویعقوب بن شیبة )8(والعجلي )7(وأحمد بن حنبل )6(وابن سعد )5(ووثقه أبو مسهر الغساني
، وزاد ابن سعد: كثیر الحدیث والعلم، وزاد ابن حجر: لكنه كثیر )11(وابن حجر )10(وابن عدي

  .)12(التدلیس والتسویة، وذكره ابن حبان في الثقات

  : صالح الحدیث.)13(أبو حاتم الرازيوقال 

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  یعقوب الفسوي على توثیقه، وجاءت أحكام بعضهم بنحو حكمه. اإلمام وافق النقاد    

  

  

  

  

                                                           
  ).63/290تاریخ دمشق، البن عساكر () 1(
 ).186الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم، للذهبي (ص: ) 2(
 ).1/686المستدرك على الصحیحین، للحاكم () 3(
  ).1/441اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، للخلیلي () 4(
 ).31/94تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
  ).7/327الطبقات الكبرى، البن سعد () 6(
 ).63/287تاریخ دمشق، البن عساكر () 7(
 ).2/343معرفة الثقات، للعجلي () 8(
  ).63/288تاریخ دمشق، البن عساكر () 9(
  ).3/394الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
 ).584/ 1تقریب التهذیب، البن حجر () 11(
 ).9/222الثقات، البن حبان () 12(
 ).9/17الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
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َواة -22  قال فیهم، "حافظ":الذین  الرُّ
 :)1(ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز الرَّْمِليُّ  الراوي األول:

، وكان حافًظا. :)2(قال یعقوب الفسوي - ْمِليُّ  حدثني محمد بن عبد العزیز الرَّ
  أقوال النقاد في الراوي:  -

: )5(جحروقال ابن ، ، وقال: ربما خالف)4(، وذكره ابن حبان في الثقات)3(وثقه العجلي
  صدوق یهم.

ود، هو إلى الضعف ما : كان عنده غرائب، ولم یكن عندهم بالمحم)6(وقال أبو حاتم الرازي
  : لم یكن بالحافظ.)8(: لیس بالقوى، وقال البزار)7(وقال أبو زرعة الرازي هو،
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي صدوق َیِهم، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.
یعقوب الفسوي على توثیقه، وخالفه البعض اآلخر، وتكلم فیه  اإلمام وافق بعض النقاد

  اإلمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان والبزار.

وهذا الراوي شیخ اإلمام البخاري روى له في الصحیح مما یقوي حاله، وهو أیًضا شیخ 
  الفسوي فهو أعلم بحاله. اإلمام یعقوب

، عند )9(أما عن قول اإلمام البزار: "لم یكن بالحافظ"، فإنما قال ذلك عقب حدیث في مسنده
  ا، بل معناه لم یبلغ درجات الحفظ العلیا.تفضیل روایة على روایة، فلیس منه هذا بتضعیف مطلقً 

حاتم الرازیان، ولعلهما قاال ذلك لبعض أوهامه؛  يزرعة وأب يفلم یبق سوى قول اإلمام أب
  لذا قال اإلمام ابن حجر: "صدوق یهم".

                                                           
محمد بن عبد العزیز العمري الرملي، ابن الواسطي، من العاشرة، خ تم س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر ) 1(

 ).493(ص: 
 ).437/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  ).2/247معرفة الثقات، للعجلي () 3(
 ).9/81حبان (الثقات، البن ) 4(
 ).493تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 5(
 ).8/8الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
  ).8/8)، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (3/826) الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (7(
 ).11/430مسند البزار () 8(
  .5287، ح )11/430انظر: مسند البزار () 9(
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 :)1(َوِكیُع بُن الَجرَّاِح الُكوِفيُّ  الراوي الثاني:
 َوِكیٌع َخْیُر َفاِضٍل َحاِفٍظ. :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

: ثقة )4(رفیًعا كثیَر الحدیث حجًة، وقال العجلي : كان ثقًة مأموًنا عالًما)3(قال ابن سعد
  .عابد صالح أدیب من حفاظ الحدیث

   : ثقة حافظ عابد.)6(: كان خیًرا فاضًال حافًظا، وقال ابن حجر)5(وقال یعقوب بن شیبة

  : الحافظ أحد األئمة األعالم.)8(: أحد األئمة في الحدیث، وقال الذهبي)7(وقال ابن القطان

: ما رأیت )10(وقال أحمد بن حنبل  .: ما رأیت رجًال قط أحفظ من وكیع)9(معینوقال ابن 
 : كان وكیع مطبوع الحفظ، كان حافًظا حافًظا.)11(أحدا أوعى للعلم منه، وال أحفظ، وقال مرة

   )15(والدارقطني )14(وأبو حاتم الرازي )13(وابن معین )12(ووثقه علي بن المدیني
  . )16(وابن بشكوال

  

                                                           
َؤاِسي، أبو سفیان الكوفي، من كبار التاسعة، مات في آخر سنة ست، أو أول سنة ) 1( وكیع بن الجراح بن ملیح الرُّ

 ).581سبع وتسعین ومائة وله سبعون سنة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).728/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  ).6/365سعد ( الطبقات الكبرى، البن) 3(
 ).2/341معرفة الثقات، للعجلي () 4(
  ).11/130تهذیب التهذیب، البن حجر () 5(
  ).581تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 6(
 ).5/631بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 7(
 ).4/335میزان االعتدال، للذهبي () 8(
 ).13/478(تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ) 9(
 ).9/38الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
  ).9/38الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
  ).9/38الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
  ).9/39الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
  ).9/39الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 14(
 ).1/315سنن الدارقطني () 15(
  ).1/248عبد اهللا بن وهب القرشي، البن بشكوال (شیوخ ) 16(
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  كان حافًظا متقًنا.  ، وقال:)1(حبان في الثقاتوذكره ابن 

  : ثبت.)4(وأحمد بن حنبل )3(وابن معین )2(وقال الفضل بن ُدَكین

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة حافظ إمام، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

في توثیق الراوي مطلًقا، وجاءت عبارات التوثیق عند  یعقوب الفسوي اإلمام النقاد وافق
  بعضهم بنحو اإلمام یعقوب الفسوي من التوثیق العالي.

  وتوثیق اإلمام یعقوب الفسوي مطابق للفظ عبارة اإلمام یعقوب بن شیبة، فكأنه أخذها عنه.    

  

َواة الذین قال فیهم، -23  َحِدیُثُه ُمَسْتَقِیم":"ُمَسْتَقِیُم اْلَحِدیِث،  الرُّ
 :)5(َمْكُحْوٌل اَألْزِديُّ الَبْصِريُّ  الراوي األول:

من     مكحول بصري لیس هو مكحول الشامي، وحدیثه مستقیم قد سمع :)6(قال یعقوب الفسوي -
  ابن عمر.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)8(، وذكره ابن حبان في الثقات)7(وثقه ابن معین

  : صدوق.)10(: ال بأس بحدیثه، وقال ابن حجر)9(الرازيوقال أبو حاتم 

  : ما أقرب أحادیثه عن ابن عمر.)11(وقال أحمد بن حنبل 
                                                           

 ).7/562الثقات، البن حبان () 1(
 ).30/478تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 2(
 ).9/38الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).9/38الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
  ).545الرابعة، بخ. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: مكحول األزدي البصري، أبو عبد اهللا، من ) 5(
 ).2/119المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
 ).8/407، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()4/175تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
   ).5/447الثقات، البن حبان () 8(
 ).8/407الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).545تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 10(
 ).8/407الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
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  .)1(وضعفه أبو داود
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وضعفه اإلمام أبو داود ولكن دونوافق أغلب     
   ذكر السبب.

  

 :)2(الرََّحِبيُّ الّشاِميُّ  َیِزیُد ْبُن ُخَمْیرٍ  الراوي الثاني:
  یزید شامي قدم واسط، وسمع منه شعبة بواسط، وهو مستقیم الحدیث. :)3(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  . )7(والذهبي )6(والنسائي )5(وابن معین )4(وثقه شعبة بن الحجاج

  في الثقات. )9(وابن شاهین )8(وذكره ابن حبان

    : صدوق، وزاد أبو حاتم الرازي:)12(وابن حجر )11(وأبو حاتم الرازي )10(وقال شعبة مرة
  .)13(صالح الحدیث، وكذا قال أحمد بن حنبل

  

                                                           
  ).2/150سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 1(
        انظر: تقریب التهذیب، البن حجر  .4یزید بن ُخَمْیر الرَّحبي، أبو عمر الحمصي، من الخامسة، بخ م ) 2(

  ).600(ص: 
 ).425/ 2ریخ، لیعقوب الفسوي (المعرفة والتا) 3(
   .)9/259الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).9/259، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()227تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 5(
  ).32/118تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
 ).2/381الكاشف، للذهبي () 7(
   ).5/535(الثقات، البن حبان ) 8(
  ).257تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 9(
  ).11/324تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
 ).9/259الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).600تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 12(
  ).9/259أبي حاتم (، الجرح والتعدیل، البن )2/287العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 13(
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: ما أحسن حدیثه وأصحه، ورفع أمره، وقال في موضع )1(أحمد بن حنبل في موضع وقال
  : لیس به بأس.)3( : كان كیًسا، وحدیثه حسن، وقال النسائي في موضع آخر)2(آخر

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  وتعالى أعلم.الراوي ثقة، واهللا سبحانه     

 وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه.     
  

 :)4( َیْعَلى ْبُن َحِكیٍم الثََّقِفيُّ اْلَمكِّيُّ  الراوي الثالث:
  یعلى بن حكیم ویعلى بن مسلم َمكِّیَّاِن مستقیما الحدیث. :)5(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

 )10(وابن القطان )9(والنسائي )8(وأبو زرعة الرازي )7(وأحمد بن حنبل )6(وثقه ابن معین
  .)12(وابن حجر )11(والذهبي

  في الثقات. )14(وابن شاهین )13(وذكره ابن حبان

                                                           
 ).2/673المؤتلف والمختلف، للدارقطني () 1(
 ).9/259الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
  ).32/118تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 3(
انظر: تقریب التهذیب، البن  یعلى بن حكیم الثقفي موالهم المكي، نزیل البصرة، من السادسة، خ م د س ق.) 4(

  ).609(ص: حجر 
 ).3/240المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).9/303الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
، ) 325، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: )2/487العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 7(

  ).9/303الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم            )3/957زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (الضعفاء ألبي ) 8(

)9/303.( 
  ).32/384تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
 ).2/320بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 10(
 ).2/397( ، الكاشف، للذهبي)6/165سیر أعالم النبالء () 11(
  ).609تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 12(
   ).7/653الثقات، البن حبان () 13(
  ).265تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 14(
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  : صدوق .)2(: ال بأس به، وقال ابن خراش)1(وقال أبو حاتم الرازي
 غیره من النقاد: یعقوب الفسوي وأحكام اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه.     

 

 :)3(َیْعلى ْبن ُمْسِلم ْبن ُهْرُمز اْلَمكِّيُّ  الراوي الرابع:
  یعلى بن حكیم ویعلى بن مسلم َمكِّیَّاِن مستقیما الحدیث. :)4(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)7(وابن حجر )6(وأبو زرعة الرازي )5(وثقه ابن معین

  في الثقات. )9(وابن شاهین )8(وذكره ابن حبان

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

    مام یعقوب الفسوي على توثیقه. النقاد اإلوافق         
  

  

  

                                                           
  ).9/303الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
  ).32/384، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()74/194تاریخ دمشق، البن عساكر () 2(
    یعلى بن مسلم بن هرمز المكي، أصله من البصرة، من السادسة، خ م د ت س. انظر: تقریب التهذیب، ) 3(

  ).609البن حجر (ص: 
 ).3/240المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).9/302، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3/84تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم              )3/957زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (الضعفاء ألبي ) 6(

)9/302.( 
  ).609تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 7(
   ).7/653الثقات، البن حبان () 8(
  ).266تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 9(
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َواة  -24  الذین قال فیهم، "ِثَقٌة، ِفي َحِدیِثِه اْضِطَراٌب":الرُّ
 :)1(اْلُكوفيُّ  َعاِصُم بُن َأِبي النَُّجْوِد اَألَسِديُّ  الراوي:

عن َعاِصِم ْبِن َأِبي النَُّجوِد َبْهَدَلَة في حدیثه اضطراب،  )3(حدثنا سفیان :)2(قال یعقوب الفسوي -
  . وهو ثقة

  أقوال النقاد في الراوي: -
 )8(والعجلي )7(وابن سعد )6(وأبو زرعة الرازي )5(وأحمد بن حنبل )4(وثقه ابن معین

تم وزاد ابن معین: ال بأس به، وزاد أحمد بن حنبل: صالح، وكذا قال أبو حا ،)9(والمنتجالي
  .)10(الرازي

: لیس )14(والنسائي )13(وقال ابن معین مرة، ثقاتفي ال )12(وابن شاهین )11(وذكره ابن حبان
  به بأس. 

: )16(: كان عاصم ثبتًا في القراءة، صدوقًا في الحدیث، وقال في موضع)15(وقال الذهبي
  صدوق.

                                                           
، األسدي موالهم الكوفي، أبو بكر المقرىء، من السادسة، مات سنة عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النَّجود) 1( 

 ).285ثمان وعشرین ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).104/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 هو الثوري.) 3(
  ).7/101( ، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي)150تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 4(
، ) 293، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: )1/420العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 5(

  ).2/358میزان االعتدال، للذهبي (
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم )3/885الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 6(

)6/341.(  
 ).6/317الطبقات الكبرى، البن سعد () 7(
  ).13/477تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
 ).7/100إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 9(
 ).6/341الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
 ).7/256الثقات، البن حبان () 11(
  ).150تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 12(
 ).6/341والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 13(
 ).13/478تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 14(
  ).5/260سیر أعالم النبالء، للذهبي () 15(
 ).104من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص: ) 16(
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الحدیث، حیث َبیََّن لكنَّ عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة المشهورة لم یكن بذاك في 
  بعض العلماء أنه لم یكن بالحافظ، وله أوهام في الحدیث.

: كان عاصم ثقة إال أنه كان كثیر الخطأ في حدیثه، وقال أبو حاتم )1(قال ابن سعد
: )3(وقال ابن حجر: محله عندي محل الصدق صالح الحدیث، ولم یكن بذاك الحافظ، )2(الرازي

: )4(قال الذهبي في موضعالقراءة، وحدیثه في الصحیحین مقرون، و صدوق له أوهام، حجة في 
  .ثبت في القراءة، وهو في الحدیث دون الثبت صدوق یهم، حسن الحدیث

   : لیس محله هذا أن یقال هو ثقة،)5(ونزل به أیًضا عن مرتبة الثقة أبو حاتم الرازي، فقال
: )6(وقال یحیى القطانوقد تكلم فیه ابن ُعَلیَّة، فقال: كأن كل من كان اسمه عاصًما سیئ الحفظ، 

  ما وجدت رجًال اسمه عاصم إال وجدته رديء الحفظ.
: لم یكن فیه إال سوء الحفظ، وقال )8(: في حفظه شيء، وقال العقیلي)7(وقال الدارقطني

: لم یكن بالحافظ، وال نعلم أحدا ترك حدیثه على ذلك، )10(، وقال البزار: لیس بحافظ)9(النسائي مرة
  : في حدیثه نكرة. )11(وهو مشهور، وقال ابن خراش

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  صدوق یهم في الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.، ثبت في القراءة الراوي    

  یعقوب الفسوي في توثیقه، ووافقه بعضهم في توهیم حدیثه. اإلمام وافق النقاد    

وهذا الوهم واالضطراب سببه سوء حفظه، وهذا أمر غیر مستغرب أن یتقن العالم فن ا دون 
رًا في )12(آخر، قال اإلمام الدارقطني   ُفُنْوٍن".: "وما زال في كل وقت یكون الَعاِلُم ِإمامًا في َفنٍّ ُمقصِّ

                                                           
  ).6/317الطبقات الكبرى، البن سعد () 1(
 ).6/341الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).285التهذیب، البن حجر (ص: تقریب ) 3(
 ).2/357میزان االعتدال، للذهبي () 4(
 ).6/341الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
  ).2/357میزان االعتدال، للذهبي () 6(
  ).49سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 7(
  ).1/322المغني في الضعفاء، للذهبي () 8(
  ).1/322المغني في الضعفاء، للذهبي (، ) 5/260سیر أعالم النبالء () 9(
  ).5/40، تهذیب التهذیب، البن حجر ()7/100إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
  ).13/478تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 11(
 ).5/260سیر أعالم النبالء، للذهبي () 12(
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َواة  -25  الذین قال فیهم، "ِثَقٌة، ِفي َحِدیِثِه ِلیٌن":الرُّ
 :)1(َأْجَلُح ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلِكْنِديُّ اْلُكوفيُّ  الراوي األول:

  . عن أجلح، كوفي ثقة، في حدیثه لین )3(حدثنا سفیان :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)6(، وذكره ابن خلفون في الثقات)5(وابن معین )4(وثقه العجلي

  : صالح.)8(: لیس به بأس، وقال في موضع آخر)7(وقال ابن معین في موضع

: مستقیم الحدیث صدوق، وزاد ابن عدي: له أحادیث )10(وابن عدي )9(وقال الفالس
وهو  اًدا وال متًنا،صالحة، یروي عنه الكوفیون وغیرهم، ولم أجد له شیًئا منكًرا مجاوز للحد ال إسن

  : صدوق شیعي.)12(وابن حجر )11(وقال الذهبيبه إال أنه یعد في شیعة الكوفة، أرجو أنه ال بأس 

: )13(وقد جمع الساجي بین عدالته وجرح ضبطه كما فعل اإلمام یعقوب الفسوي، فقال
   ضعیف، وهو صدوق.

   .جًدا: ضعیف )14(وَتَكلَّم في الراوي جماعة من النقاد، فقال ابن سعد

  

                                                           
.                  4مات سنة خمس وأربعین ومائة، بخ أجلح بن عبد اهللا بن حجیة، أبو حجیة الكندي، من السابعة ) 1( 

 ).96انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).104/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 هو الثوري.) 3(
 ).1/212معرفة الثقات، للعجلي () 4(
  ).77، وروایة الدارمي (ص: )3/269تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
  ).2/15مال تهذیب الكمال، لمغلطاي (إك) 6(
  ).3/454تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
  ).2/347الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).2/279تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
  ).2/140الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
  ).34من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص: ) 11(
  ).96تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 12(
  ).2/14إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 13(
 ).6/337الطبقات الكبرى، البن سعد () 14(



  

539 
 

 الثالثالفصل 

  : ضعیف لیس بذاك، وكان له رأي سوء.)2(: ضعیف، وقال النسائي)1(وقال أبو داود

  : لین لیس بالقوى، یكتب حدیثه وال یحتج به.)3(وقال أبو حاتم الرازي

  : كان ال یدرك ما یقول، ویقلب األسامي. )4(وقال ابن حبان

  في الضعفاء. )7(وابن الجوزي )6(وأبو العرب )5(وذكره أبو القاسم البلخي

: جائز الحدیث، ولیس بالقوي )9(: في نفسي منه، وقال العجلي مرة)8(وقال یحیى القطان
  : لیس بشيء.)11(: مفتري، وقال ابن الجارود)10(في عداد الشیوخ، وقال الجوزجاني

: روى أجلح )12(وتكلم جماعة أخرى من النقاد في حدیث الراوي، فقال أحمد بن حنبل مرة
  : روى عن الشعبي أحادیث مضطربة ال یتابع علیها.)13(، وقال العقیليغیر حدیث منكر

  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي صدوق شیعي یهم، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

في جانب تضعیف  یعقوب الفسوي في توثیقه، ووافقه بعضهم اإلمام وافق بعض النقاد    
حدیثه، وضعفه بعضهم مطلًقا، ووافقه بعضهم في الجمع بین العدالة والضعف في حدیثه كاإلمام 

 الساجي.

  

                                                           
 ).179سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني (ص: ) 1(
 ).2/278تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 2(
 ).2/347الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).1/175المجروحین، البن حبان () 4(
 ).2/14إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
 ).2/14إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 6(
  ).1/64الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 7(
 ).2/347الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
  ).1/212معرفة الثقات، للعجلي () 9(
  ).59للجوزجاني (ص: أحوال الرجال، ) 10(
  ).2/14إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
  ).2/347الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
 ).1/123الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 13(
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 :)1(َعْبُد اَألْعَلى ْبُن َعاِمٍر الثَّْعَلِبيُّ اْلُكوِفيُّ  الراوي الثاني:
    عن عبد األعلى بن عامر، )4(قال: حدثنا سفیان )3(حدثنا أبو نعیم :)2(قال یعقوب الفسوي -

  وهو شیخ نبیل، وفي حدیثه لین، وهو ثقة كوفي.

، ُیَضعَُّف، یقولون: )6(عبد األعلى بن عامر الثعلبي عن ابِن الَحَنِفیَّةِ  :)5(وقال في موضع آخر -
  إنما هو صحیفة.

  أقوال النقاد في الراوي: -

  : ثقة.)7(قال ابن معین

  صدوق یهم.: )9(وابن حجر )8(وقال الساجي

  : یعرف وینكر.)10(وقال یحیى القطان

: كان عبد الرحمن بن مهدى ال یحدث عن عبد األعلى الثعلبي، وكان )11(وقال الفالس
  یحیى یعنى بن سعید یحدثنا عن عبد األعلى.

    .: ضعیف الحدیث)15(والجوزجاني )14(وأبو زرعة )13(وأحمد بن حنبل )12(وقال ابن سعد

                                                           
 ).331. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4عبد األعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، من السادسة، ) 1(
 ).94/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 هو الفضل بن دكین.) 3(
 هو الثوري.) 4(
  ).3/65المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم ابن الحنفیة المدني، ثقة عالم، من الثانیة،                     ) 6(

  ).497انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: مات بعد الثمانین، ع. 
 ).6/546الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 7(
  ).6/95تهذیب التهذیب، البن حجر () 8(
  ).331تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
  ).58/ 3الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 10(
 ).26/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
   ).326/ 6الطبقات الكبرى، البن سعد () 12(
  ).26/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).26/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 14(
 ).57أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 15(
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: )3(، وفي موضع للنسائي)2(لیس بذاك القوى، وكذا قال النسائي: )1(وقال ابن معین مرة
  عة: ربما رفع الحدیث، وربما وقفه. زر لیس بالقوي ویكتب حدیثه، وزاد أبو 

 يثر ذلك في قلة روایته، فال یعجبن: كان ممن یخطئ ویقلب فك)4(وقال ابن حبان
: یعتبر به، وقال )5(االحتجاج به إذا انفرد، على أن الثوري كان شدید الحمل علیه، وقال الدارقطني

  .)8(: ضعیف، وكذا قال البیهقي)7(: لیس بالقوي عندهم، وقال في موضع آخر)6(في موضع

وأما عن روایة الراوي عن ابن الحنفیة فقد ضعفها أهل العلم، كما فعل اإلمام یعقوب 
  الفسوي.

  : سألت الثوري عن أحادیث عبد األعلى عن ابن الحنفیة فضعفها.)9(قال یحیى القطان

وأبي عبد   : حدث عنه الثقات، ویحدث عن سعید بن جبیر وابن الحنفیة)10(وقال ابن عدي
  الرحمن السلمي بأشیاء ال یتابع علیها.

  وسبب تضعیفها هو أنها كانت من صحیفة، كما ذكر اإلمام یعقوب الفسوي.

: سألت سفیان عن حدیث عبد األعلى فقال: كنا نرى أنها من كتاب ابن )11(قال ابن مهدى
  الحنفیة ولم یسمع منه شیًئا. 

ا یروى عن ابن الحنفیة عن علي : لیس بقوى، فسأله ابنه عن م)12(وقال أبو حاتم الرازي
  اهللا عنه؟ قال: شبه ریح لم یصححها، قلت له: ِلَم؟ قال: وقع إلیه كتاب الحارث األعور. يرض

  

                                                           
 ).26/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
  ).69الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 2(
 ).355/ 16تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 3(
 ).155/ 2المجروحین، البن حبان () 4(
  ).47سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص: ) 5(
  ).105/ 2العلل الواردة في األحادیث النبویة، للدارقطني () 6(
 ).3/121سنن الدارقطني () 7(
  ).3/245معرفة السنن واآلثار، للبیهقي () 8(
 ).72/ 6التاریخ الكبیر، للبخاري () 9(
 ).316/ 5الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
  ).26/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).26/ 6الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
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  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق یهم، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.      

وفي  على توثیقه، ووافقه أغلبهم في جانب تضعیفه،یعقوب الفسوي  اإلمام وافق بعض النقاد      
روایته عن ابن الحنفیة علة ألنه لم یسمع منه، وٕانما كانت من صحیفة كما ذكر اإلمام یعقوب 

  الفسوي.
  

 :)1(اْلُكوفيُّ  ِفَراُس ْبُن َیْحَیى اْلَهْمَداِنيُّ  الراوي الثالث:
عن فراس وهو ابن یحیى خارفي، وكان َمكِّی ا، وفي  )3(حدثنا سفیان :)2(قال یعقوب الفسوي -

  حدیثه لین، وهو ثقة.
  أقوال النقاد في الراوي: -

وأبو حاتم  )8(والعجلي )7(وابن عمار )6(وأحمد بن حنبل )5(وابن معین )4(وثقه ابن سعد
  دیثه بأس.، وزاد العجلي: لیس بكثیر الحدیث، وزاد أبو حاتم الرازي: ما بح)10(والنسائي )9(الرازي

  في الثقات، وقال ابن حبان: وكان متقًنا.  )12(وابن شاهین )11(وذكره ابن حبان

  

  

                                                           
ومائة، ع. فراس بن یحیى الهمداني الخارفي، أبو یحیى الكوفي المكتب، من السادسة، مات سنة تسع وعشرین ) 1(

 ).444انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).92/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 هو الثوري.) 3(
 ).6/333الطبقات الكبرى، البن سعد () 4(
  ).7/91الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).181لسجستاني (ص: ، سؤاالت اآلجري أبا داود ا)7/91الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
  ).8/259، تهذیب التهذیب، البن حجر ()187تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 7(
 ).2/204معرفة الثقات، للعجلي () 8(
 ).7/91الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
 ).23/153تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
 ).7/322الثقات، البن حبان () 11(
  ).187تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 12(
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  : في حدیثه لین وهو ثقة. )1(وقال یعقوب بن شیبة

  : صدوق، وزاد ابن حجر: ربما وهم.)3(وابن حجر )2(وقال عثمان بن أبي شیبة

  : فیه شيء من ضعف.)4(وقال أحمد بن حنبل مرة
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة ربما وهم، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  یعقوب الفسوي على توثیقه.  اإلمام وافق أغلب النقاد    

  فكأنه أخذها عنه.وعبارة اإلمام یعقوب الفسوي مطابقة للفظ عبارة اإلمام یعقوب بن شیبة،     

  

َواة  -26  الذین قال فیهم، "َال َبْأَس ِبِه، َلیَس ِبِه َبْأس":الرُّ
 :)5(ِإْبَراِهیُم ْبُن َعْبِد اَألْعَلى اْلُكوِفيُّ  الراوي األول:

  عن إبراهیم بن عبد األعلى، ال بأس به. )7(حدثنا سفیان :)6(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)12(وابن حجر )11(والذهبي )10(والنسائي )9(وأحمد بن حنبل )8(العجلي وثقه

  

                                                           
  ).8/259تهذیب التهذیب، البن حجر () 1(
  ).8/259، تهذیب التهذیب، البن حجر ()187تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 2(
  ).444تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 3(
 ).1/318العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
انظر: تقریب التهذیب، البن حجر  إبراهیم بن عبد األعلى الجعفي موالهم الكوفي، من السادسة، م د س ق.) 5(

  ).91(ص: 
 ).3/88المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 6(
 هو الثوري.) 7(
  ).1/202معرفة الثقات، للعجلي () 8(
 ).2/112، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()2/49العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 9(
 ).2/131تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
 ).1/216الكاشف، للذهبي () 11(
 ).91تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 12(
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  في الثقات. )2(وابن شاهین )1(وذكره ابن حبان

  : صالح، )4(: لیس به بأس، وقال في موضع آخر)3(وقال ابن معین

  ، وزاد: یكتب حدیثه.)5(وكذا قال أبو حاتم الرازي
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وجاءت أحكام أغلبهم أعلى من حكمه،     
  وشاركه اإلمام ابن معین واإلمام أبو حاتم الرازي في نفس الحكم.

  

 :)6(َعْمَرَة اْألَْزِديُّ َحِبیُب ْبُن َأِبي  الراوي الثاني:
  عن حبیب بن أبي عمرة، ال بأس به. )8(حدثنا سفیان :)7(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

   )13(والنسائي )12(وأحمد بن حنبل )11(وابن معین )10(وابن سعد )9(وثقه جریر بن عبد الحمید

  

                                                           
 ).6/17الثقات، البن حبان () 1(
 ).33تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 2(
 ).2/112أبي حاتم ( الجرح والتعدیل، البن) 3(
                           .)1/237، إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ()33تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 4(
   ).2/112الجرح والتعدیل () 5(
                  حبیب بن أبي عمرة القصاب، أبو عبد اهللا الِحماني الكوفي، من السادسة، مات سنة اثنتین وأربعین ومائة،  ) 6(

  ).151خ م خد ت س ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/106المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 7(
 هو الثوري.) 8(
 ).3/106الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
  ).6/330الطبقات الكبرى، البن سعد () 10(
 ).478سؤاالت ابن الجنید (ص:  ،) 3/389تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 11(
،                    )61، وروایة المروذي وغیره (ص: )1/518العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 12(

 ).3/106الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).5/388تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 13(



  

545 
 

 الثالثالفصل 

  ، وزاد ابن سعد: قلیل الحدیث.)2(وابن حجر )1(والذهبي

  في الثقات. )5(وابن خلفون )4(وابن شاهین )3(وذكره ابن حبان

  : صالح.)6(وقال أبو حاتم الرازي
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

   ولكن كانت أحكامهم أعلى من حكمه. وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه،    

  

 :)7( َسْعُد ْبُن ِإَیاٍس، َأُبو َعْمٍرو الشَّْیَباِنيُّ  الراوي الثالث:
، ال بأس به. )9(حدثنا سفیان :)8(قال یعقوب الفسوي -  عن أبي رباح عن أبي عمرو الشَّْیَباِنيِّ

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : مجمع على ثقته.)10(قال الاللكائي

  . )14(والذهبي )13(والعجلي )12(وابن معین )11(وثقه ابن سعد

  
                                                           

 ).1/309الكاشف، للذهبي () 1(
  ).151تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 2(
 ).6/177الثقات، البن حبان () 3(
 ).64تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 4(
 ).3/371إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
 ).3/106الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
سنة خمس أو ست وتسعین وهو ابن عشرین سعد بن إیاس، أبو عمرو الشیباني الكوفي، من الثانیة، مات ) 7(

  ).230ومائة سنة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/153المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 8(
 هو الثوري.) 9(
 ).10/259تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
 ).6/161الطبقات الكبرى، البن سعد () 11(
 ).4/79، البن أبي حاتم (الجرح والتعدیل) 12(
 ).1/394معرفة الثقات، للعجلي () 13(
 ).1/428الكاشف، للذهبي () 14(
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  .)3(وذكره ابن حبان في الثقات، )2(رجوابن ح )1(البوصیريوكذلك وثقه 
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، ولكن كانت أحكامهم أعلى من حكمه.وافق النقاد     

  
 :)4(َصاِعُد ْبُن ُمْسِلٍم، َأُبو اْلَعالِء اْلَیْشُكِريُّ  الراوي الرابع:

 عن َصاِعٍد، كوفي ال بأس به. )6(حدثنا سفیان :)5(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)7(ذكره ابن حبان في الثقات

 )12(وابن الجوزي )11(والعقیلي )10(وذكره ابن عدي، )9(والنسائي )8(وضعفه أبو زرعة الرازي
   .في الضعفاء

وقال ابن عدي: ال أعرف له حدیثا منكر المتن فأذكره، وفي مقدار ما یروي ال یتبین 
  صدقه من ضعفه.

  
                                                           

 ).4/120مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري () 1(
 ).230تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 2(
  ).4/273الثقات، البن حبان () 3(
، روى عنه الثوري وعبد الواحد بن زیاد يروى عن الشعب ي، كوفي، مولى الشعبي) صاعد بن مسلم الیشكر 4(

  ).4/453وعیسى بن یونس وأبو معاویة الضریر، وغیرهم. انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).3/153المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 5(
 هو الثوري.) 6(
 ).6/477الثقات، البن حبان () 7(
، سؤاالت البرذعي ألبي زرعة               )2/431الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (الضعفاء ألبي زرعة ) 8(

  ).4/453، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()19(ص: 
  ).2/45الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 9(
  ).5/140الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 10(
  .)2/217الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 11(
  ).2/45الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 12(
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  : واه.)3(الذهبيوقال  : متروك الحدیث،)2(: لیس بشيء، وقال الفالس)1(وقال ابن معین

: منكر الحدیث على قلة )4(ویستغرب من ابن حبان ذكره للراوي في "المجروحین" حیث قال
  روایته.

: كان یحیى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ال یحدثان عن صاعد )5(وقال الفالس مرة
  الیشكري.

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

خالف النقاد اإلمام یعقوب الفسوي في توثیقه، ولم یوثقه أحد من النقاد غیره، واضطرب فیه         
   قول اإلمام ابن حبان.

  

 :)6(َعْبُد اللَِّه ْبُن ُشْبُرَمَة اْلُكوِفيُّ  الراوي الخامس:
  عن ابن ُشْبُرَمَة، واسمه عبد اهللا ال بأس به. )8(حدثنا سفیان :)7(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

   )13(والنسائي )12(وأبو حاتم الرازي )11(والعجلي )10(وأحمد بن حنبل )9(وثقه ابن سعد
  

                                                           
 ).4/453الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
 ).4/453الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
 ).3/893تاریخ اإلسالم، للذهبي () 3(
 ).1/378المجروحین، البن حبان () 4(
 ).1/378المجروحین، البن حبان () 5(
ُشْبُرَمَة بن الطفیل بن حسان الضبي، أبو شبرمة الكوفي، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعین عبد اهللا بن ) 6(

  ).307ومائة، خت م د س ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/102المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 7(
 هو الثوري.) 8(
  ).6/337الطبقات الكبرى، البن سعد () 9(
  ).5/82والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 10(
 ).2/34معرفة الثقات، للعجلي () 11(
 ).5/82الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
 ).15/78تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 13(
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  وزاد ابن سعد: قلیل الحدیث. ،)1(وابن حجر

  في الثقات. )4(وابن خلفون )3(وابن شاهین )2(وذكره ابن حبان

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

  وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، ولكن كانت أحكامهم أعلى من حكمه.         

   

 :)5(الَبصِريُّ  ْبن َأبي َزید اَألنصاِريُّ  َعزَرة ْبُن ثَاِبتٍ  الراوي السادس:
  محمد بن ثابت وعزرة بن ثابت أخوان وال بأس بهما. :)6(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  . )12(وابن حجر )11(والدارقطني )10(والنسائي )9(وأبو داود )8(والعجلي )7(وثقه ابن معین

  في الثقات، وقال ابن حبان: ثقة متقن. )14(وابن شاهین )13(وذكره ابن حبان

 : لیس به بأس.)15(وقال أبو حاتم الرازي

                                                           
 ).307تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 1(
  ).7/5الثقات، البن حبان () 2(
  ).130ن (ص: تاریخ أسماء الثقات، البن شاهی) 3(
 ).7/396إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 4(
عزرة بن ثابت بن أبي زید بن أخطب األنصاري بصري، من السابعة، خ م قد ت س ق.                                ) 5(

  ).390انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/665المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 6(
 ).7/22، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 146ابن معین، روایة الدارمي (ص:  تاریخ) 7(
 ).2/134معرفة الثقات، للعجلي () 8(
 ).20/50تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
  ).20/50تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
 ).1/335سنن الدارقطني () 11(
 ).390حجر (ص:  تقریب التهذیب، البن) 12(
 ).7/299الثقات، البن حبان () 13(
  ).175تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 14(
 ).7/22الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 15(
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 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.       

یعقوب الفسوي على توثیقه، وجاءت أحكام أغلبهم أعلى من حكمه، وافق النقاد اإلمام        
  أبو حاتم الرازي في نفس الحكم. وشاركه اإلمام

  

 :)1(َعِطیَُّة ْبُن اْلَحاِرِث، َأُبو َرْوٍق اْلَهْمَداِنيُّ اْلُكوِفيُّ  الراوي السابع:
  عن أبي َرْوٍق، ال بأس به. )3(حدثنا سفیان :)2(قال یعقوب الفسوي -

  أبو َرْوق عطیة بن الحارث، ثقة. :)4(وقال في موضع آخر

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)6(: مقارب الحدیث ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات)5(قال أحمد بن حنبل

 :)10(والنسائي )9(: صدوق، وقال أحمد بن حنبل مرة)8(وابن حجر )7(وقال أبو حاتم الرازي
  : صالح.)11(لیس به بأس، وقال ابن معین

  : لیس بقوي، ضعفه یحیى بن معین.)12(وقال البیهقي

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    
                                                           

  عطیة بن الحارث، أبو َرْوق الهمداني الكوفي، صاحب التفسیر، من الخامسة، د س ق.) 1(
  ).393انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).3/106المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 2(
 هو الثوري.) 3(
 ).3/199المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 4(
  ).305سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: ) 5(
 ).7/277الثقات، البن حبان () 6(
 ).6/382الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 7(
 ).393تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
 ).6/382الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
  ).20/144تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
 ).6/382الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).1/201السنن الكبرى، للبیهقي () 12(
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أحمد بن حنبل  وافق أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وشاركه اإلمام    
  والنسائي في نفس الحكم.

وضعفه اإلمام البیهقي دون ذكر السبب، والذي یظهر أنه اعتمد في تضعیفه على اإلمام    
   :)1(: قال الدوري- عمرو –ابن معین، والصواب أن ابن معین لم یضعفه، بل ضعف ابنه 

  "سمعت یحیى یقول: ابن أبى روق قد رأیته ولیس بثقة".
 معین للراوي، بقوله: "صالح".وقد سبق بیان تعدیل ابن 

 :)2(ُكَلْیُب ْبُن َواِئِل ْبِن َبْیحاَن التَّْیِميُّ اْلَبْكِريُّ اْلَمَدِنيُّ  الراوي الثامن:
  عن ُكَلْیِب ْبِن َواِئٍل، كوفي ال بأس به. )4(حدثنا سفیان :)3(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)7(، وذكره ابن حبان في الثقات)6(والدارقطني )5(وثقه ابن معین

: ما أرى )10(: لیس به بأس، وقال أحمد بن حنبل)9(وأبو داود )8(وقال ابن معین في موضع
  : صدوق.)11(به بأس، وقال ابن حجر

  : یكتب حدیثه.)12(وقال العجلي

    .)13(وضعفه أبو زرعة الرازي

                                                           
 ).3/309تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 1(
زیل الكوفة، من الرابعة، خ د ت. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر كلیب بن وائل التیمي البكري المدني، ن) 2(

  ).462(ص: 
 ).101/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 هو الثوري.) 4(
  ).7/167الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
 ).266سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص: ) 6(
  ).5/337الثقات، البن حبان () 7(
 ).3/344ابن معین، روایة الدوري (تاریخ ) 8(
  ).24/215تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
  ).186العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 10(
  ).462تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
  ).2/228معرفة الثقات، للعجلي () 12(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم )3/823ى أسئلة البرذعي (الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته عل) 13(

)7/167.(  
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 وأحكام غیره من النقاد: یعقوب الفسوي اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.        

وافق أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وشاركه اإلمام ابن معین وأحمد بن         
  حنبل وأبو داود في نفس الحكم، وضعفه اإلمام أبو زرعة الرازي دون ذكر السبب.

  

 :)1(ُمَعاِوَیُة ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْیِد اللَِّه اْلُقَرِشيُّ التَّْیِميُّ  الراوي التاسع:
  عن معاویة بن إسحاق، ال بأس به. )3(حدثنا سفیان :)2(قال یعقوب الفسوي -

  هؤالء كوفیون ثقات. :)4(وذكره یعقوب الفسوي ضمن جماعة من الكوفیین، وقال -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

    ،)10(والنسائي )9(والدارقطني )8(والعجلي )7(وأحمد بن حنبل )6(وابن معین )5(وثقه ابن سعد
  في الثقات.  )13(وابن شاهین )12(: ُوثِّق، وذكره ابن حبان)11(وقال الذهبي

  : صدوق ربما وهم.)15(: ال بأس به، وقال ابن حجر)14(وقال أبو حاتم الرازي

  
                                                           

معاویة بن إسحاق بن طلحة بن عبید اهللا التیمي، أبو األزهر، من السادسة، خ قد س ق.                            ) 1(
  ).537انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

 ).95/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 هو الثوري.) 3(
 ).3/239المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).6/329الطبقات الكبرى، البن سعد () 5(
 ).389، سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 170تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 6(
 ).8/381أبي حاتم (، الجرح والتعدیل، البن )2/481العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 7(
 ).2/283معرفة الثقات، للعجلي () 8(
 ).277سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص: ) 9(
  ).28/161تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
 ).2/274الكاشف، للذهبي () 11(
 ).7/467الثقات، البن حبان () 12(
 ).220تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 13(
 ).8/381والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 14(
 ).537تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 15(
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  .: شیخ واه)1(أبو زرعة الرازيوقال 
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

    وافق أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وشاركه اإلمام أبو حاتم الرازي في
  أبو زرعة الرازي دون ذكر السبب. اإلمامنفس الحكم، وضعفه 

  
 :)2(ُموَسى ْبُن اْلُمَسیِِّب اْلُكوِفيُّ  الراوي العاشر:

  عن موسى بن الُمَسیَِّب، ال بأس به. )4(حدثنا سفیان :)3(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  في الثقات. )7(وابن شاهین )6(، وذكره ابن حبان)5(وثقه العجلي

: صالح، وقال ابن حجر: صدوق ال )10(والذهبي )9(وأبو حاتم الرازي )8(وقال ابن معین
  : ما أعلم إال خیُرا .)11(یلتفت إلى األزدي في تضعیفه، وقال أحمد بن حنبل

  .)12(وضعفه األزدي

  
                                                           

، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم              ) 3/829الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 1(
)8/381.(  

      انظر: تقریب التهذیب، س ق. موسى بن المسیب الثقفي، أبو جعفر الكوفي البزاز، من السادسة، عخ ) 2(
                                           ).554البن حجر (ص: 

 ).3/102المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 هو الثوري.) 4(
 ).2/306معرفة الثقات، للعجلي () 5(
 ).7/456الثقات، البن حبان () 6(
 ).222تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 7(
 ).8/162الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
 ).8/162الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
  ).2/308الكاشف، للذهبي () 10(
  ).8/162، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/463العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 11(
 ).10/373، تهذیب التهذیب، البن حجر ()4/223انظر: میزان االعتدال، للذهبي () 12(
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 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.      

وافق أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وضعفه اإلمام األزدي، وال یلتفت إلى       
  تضعیفه كما ذكر اإلمام ابن حجر.

بِّيُّ  الراوي الحادي عشر:  :)1(َنهَشُل ْبن ُمَجمِّع الضَّ
، ال بأس به كوفي. )3(حدثنا سفیان :)2(قال یعقوب الفسوي - بِّيِّ   عن َنْهَشٍل الضَّ
    عن نهشل الضبي، )7(قاال: حدثنا سفیان )6(وقبیصة )5(حدثنا أبو نعیم :)4(وقال في موضع آخر -

  وهو ثقة.
  أقوال النقاد في الراوي:  -

  في الثقات. )11(وابن شاهین )10(، وذكره ابن حبان)9(وأبو داود )8(وثقه ابن معین
  : ال بأس به یكتب حدیثه، وقال ابن حجر: صدوق.)12(الرازيوقال أبو حاتم 

    : مرضي.)13(وقال سفیان الثوري
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -
  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    
 وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي في توثیق الراوي.     

                                                           
بِّيُّ الكوفي، من السابعة، س. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 1(   ).566َنْهَشٍل بن ُمَجمِّع الضَّ
 ).3/153المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 هو الثوري.) 3(
 ).3/187المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
  الفضل بن دكین.هو ) 5(
  هو قبیصة بن ذؤیب.) 6(
 هو الثوري.) 7(
 ).8/495الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
  ).30/35تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
 ).7/542الثقات، البن حبان () 10(
 ).243تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 11(
 ).8/495الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
،                     )8/115التاریخ الكبیر، للبخاري ( ،)3/392العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 13(

  ).8/495الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
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 :)1( َنِهیُك ْبُن َیِریَم اْألَْوَزاِعيُّ  الراوي الثاني عشر:
، قال: حدثنا األوزاعي، )3(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهیم قال: حدثنا الولید :)2(قال یعقوب الفسوي -

وهؤالء رجال -   عن مغیث بن سمي األوزاعي - ال بأس به - قال: حدثني َنِهیُك ْبُن َیِریَم األوزاعي
  .- ثقةالشام لیس فیهم إال 

  أقوال النقاد في الراوي:  -

              ، وذكره ابن حبان)5(، وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات)4(وثقه ابن حجر
  . )6(في الثقات

  : صدوق.)8(: لیس به بأس، وقال الذهبي)7(وقال ابن معین
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي في توثیق الراوي.     
  

 :)9(َهاُروُن ْبُن َعْنَتَرَة الشَّْیَباِنيُّ اْلُكوِفيُّ  الراوي الثالث عشر:
أبي وكیع، وهو كوفي  )12(عن هارون بن عنترة [بن] )11(حدثنا سفیان :)10(قال یعقوب الفسوي -

  األصل، ال بأس به.

                                                           
  ).566َنِهیُك ْبُن َیِریَم األوزاعي الشامي، من السادسة، ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 1(
 ).2/438المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 هو الولید بن مسلم الدمشقي.) 3(
 ).566تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 4(
 ).30/35، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()1/72تاریخ أبي زرعة الدمشقي () 5(
 ).7/545الثقات، البن حبان () 6(
  ).30/35ل، للمزي (تهذیب الكمال في أسماء الرجا) 7(
  ).2/327الكاشف، للذهبي () 8(
هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشیباني، أبو عبد الرحمن أو أبو عمرو ابن أبي وكیع الكوفي، من السادسة، ) 9(

  ).569مات سنة اثنتین وأربعین ومائة، د س فق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).101-3/100الفسوي (المعرفة والتاریخ، لیعقوب ) 10(
 هو الثوري.) 11(
 أضافها الباحث، وهي ساقطة من النسخة المطبوعة.) 12(
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   عن هارون بن أبي وكیع، وأبو وكیع عنترة، )2(وبه عن سفیان :)1(وقال في موضع آخر -
  وهارون یكنى أبا عمرو، وهو كوفي ثقة.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

     : وثقوه،)7(، وقال الذهبي)6(والعجلي )5(وأحمد بن حنبل )4(وابن معین )3(وثقه ابن سعد
  في الثقات، وقال ابن حبان: اهللا المستعان على إثباته. )9(وابن شاهین )8(وذكره ابن حبان

مستقیم  : ال بأس به، وزاد أبو زرعة الرازي:)11(وابن حجر )10(وقال أبو زرعة الرازي
  .)13(: یحتج به، وضعفه في موضع آخر)12(قال الدارقطنيو   الحدیث.

  في الضعفاء.  )15(وابن الجوزي )14(وذكره أبو العرب

  : لیس بالمتین عندهم.)16(وقال أبو أحمد الحاكم

: منكر الحدیث جًدا یروي )17(ویستغرب من ابن حبان ذكره للراوي في "المجروحین" فقال
  المناكیر الكثیرة، حتى یسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، ال یجوز االحتجاج به بحال.

                                                           
 ).3/146المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 هو الثوري.) 2(
 ).6/336الطبقات الكبرى، البن سعد () 3(
  ).9/92الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
، )301، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص: )2/472روایة ابنه عبد اهللا (العلل ومعرفة الرجال، ألحمد ) 5(

 ).9/92الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم (
 ).2/323معرفة الثقات، للعجلي () 6(
  ).2/330الكاشف، للذهبي () 7(
  ).5/282الثقات، البن حبان () 8(
 ).249تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 9(
، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم              )3/946ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (الضعفاء ) 10(

)9/92.( 
  ).569تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).40للدارقطني (ص:  ) سؤاالت البرقاني12(
  ).2/666انظر: میزان االعتدال، للذهبي () 13(
 ).12/112(إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي ) 14(
 ).3/171الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 15(
 ).12/112إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 16(
 ).3/93المجروحین، البن حبان () 17(
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الباحث: أسرف اإلمام ابن حبان بقوله: ال یجوز االحتجاج به بحال؛ وذلك بسبب أنه  قال
: )1(یروي المناكیر الكثیرة كما قال. ولعل النكارة لیست منه بل من الراوي عنه، قال اإلمام الذهبي

  "الظاهر أن النكارة من الراوي عنه".

في ترجمة: (عبد الملك بن هارون)،  ویؤید ما قاله اإلمام الذهبي ما ذكره اإلمام أبو نعیم
  : "عبد الملك بن هارون بن عنترة الشیباني روى عن أبیه مناكیر".)2(قال

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -

  الراوي ال بأس به، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

یعقوب الفسوي على توثیقه، وتكلم فیه اإلمام أبو أحمد الحاكم، وافق أغلب النقاد اإلمام     
  .-في أحد قولیهما- واإلمامان: ابن حبان والدارقطني 

ولعل من تكلم فیه بسبب النكارة في حدیثه، والظاهر أنها من الراوي عنه كما ذكر اإلمام 
  الذهبي.

  

 :)3(الشَّاميُّ َیْحَیى ْبُن اْلَحاِرِث الذَِّماِريُّ  الراوي الرابع عشر:
یحیى بن الحارث الذَِّماِري یروي عنه أهل الشام، وهو شامي لیس به  :)4(قال یعقوب الفسوي -

  بأس.
  أقوال النقاد في الراوي:  -

  . )10(وابن حجر )9(والذهبي )8(وأبو داود )7(وأبو حاتم الرازي )6(ودحیم )5(وثقه ابن معین

                                                           
 ).4/285میزان االعتدال، للذهبي () 1(
 ).105الضعفاء، ألبي نعیم األصفهاني (ص: ) 2(
  ارئ، من الخامسة، مات سنة خمس وأربعین ومائة وهو یحیى بن الحارث الذماري، أبو عمرو الشامي الق) 3(

  ).589. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4ابن سبعین سنة، 
 ).461/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).9/136الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
  ).31/258تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
 ).9/136والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 7(
  ).2/209سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 8(
  ).2/363الكاشف، للذهبي () 9(
  ).589تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 10(
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  في الثقات. )2(وابن شاهین )1(وذكره ابن حبان

: )5(وقال ابن معین في موضع : ال بأس به،)4(وأبو داود في موضع )3(وقال أحمد بن حنبل
  : صالح الحدیث.)6(لیس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي في موضع آخر

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.     

وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وكانت أحكام أغلبهم أعلى من حكمه، 
  وشاركه اإلمام ابن معین وأحمد بن حنبل وأبو داود في نفس الحكم. 

  

 :)7(َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب اْلَبَجِليُّ الكوفيُّ  الراوي الخامس عشر:
حدثنا إسحاق بن إبراهیم المكي عن ابن المبارك عن یحیى بن أیوب  :)8(يقال یعقوب الفسو  -

  البجلي، ولیس به بأس.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  في الثقات. )13(وابن شاهین )12(وذكره ابن حبان، )11(والذهبي )10(والبزار )9(وثقه أبو داود

  

  
                                                           

 ).5/530الثقات، البن حبان () 1(
 ).259تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 2(
 ).256 سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص:) 3(
 ).2/218سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 4(
  ).4/463تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
 ).64/110تاریخ دمشق، البن عساكر () 6(
یحیى بن أیوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جریر البجلي الكوفي، من السابعة، خت د ت.                           ) 7(

  ).588التهذیب، البن حجر (ص: انظر: تقریب 
 ).3/137المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 ).1/170سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 9(
 ).9/10مسند البزار () 10(
 ).2/361الكاشف، للذهبي () 11(
 ).7/594الثقات، البن حبان () 12(
 ).260تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 13(
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  : ال بأس به.)2(، وقال ابن حجر: لیس به بأس)1(وقال ابن معین
  .)3(وضعفه ابن معین في موضع آخر

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -
  الراوي ال بأس به، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

   وافق أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وشاركه اإلمام ابن معین واإلمام
  . - في أحد قولیه- ابن حجر في نفس الحكم، وضعفه اإلمام ابن معین 

  

َواة  -27  الذین قال فیهم، "َال َبْأَس ِبِه، َوِفي َحِدیِثِه َضْعٌف":الرُّ
 :)4(َعْبُد الرَّْحَمِن بُن ِزَیاِد بِن َأْنُعَم اِإلْفِرْیِقيُّ  الراوي:

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زیاد بن َأْنُعَم  :)5(قال یعقوب الفسوي -
  وهو في عداد المصریین ال بأس به، وفي حدیثه ضعف.

  أقوال النقاد في الراوي: -
  .)8(، وذكره ابن شاهین في الثقات)7(وسحنون المصري )6(وثقه یحیى القطان

  صالح. رجل : )9(داود أبي بن بكر أبو وقال
یقوي أمره، ویقول: هو مقارب  –البخاري–: ورأیت محمد بن إسماعیل )10(وقال الترمذي

  في الضعف. غیره مثل لیس الحدیث، ملیح هو :)11(الحدیث. وقوى الفالس أمره أیضًا، فقال
                                                           

، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم   )235، وروایة الدارمي (ص: )3/302ابن معین، روایة الدوري ( تاریخ) 1(
)9/127.( 

  ).588تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 2(
  ).196، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، البن شاهین (ص: ) 4/390انظر: الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 3(
بن أنعم اإلفریقي، قاضیها، من السابعة، مات سنة ست وخمسین ومائة، بخ د ت ق.  عبد الرحمن بن زیاد) 4( 

 ).340انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/433المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
 ).5/458الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).6/176تهذیب التهذیب، البن حجر () 7(
  ).147أسماء الثقات، البن شاهین (ص: تاریخ ) 8(
 ).2/94الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 9(
  ).1/384سنن الترمذي () 10(
 ).5/235الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
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واختلف النقاد في االحتجاج بحدیثه، وممن احتج بحدیثه مع الثناء علیه أحمد بن صالح 
  فیه. تكلم من على ینكر وكان الكتاب، صحیح وهو بحدیثه : یحتج)1(فقال

  قال الباحث: وٕانكار أحمد بن صالح لیس في محله لوجود من َضعََّف حدیثه مع كتابته. 

 یجيء التي األحادیث الغرائب علیه أنكر وٕانما حدیثه، ویكتب ضعیف :)2(معین قال ابن
  حدیثه.: یضعفونه، ویكتب )3(بها، وقال المفضل بن غسان الغالبي

  به.  یحتج وال حدیثه : یكتب)4(وكان أبو حاتم الرازي مع عدم االحتجاج بحدیثه، فقال

وقد توسط جماعة من النقاد في الحكم على الراوي، وفرقوا بین عدالته وضبطه، فأثبتوا 
عدالته وجرحوا ضبطه تماًما كما فعل اإلمام یعقوب الفسوي، بقوله: (ال بأس به، وفي حدیثه 

  ضعف).

 ضعیف هو : )6(شیبة بن یعقوب ضعف، وقال وفیه بأس، به لیس :)5(معین ابن قالف
: غیر محمود في الحدیث، وكان )7(صالح، وقال الجوزجاني رجل ثقة صدوق، وهو الحدیث،

   .الحدیث، ولكنه كان رجًال صالًحا : منكر)8(صادًقا خشًنا، وقال صالح جزرة

  رجًال صالًحا.: ضعیف في حفظه، وكان )9(وقال ابن حجر

   )12(ة الرازيـــــو زرعـــوأب )11( رةــــن مــــن معیــواب )10(انــه یحیى القطـــفــضع دـــوق

                                                           
 ).34/354تاریخ دمشق، البن عساكر () 1(
  ).10/214تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 2(
  ).10/215ادي (تاریخ بغداد، للخطیب البغد) 3(
 ).5/235الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 4(
 ).4/421تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 5(
 ).10/215تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 6(
  ).263أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 7(
  ).10/215تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 8(
 ).340تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
 ).5/234الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
 ).5/235الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).5/235الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
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، وزاد الدارقطني: ال )6(والهیثمي )5(وابن بشكوال )4(والساجي )3(والدارقطني )2(والنسائي )1(ذيــرمــوالت
یروي الموضوعات عن الثقات، ویأتي عن األثبات ما لیس من  :)7(وقال ابن حبان یحتج به،
  أحادیثهم. 

في  :)10(: منكر الحدیث، وقال البخاري)9(: لیس بشيء، وقال مرة)8(وقال أحمد بن حنبل
  حدیثه بعض المناكیر.

  بالقوي. لیس مرة: )12(والدارقطني )11(زرعة الرازي أبو وقال

 غیر محتج به.: )14(: غیر قوي، وقال مرة)13(وقال البیهقي

  : متروك الحدیث.)15(وقال ابن خراش
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ال بأس به، وفي حدیثه ضعف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.       

بعضهم في تضعیف حدیثه، یعقوب الفسوي في توثیقه، ووافقه  اإلمام وافق بعض النقاد       
  وضعفه بعضهم مطلًقا، ووافقه بعضهم في الجمع بین العدالة والضعف في حدیثه.

  معین، فكأنه أخذها عنه. وعبارة اإلمام یعقوب الفسوي مطابقة للفظ عبارة اإلمام ابن    

                                                           
 ).1/76سنن الترمذي () 1(
 ).66الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 2(
 ).2/217سنن الدارقطني () 3(
 ).17/108، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()34/363(تاریخ دمشق، البن عساكر ) 4(
 ).1/169شیوخ عبد اهللا بن وهب القرشي، البن بشكوال () 5(
 ).4/133مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي () 6(
  ).2/50المجروحین، البن حبان () 7(
 ).5/235الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
  ).10/214یب البغدادي (تاریخ بغداد، للخط) 9(
  ).84الضعفاء الصغیر، للبخاري (ص: ) 10(
  ).5/235الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
 ).2/161الضعفاء والمتروكون، للدارقطني () 12(
 ).1/252السنن الكبرى، للبیهقي () 13(
 ).4/228، معرفة السنن واآلثار، للبیهقي ()2/654السنن الكبرى () 14(
  ).10/215بغداد، للخطیب البغدادي (تاریخ ) 15(
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 : )1(وأما عن سبب تضعیف حدیثه فهو إما لجهالة شیوخه، قال اإلمام أبو حاتم الرازي
  تكون". أوال بلده أهل من تكون فربما ال نعرفهم، شیوخ عن علیه تنكر التي "األحادیث

: "كان حسن العقل، ولكن وقع على شیوخ مجاهیل فحدث عنهم )2(وقال اإلمام البزار
  بأحادیث مناكیر، فضعف حدیثه".

یضعفونه، : "كان أصحابنا )3(روایته األحادیث الغرائب، قال اإلمام ابن المدینيعن وٕاما 
  وأنكر أصحابنا علیه أحادیث تفرد بها ال تعرف".

  بها". یجيء التي األحادیث الغرائب علیه أنكر "إنما :)4(معین وقال اإلمام ابن
 "إنما تكلم الناس في : )5(داود أورد سبًبا آخر، فقال أبي بن بكر ولكن اإلمام أبو

بن یسار، فقیل له أین رأیت مسلم بن عبدالرحمن بن زیاد بن أنعم وضعفوه ألنه روى عن مسلم 
یسار؟ فقال: بإفریقیة، فكذبه الناس فضعفوه، وقالوا: ما دخل مسلم بن یسار إفریقیة قط یعنون 
البصري، ولم یعلموا أن مسلم بن یسار آخر یقال له أبو عثمان الطنبدي، وطنبد بطن من الیمن 

  وكان اإلفریقي رجًال صالًحا".، وعنه روى
وهذا القدح في ضبط حدیثه لكثرة روایته المنكرات، ال یخل بعدالته، فقد  قال الباحث:

: "الحق فیه أنه ضعیف لكثرة روایته )6(یجتمع ذلك في نفس الراوي، قال اإلمام ابن القطان
  المنكرات، وهو أمر یعتري الصالحین".

لم كاإلمام لذا كان حكم اإلمام یعقوب الفسوي في الراوي، وتبعه علیه جماعة من أهل الع
  صالح جزرة واإلمام ابن حجر.

  

َواة  -28  الذین قال فیهم، "َال َبْأَس ِبِه، ِفي َحِدیِثِه ِلیٌن":الرُّ
 :)7(َطْلَحُة ْبُن َیْحَیى ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْیِد اللَِّه التَّیِميُّ  الراوي:

                                                           
 ).5/235الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 1(
  ).243/ 16مسند البزار () 2(
  ).10/214تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 3(
  ).10/214تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي () 4(
 ).2/94الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 5(
  ).6/176حجر ( تهذیب التهذیب، البن) 6(
طلحة بن یحیى بن طلحة بن عبید اهللا التیمي المدني، نزیل الكوفة، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعین ) 7( 

 ).283. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4ومائة، م 
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عن طلحة بن یحیى، شریف، ال بأس به، في حدیثه  )2(حدثنا سفیان :)1(قال یعقوب الفسوي -
  لین.

  أقوال النقاد في الراوي: -

 )7(ویعقوب بن شیبة )6(والعجلي )5(وأحمد بن حنبل )4(وابن معین )3(وثقه ابن سعد
  ، وزاد ابن سعد: له أحادیث صالحة.)8(والدارقطني

في الثقات، وقال ابن حبان: كان  )11(وابن خلفون )10(وابن شاهین )9(وذكره ابن حبان
  یخطئ.

وزاد: حسن ، )13(: صالح الحدیث، وكذا قال أبو حاتم الرازي)12(وقال أحمد بن حنبل مرة
  : صالح. )15(والنسائي )14(وقال أبو زرعة الرازيالحدیث، صحیح الحدیث، 

وقال  : روى أحادیث رواه عنه الثقات، وما بروایاته عندي بأس،)16(وقال ابن عدي
  : ال بأس به.)18(: لیس به بأس، وقال ابن القطان)17(أبوداود

                                                           
 ).3/107المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 هو الثوري.) 2(
  ).6/343الطبقات الكبرى، البن سعد () 3(
، الجرح والتعدیل،                     )389، سؤاالت ابن الجنید (ص: )136تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 4(

  ).4/477البن أبي حاتم (
  ).7/87إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 5(
 ).1/481معرفة الثقات، للعجلي () 6(
 ).13/443تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 7(
 ).228سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص: ) 8(
 ).6/487الثقات، البن حبان () 9(
 ).121تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 10(
  ).7/87إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 11(
  ).4/477، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()2/498العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 12(
 ).4/477الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
  ).4/477، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/884الضعفاء ألبي زرعة الرازي () 14(
 ).13/443تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 15(
  ).5/180الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 16(
  ).1/160ني (سؤاالت اآلجري أبا داود السجستا) 17(
 ).4/595بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، البن القطان () 18(
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  : صدوق یخطئ.)2(: صدوق لم یكن بالقوي، وقال ابن حجر)1(وقال الساجي

  : لیس بالقوي.)4(: لم یكن بالقوي، وقال النسائي في موضع آخر)3(وقال یحیى القطان

  : منكر الحدیث.)5(وقال البخاري
  یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق یخطئ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

یعقوب الفسوي في توثیقه، ووافقه بعضهم في تضعیف حدیثه،  اإلمام وافق أغلب النقاد    
  وضعفه بعضهم مطلًقا.

  

َواة  -29  فیهم، "َصاِلُح اْلَحِدیِث":الذین قال الرُّ
 :)6(ْسَحاُق ْبُن َراِشٍد الَجَزِريُّ إِ  الراوي األول:

  إسحاق بن راشد صالح الحدیث. :)7(قال یعقوب الفسوي -

  إسحاق بن راشد َجَزِريٌّ حسن الحدیث. :)8(وقال في موضع آخر -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

   )11(والمفضل بن غسان الغالبي )10(وأحمد بن حنبل )9(وثقه ابن معین

  

                                                           
 ).5/28تهذیب التهذیب، البن حجر () 1(
 ).283تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 2(
 ).4/477الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
 ).60الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 4(
 ، وفي كتب البخاري ذكره بدون الحكم علیه.)5/180الرجال، البن عدي (الكامل في ضعفاء ) 5(
                             انظر: تقریب التهذیب، . 4إسحاق بن راشد الجزري، أبو سلیمان، من السابعة، مات في خالفة أبي جعفر، خ ) 6(

  ).100البن حجر (ص: 
 ).1/345المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 7(
 ).1/434المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 8(
 ).2/220، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3/73تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 9(
  ).83العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة المروذي وغیره (ص: ) 10(
 ).8/213تاریخ دمشق، البن عساكر () 11(
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: في حدیثه عن الزهري بعض ابن حجر ، وزاد)4(وابن حجر )3(والذهبي )2(والنسائي )1(والعجلي
  الوهم.

  في الثقات. )6(وابن شاهین )5(وذكره ابن حبان

لیس  :)9(والنسائي )8(: صالح الحدیث، وقال في موضع آخر)7(وقال ابن معین في موضع
  : صدوق. )10(معین: في غیر الزهري، وقال الذهبي مرة به بأس، وزاد ابن

  : شیخ.)11(وقال أبو حاتم الرازي

  : ال یحتج بحدیثه.)12(وقال ابن خزیمة

  قال الباحث: وقد تكلم جماعة من أهل العلم في في حدیث الراوي عن الزهري.

ي؛ وقبل الخوض في الكالم في حدیثه عن الزهري ال بد من معرفة صحة سماعه من الزهر 
: تكلموا في سماعه من )13(فقد سأل أبو عبد اهللا الحاكم الدارقطني عن إسحاق بن راشد، فقال

  الزهري، وقالوا: إنه وجده في كتاب.

: (الجنس السادس من التدلیس): قوم رووا عن )14(قال الحاكم في "معرفة علوم الحدیث"
حمل ذلك عنهم على السماع، ولیس شیوخ لم یروهم قط، ولم یسمعوا منهم، إنما قالوا: قال فالن. ف

  عندهم عنهم سماع عال وال نازل.

                                                           
 ).1/218معرفة الثقات، للعجلي () 1(
  ).1/376التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي () 2(
 ).1/70المغني في الضعفاء، للذهبي () 3(
 ).100تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 4(
  ).6/51الثقات، البن حبان () 5(
 ).35تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 6(
 ).4/252روایة الدوري ( تاریخ ابن معین،) 7(
 ).8/213تاریخ دمشق، البن عساكر () 8(
 ).2/421تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 9(
  ).1/190، میزان االعتدال، للذهبي ()42، من تكلم فیه وهو موثق (ص: )1/235الكاشف () 10(
 ).2/220الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
  ).8/214اكر (تاریخ دمشق، البن عس) 12(
 ).184سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص: ) 13(
  ).109معرفة علوم الحدیث، للحاكم (ص: ) 14(
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: أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجالب بهمذان، قال: حدثنا إبراهیم بن نصر، )1(قالثم 
قال: ثنا أبو الولید الطیالسي قال: حدثني صاحب لي من أهل الري یقال له: أشرس، قال: قدم 

عن إسحاق بن راشد، فقدم علینا إسحاق بن راشد، فجعل  علینا محمد بن إسحاق، فكان یحدثنا
یقول: ثنا الزهري، وحدثنا الزهري. قال فقلت له: أین لقیت ابن شهاب؟ قال: لم ألقه، مررت ببیت 

  المقدس فوجدت كتاًبا له ثم.

: وقد )2(وقد أشار كل من ابن عساكر وابن حجر إلى ضعف هذه القصة، فقال ابن عساكر
  لم یلق الزهري.قیل: إن إسحاق 

رجل من أهل الّرّي  - : وُروي عن ابن المدیني عن الطیالسي عن َأْشَرس )3(وقال ابن حجر
ما یدل على أنه لم یلق الزهري. وَرَوى ابن أبي َخْیَثَمة بإسناد جید عن إسحاق أنه لقي الزهري.  - 

  .)4(وقد صرح الذهبي بسماع الراوي من الزهري

: )5(القصة أیًضا ثبوت ما یعارضها؛ فقد قال ابن سعدومما یدل على عدم صحة هذه 
أخبرنا عبد اهللا بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبید اهللا بن عمرو، قال: قال لي إسحاق بن راشد: 

قلت: إن بالكوفة مولى لبني أسد یروي  - قال  -كان الزهري إذا ذكر أهل العراق ضعف علمهم. 
ال قلت: نعم، إن شئت جئتك ببعض علمه. قال: فجيء أربعة آالف حدیث. قال: أربعة آالف! ق

به. فأتیته به، قال فجعل یقرأ، وأعرف التغییر فیه، وقال: واهللا إن هذا لعلم، ما كنت أرى أحدا یعلم 
  هذا.

ومما یدل أیًضا على سماع إسحاق من الزهري: روایة البخاري في "صحیحه" تصریح 
ریق موسى بن أعین: حدثنا إسحاق بن راشد، أن إسحاق بالتحدیث عن الزهري: فقد روي من ط

الزهري حدثه، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك، عن أبیه، قال: سمعت أبي 
  . فذكر قصة تخلف كعب عن غزوة تبوك.)6(…"كعب بن مالك

                                                           
  ).110معرفة علوم الحدیث، للحاكم (ص: ) 1(
 ).8/212تاریخ دمشق، البن عساكر () 2(
  ).1/389فتح الباري، البن حجر () 3(
  ).42انظر: من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي (ص: ) 4(
 ).6/332الطبقات الكبرى، البن سعد () 5(
، ِكَتاُب َتْفِسیِر الُقْرآِن، َباُب {َوَعَلى الثََّالَثِة الَِّذیَن ُخلُِّفوا َحتَّى ِإَذا 4677، ح ) 6/70انظر: صحیح البخاري () 6(

َال َمْلَجَأ ِمَن اللَِّه ِإالَّ ِإَلْیِه، ثُمَّ َتاَب َعَلْیِهْم  َضاَقْت َعَلْیِهُم اَألْرُض ِبَما َرُحَبْت، َوَضاَقْت َعَلْیِهْم َأْنُفُسُهْم َوَظنُّوا َأنْ 
  ].118ِلَیُتوُبوا، ِإنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحیُم} [التوبة: 
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ذا معروف بتحریه وشدة تنقیره عن أحوال الرجال، فصنیعه ه - رحمه اهللا تعالى- والبخاري 
  یدل على ثبوت سماع إسحاق من الزهري.

  وٕاضافة على ثبوت سماعه، فقد أخرج له البخاري فیما تابعه غیره من الرواة عن الزهري.

: غالب ما أخرج له البخاري ما شاركه فیه غیره عن الزهري، وهي مواضع )1(قال ابن حجر
  یسیرة.

، وأن القصة التي ُنقلت عنه وبهذه األدلة یتبین أن إسحاق بن راشد قد سمع من الزهري
بأنه لم یسمع من الزهري غیر صحیحة. وتقدم أن الذین وصفوه بالتدلیس لم یذكروا لذلك مستندا إال 
تلك القصة، وقد ثبت عدم صحتها، وبذلك یخرج إسحاق بن راشد من جماعة الموصوفین 

  بالتدلیس.

  وأما حدیثه عن الزهري:

  : لیس في الزهري بذاك.)2(لذهلي والنسائي؛ فقال ابن معینفقد تقدم أنه تكلم فیه ابن معین وا

  : مضطرب في حدیث الزهري.)3(وقال محمد بن یحیى الذهلي

  : لیس بذاك القوي في الزهري.)4(وقال النسائي

 .)5(وذكره ابن رجب في (أصحاب الزهري الذین ضعفوا فیه)
 وأحكام غیره من النقاد: یعقوب الفسوي اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

الراوي ثقة، وقد ثبت سماعه من الزهري، لكن في حدیثه عن الزهري بعض الوهم، كما قال     
  ابن حجر، لذلك ال یقبل من حدیثه عن الزهري إال ما وافقه علیه غیره، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

       مطابقة لعبارة اإلمام وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وجاءت عبارته    
  ، وتكلموا في حدیثه عن الزهري كما تقدم بیانه.-في أحد أقواله- ابن معین

  

  

                                                           
  ).1/389فتح الباري، البن حجر () 1(
 ).8/213تاریخ دمشق، البن عساكر () 2(
  ).1/376مع الصحیح، ألبي الولید الباجي (التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجا) 3(
 ).3/407السنن الكبرى، للنسائي () 4(
  ).2/808انظر: شرح علل الترمذي، البن رجب () 5(



  

567 
 

 الثالثالفصل 

 :)1(َبدُر بُن اْلَخِلیِل اَألَسِديُّ اْلُكوِفيُّ  الراوي الثاني:
  بدر بن الخلیل صالح الحدیث. :)2(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي:  -

   في الثقات. )5(وابن شاهین )4(وذكره ابن حبان ،)3(وثقه ابن معین

   : ال بأس به.)6(وقال الدارقطني

  في موضع آخر: صالح الحدیث.  )8(والدارقطني )7(وقال ابن معین

  : شیخ.)9(وقال أبو حاتم الرازي

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  صالح الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلم. الراوي      

ین ابن مع وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وجاءت عبارته مطابقة لعبارة اإلمام      
  .- في أحد قولیهما- والدارقطني 

  

ِعُق ْبُن َحْزٍن اْلَبْكِريُّ اْلَبصريُّ  الراوي الثالث:  :)10(الصَّ
ِعِق ْبِن َحَزٍن وهو صالح الحدیث. )12(حدثنا ُسَلْیَمانُ  :)11(قال یعقوب الفسوي -   عن الصَّ

                                                           
انظر: الثقات، البن حبان  بدر بن خلیل األسدي الكوفي، یروي عن أبي وائل، روى عنه وكیع وأبو أسامة.) 1(

)6/116.(                                      
 ).190/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  ).2/412، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/510تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 3(
  ).6/116الثقات، البن حبان () 4(
 ).49تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 5(
 ).18للدارقطني (ص: سؤاالت البرقاني ) 6(
 ).3/354تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
 ).888/ 2المؤتلف والمختلف، للدارقطني () 8(
  ).2/412الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
، أبو عبد اهللا، من السابعة، بخ م مد س. انظر: تقریب التهذیب، ال) 10( ِعُق ْبُن َحْزٍن اْلَبْكِريُّ اْلَبصريُّ بن الصَّ

  ).276حجر (ص: 
 ).2/662المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 11(
هو سلیمان بن حرب األزدي الواشحي البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة، مات سنة أربع ) 12(

  ).250وعشرین ومائتین وله ثمانون سنة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
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  أقوال النقاد في الراوي:  -
   .)3(وأبو زرعة الرازي )2(والعجلي )1(وثقه ابن معین
  .)6(والذهبي )5(والنسائي )4(أبو داودوكذلك وثقه 

  في الثقات. )8(وابن خلفون )7(وذكره ابن حبان

  : ما به بأس.)10(وقال أبو حاتم الرازي: لیس به بأس، )9(وقال ابن معین مرة

  : صدوق، وزاد: یهم وكان زاهًدا.)11(وقال موسى بن إسماعیل التبوذكي وابن حجر

  : لیس بالقوي.)12(وقال الدارقطني

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  سبحانه وتعالى أعلم.الراوي صدوق، واهللا     

بیان  وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وضعفه اإلمام الدارقطني من غیر    
  السبب.

  

  

  

                                                           
   ).413، سؤاالت ابن الجنید (ص: )133الدارمي (ص:  تاریخ ابن معین، روایة) 1(
قال الباحث: نقل ابن حجر عن العجلي توثیقه ولم أقف على توثیقه في النسخة المطبوعة من ثقات العجلي. ) 2(

 ).4/424انظر: تهذیب التهذیب، البن حجر (
الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم           ، )3/883الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 3(

)4/456.(  
  ).2/163سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 4(
 ).13/176تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 5(
 ).1/503الكاشف، للذهبي () 6(
  ).6/479الثقات، البن حبان () 7(
 ).6/378إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 8(
  ).4/456والتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح ) 9(
 ).4/456الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 10(
 ).276تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 11(
 ).169اإللزامات والتتبع، للدارقطني (ص: ) 12(
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 :)1(الَبْصريُّ  ُعَباَدُة ْبُن ُمْسِلٍم اْلَفَزاِريُّ  الراوي الرابع:
قال: ثنا ُعَباَدُة ْبُن ُمْسِلٍم اْلَفَزاِريُّ، وهو صالح الحدیث،  )3(حدثنا َأُبو ُنَعْیمٍ  :)2(قال یعقوب الفسوي -

  وقد روى عنه سفیان الثوري وغیره.

، وهو ثقة. :)4(وقال في موضع آخر -   حدثنا َأُبو ُنَعْیٍم قال: ثنا ُعَباَدُة ْبُن ُمْسِلٍم اْلَفَزاِريُّ

  أقوال النقاد في الراوي:  -
  : ثقة ثقة.)5(قال ابن معین

، وزاد: اضطرب فیه )9(وابن حجر )8(والنسائي )7(وابن معین مرة )6(ووثقه وكیع بن الجراح
  في الثقات. )12(وابن خلفون )11(وابن شاهین )10(وذكره ابن حبان، ابن حبان قول

  : ال بأس به.)13(وقال أبو حاتم الرازي
"المجروحین"، أما عن قول ابن حجر: اضطرب فیه قول ابن حبان؛ فألنه ذكره في 

  : منكر الحدیث على قلته ساقط االحتجاج بما یرویه، ... كوفي یخطئ.)14(فقال
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.  

                                                           
انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص:   .4عبادة بن مسلم الفزاري، أبو یحیى البصري، من السادسة، بخ ) 1(

292.(                         
 ).3/187المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
  هو الفضل بن دكین.) 3(
 ).3/234المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي  () 4(
  ).175تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 5(
  ).6/95التاریخ الكبیر، للبخاري () 6(
  ).6/96، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()3/371تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 7(
  ).14/191تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 8(
                        ).292تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
  ).7/160الثقات، البن حبان () 10(
 ).175تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 11(
  ).7/193لمغلطاي (إكمال تهذیب الكمال، ) 12(
  ).6/96الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 13(
 ).2/173المجروحین، البن حبان () 14(
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كما    قول اإلمام ابن حبان وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، واضطرب فیه
  ذكر اإلمام ابن حجر.

  

َواة  -30  الذین قال فیهم، "َرُجٌل َصاِلٌح َراِجٌح":الرُّ
 :)1(ُمَحمَُّد بُن َطْلَحَة بِن ُمَصرٍِّف الَیاِميُّ  الراوي:

محمد بن طلحة مات أبوه وهو صغیر جًدا، وقد َتَكلََّم الناس في روایته  :)2(قال یعقوب الفسوي -
  عن أبیه إال أنه في الجملة رجل صالح راجح.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

: ثقة إال أنه كان ال یكاد یقول في )6( )5(، وقال أحمد بن حنبل)4(والذهبي )3(ابن معین وثقه
  .: ثقة إال أنه سمع من أبیه وهو صغیر)7(وقال العجلي ،شيء من حدیثه: حدثنا

    .)9(، وقال: یخطئ، وكذا قال أبو داود)8(وذكره ابن حبان في الثقات  

: لیس به )11(: ال بأس به، وقال ابن معین فى موضع)10(موضع آخر يوقال العجلي ف
  : صالح.)13(مرة وأبو زرعة الرازي )12(بأس، وقال ابن معین

                                                           
محمد بن طلحة بن ُمَصرٍِّف الیامي، كوفي من السابعة مات سنة سبع وستین ومائة، خ م د ت عس ق.                ) 1(

  ).485انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/178والتاریخ، لیعقوب الفسوي (المعرفة ) 2(
 ).3/72الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 3(
، سیر أعالم النبالء )160، الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم (ص: )4/497تاریخ اإلسالم () 4(

  ).2/595، المغني في الضعفاء، للذهبي ()7/37(
،                     )2/635اري في الجامع الصحیح، ألبي الولید الباجي (التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخ) 5(

  ).4/85الضعفاء الكبیر، للعقیلي (
  ).7/292قال الباحث: وفي روایة بدل: "ثقة"، " البأس به". انظر: الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 6(
 ).2/241معرفة الثقات، للعجلي () 7(
  ).7/388الثقات، البن حبان () 8(
 ).1/301سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 9(
 ).2/241معرفة الثقات، للعجلي () 10(
 ).205تاریخ ابن معین، روایة الدارمي (ص: ) 11(
 ).4/85، الضعفاء الكبیر، للعقیلي ()7/292الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
  ).3/930لبرذعي (الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة ا) 13(
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مرة: صدوق، وزاد: مشهور، محتج به في الصحیحین،  )2(والذهبي )1(وقال أبو زرعة الرازي
  : صدوق له أوهام، وأنكروا سماعه من أبیه لصغره. )3(وقال ابن حجر

وقد أشار اإلمام یعقوب الفسوي إلى مثل كالم اإلمام ابن حجر، بقوله: "وقد َتَكلََّم الناس في 
  روایته عن أبیه". 

: أهاب )4(طلحة) یشیر إلى مشكلة روایته عن أبیه، فقالوحتى أن الراوي نفسه (محمد بن 
   .حدیث أبي، واهللا ما أذكره إال كالحلم

: قال محمد بن طلحة: أدركت أبى كالحلم. وقد روى عن أبیه )5(وقال مظفر بن مدرك
  .)7(ابن معین في موضع : لیس بشيء، وكذا قال)6(أحادیث صالحة، وقال في موضع آخر

  ، )9(وابن معین )8( وضعفه مظفر بن مدرك

: كان یقال ثالثة كان ُیتَّقى حدیثهم: محمد بن طلحة )10(وقال ابن معین في موضع آخر
  بن مصرف، وأیوب بن عتبة، وفلیح بن سلیمان.ا

  : لیس بالقوي.)11(وقال النسائي

: كانت له أحادیث منكرة. قال عفان: كان محمد بن طلحة یروي عن )12(وقال ابن سعد
دیم الموت. وكان الناس كأنهم یكذبونه ولكن من یجترئ أن یقول له أنت تكذب، كان أبیه. وأبوه ق
  من فضله.

  
                                                           

، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم          )3/930الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي () 1(
)7/292.(  

  ).3/587میزان االعتدال، للذهبي () 2(
 ).485تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 3(
  ).2/635الصحیح، ألبي الولید الباجي (التعدیل والتجریح، لمن خرج له البخاري في الجامع ) 4(
  ).7/292، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()1/131تاریخ ابن معین، روایة ابن محرز () 5(
 ).3/408تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 6(
 ).4/85الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 7(
 ).4/381تاریخ ابن معین، روایة الدوري () 8(
 ).7/292، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()1/67ن، روایة ابن محرز (تاریخ ابن معی) 9(
 ).7/292، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()2/596العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 10(
 ).93الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 11(
  ).6/354الطبقات الكبرى، البن سعد () 12(
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 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق یخطئ، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    
    توثیقه، وجاءت عبارته مطابقة لعبارة اإلماموافق أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على     

وضعفه    مع زیادة "راجح" عند الفسوي، - في أحد أقوالهما –زرعة الرازي يابن معین واإلمام أب
  وابن سعد والنسائي. -في أحد أقوالهما –األئمة مظفر بن مدرك وابن معین 

كما أشار لذلك اإلمام ولعل السبب في التضعیف هو روایة الراوي عن أبیه وهو صغیر، 
"له  ابن حجر بقوله: "وأنكروا سماعه من أبیه لصغره". ولعل هذا ما قصده اإلمام ابن سعد بقوله:

  أحادیث منكرة".
"ویجيء : )1(وبالجملة یعتبر حدیث الراوي في مرتبة الحدیث الحسن، قال اإلمام الذهبي

ظهر لك أن (الصحیحین) فیهما حدیثه من أداني مراتب الصحیح، ومن أجود الحسن، وبهذا ی
   الصحیح وما هو أصح منه".

  

َواة  -31   الذین قال فیهم، "َرُجٌل َصاِلٌح َوِكَتاُبُه َال َبْأَس ِبِه":الرُّ
 :)2(َیْحَیى ْبُن ُسَلْیٍم الطَّاِئِفيُّ  الراوي:

َوإَِذا َحدََّث  َیْحَیى ْبُن ُسَلْیٍم الطَّاِئِفيُّ ُسنِّيٌّ َرُجٌل َصاِلٌح َوِكتَاُبُه َال َبْأَس ِبِه، :)3(قال یعقوب الفسوي -
  ِمْن ِكتَاِبِه َفَحِدیُثُه َحَسٌن، َوإَِذا َحدََّث ِحْفًظا َفُیْعَرُف َوُیْنَكُر.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

   )8(والذهبي )7(والعجلي )6(لوأحمد بن حنب )5(وابن معین )4(وثقه ابن سعد

  

                                                           
  ).7/37النبالء، للذهبي ( سیر أعالم) 1(
انظر: تقریب التهذیب،   یحیى بن ُسَلْیم الطائفي، نزیل مكة، من التاسعة، مات سنة ثالث وتسعین ومائة، ع.) 2(

  ).591البن حجر (ص: 
 ).51/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).500/ 5الطبقات الكبرى، البن سعد () 4(
 ).3/60الدوري ( تاریخ ابن معین، روایة) 5(
   ).64 / 9انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي ( ) 6(
 ).2/353معرفة الثقات، للعجلي () 7(
 ).2/367الكاشف، للذهبي () 8(
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  . )3(والزیلعي )2(والبوصیري )1(والهیثمي

، وقال: كان جائز الحدیث، )5(، وقال: یخطئ، وابن شاهین)4(وذكره ابن حبان في الثقات   
  ا.وكان رجًال صالحً 

   .: أحادیثه صالحة متقاربة، وهو صدوق ال بأس به)6(وقال ابن عدي

: صدوق، وزاد یهم في الحدیث، وأخطأ في أحادیث رواها )8(والساجي )7(وقال ابن القطان
  الحفظ.  ئ: صدوق سی)9(عبید اهللا بن عمر لم یحمده أحمد. وكذا ابن حجر قال

  النسائي مرة: إال في عبید اهللا  : لیس بالقوي، ووثقه)11(والنسائي )10(وقال أبو بشر الدوالبي
  : لیس به بأس، وهو منكر الحدیث عن عبید اهللا ابن عمر. )13(، وقال في موضع آخر)12(بن عمرا

وال  : شیخ صالح، محله الصدق، ولم یكن بالحافظ، یكتب حدیثه)14(وقال أبو حاتم الرازي
 یحتج به.

: قال أبو حاتم: ال یحتج به، ولم یبین الجرح!! وقد وثقه یحیى )15(وقال الضیاء المقدسي
  ابن معین وروى له البخاري ومسلم.

قال الباحث: وجمهور من تكلم فیه من العلماء، تكلموا فیه من جهة حفظه، ال سیما في 
  روایته عن عبید اهللا بن عمر. 

                                                           
 ). 299/ 3مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي ( ) 1(
  ). 144/ 2مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصیري ( ) 2(
 ). 203/ 4نصب الرایة ألحادیث الهدایة، للزیلعي ( ) 3(
  ).7/615الثقات، البن حبان () 4(
  ).261تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 5(
 ).9/64الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
  ).2/43التلخیص الحبیر، البن حجر () 7(
 ).11/227تهذیب التهذیب، البن حجر () 8(
 ).591/ 1تقریب التهذیب، البن حجر () 9(
 ).31/368تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 10(
  ).108الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص: ) 11(
  ).7/432انظر: لسان المیزان، البن حجر () 12(
  ).31/368تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 13(
 ).9/156الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 14(
 ).10/55األحادیث المختارة، للضیاء المقدسي () 15(
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: یحیى بن سلیم كذا، وكذا، واهللا إن حدیثه یعني فیه شيء، كأنه لم )1(فقال أحمد بن حنبل
: یحیى بن سلیم )3(فتركته، وقال: أتیته فكتبت عنه شیئًا، فرأیته یخلط في الحدیث، )2(یحمده، وقال

: كان قد أتقن حدیث ابن خثیم، )4(مضطرب الحدیث، روى عن عبید اهللا مناكیر، وقال مرة أخرى
كانت عنده في كتاب، فقلنا له: أعطنا كتابك، فقال: أعطوني مصحفًا رهنًا، قلنا: من أین لنا 

یهم الكثیر في حدیثه، إال : رجل صالح صاحب عبادة )5(مصحف ونحن ُغَرباء، وقال البخاري
ث یهم فیها، أحادیث كان ُیسأل عنها، فأما غیر ذلك فیهم الكثیر، روى عن عبید اهللا بن عمر أحادی

: وهو كما قال وهو )7(، وقال ابن حجر)6(ه في روایته عن عبید اهللا بن عمرئوأشار البزاز إلى خط
ادیث حادیث. ومّثل لذلك بثالثة أح: أخطأ في أ)8(ضعیف في عبید اهللا بن عمر، وقال الخلیلي

: لیس بالحافظ عندهم، وقال )9(، وقال أبو أحمد الحاكمربن عمجمیعها عن عبید اهللا 
: فیه )12(: كثیر الوهم، سیئ الحفظ، وقال الشوكاني)11(الحفظ، وقال البیهقي ئسی :)10(قطنير االد

  .)13(مقال، وأورده العقیلي في الضعفاء
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام والمقارنة بین حكمخالصة القول فیه،  -

الحفظ، السیما في روایته عن عبید اهللا بن عمر، واهللا سبحانه وتعالى  ئسیالراوي صدوق     
  أعلم.

وافق بعض النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وكانت أحكام بعضهم أعلى من 
قطني والبیهقي ر ام الرازي وأبو أحمد الحاكم والدئمة أبو حاتحكمه حیث وثقوه مطلًقا، وضعفه األ

  والشوكاني.

                                                           
 ) 2/480العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 1(
   ).504/ 1البن رجب ( انظر: شرح علل الترمذي،) 2(
  ).236سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ( ص ) 3(
 ).2/480العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 4(
  ).395العلل الكبیر، للترمذي (ص: ) 5(
  ). 93/ 4) انظر: فتح الباري، البن حجر (6(
  ). 93/ 4) انظر: فتح الباري، البن حجر (7(
 ).384/ 1ي معرفة علماء الحدیث، للخلیلي (اإلرشاد ف) 8(
  ).11/227تهذیب التهذیب، البن حجر () 9(
  ).11/227تهذیب التهذیب، البن حجر () 10(
  ).9/429السنن الكبرى، للبیهقي () 11(
 ). 2/ 7) نیل األوطار، للشوكاني (12(
  ). 406/ 4الضعفاء الكبیر، للعقیلي ( ) 13(
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ولعل السبب في التضعیف هو روایة الراوي عن عبید اهللا بن عمر خاصة، كما أشار لذلك 
: "والتحقیق أن الكالم فیه إنما وقع في روایته عن عبید اهللا بن عمر )1(اإلمام ابن حجر بقوله

  خاصة".

ولذا فإن إطالق القول بعدم االحتجاج بحدیثه كما فعل أبو حاتم الرازي، فهو في غایة  
  التشدد غیر المطلوب.

  ومن غیر اإلنصاف أیًضا إطالق القول بتضعیفه، كما فعل بعض النقاد.

وبذلك یتبین دقة إنصاف اإلمام یعقوب الفسوي في حكمه على الراوي؛ وذلك لتفریقه بین 
 ه أو من كتابه، حیث قال: "ُسنِّيٌّ َرُجٌل َصاِلٌح َوِكتَاُبُه َال َبْأَس ِبِه، َوإَِذا َحدََّث ِمنْ الروایة من حفظ

  ِكَتاِبِه َفَحِدیُثُه َحَسٌن، َوإَِذا َحدََّث ِحْفًظا َفُیْعَرُف َوُیْنَكُر".

  

َواة  -32   "َحَسُن اْلَحِدیِث": ،الذین قال فیهمالرُّ
  :)2( َصاِلٍح الطَّاِئيُّ اْلِحْمِصيُّ َحِبیُب ْبُن  الراوي األول:

  قال: حدثنا حبیب  )5(قال: حدثنا بقیة )4(حدثنا محمد بن مصفى :)3(قال یعقوب الفسوي -
   بن صالح، وهو حسن الحدیث.ا

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)9(وابن حجر )8(والذهبي )7(والجوزجاني )6(وثقه یزید بن عبد ربه

                                                           
 ).4/418فتح الباري، البن حجر () 1(
حبیب بن صالح، أو ابن أبي موسى الطائي، أبو موسى الحمصي، من السابعة مات سنة سبع وأربعین ومائة، ) 2(

  ).151ب التهذیب، البن حجر (ص: د ت ق. انظر: تقری
 ).2/355المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
هو محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي القرشي، صدوق له أوهام، وكان یدلس، من العاشرة، مات سنة ست ) 4(

  ).507وأربعین ومائتین، د س ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
هو بقیة بن الولید بن صائد بن كعب الكالعي، أبو ُیحِمد، صدوق كثیر التدلیس عن الضعفاء، من الثامنة ) 5(

 ).126. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4مات سنة سبع وتسعین ومائة وله سبع وثمانون، خت م 
 ).5/382تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي () 6(
 ).1/455ذهبي (میزان االعتدال، لل) 7(
 ).3/837تاریخ اإلسالم، للذهبي () 8(
 ).151تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 9(
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  في الثقات. )2(وابن خلفون )1(وذكره ابن حبان  

  : مشهور في بلده بالفضل والعلم.)3(وقال أبو زرعة الرازي

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

من التوثیق  أحكامهم أعلى من حكمهوافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وكانت     
  المطلق. 

 :)4(َصَدَقُة بُن َیِزْیَد الُخَراَساِنيُّ الدَِّمْشِقيُّ  الراوي الثاني:
عن صدقة بن  )7(، حدثنا الولید)6(حدثني محمد بن عبد العزیز الرملي :)5(قال یعقوب الفسوي -

  یزید دمشقي حسن الحدیث. 

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)9(، وذكره ابن شاهین في الثقات)8(أبو زرعة الدمشقيوثقه 

وقال أبو حاتم   : صالح الحدیث،)11(: لیس به بأس، وقال في موضع)10(وقال ابن معین
  : صالح.)12(الرازي

                                                           
   ).6/182الثقات، البن حبان () 1(
 ).3/369إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 2(
  ).3/104الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 3(
المقدس، وروى عن: قتادة، وحماد بن أبي سلیمان، وبنت صدقة بن یزید الدمشقي، أصله خراساني نزل بیت ) 4(

واثلة بن األسقع، ویحیى بن َأِبي كثیر، وعدة، وعنه: محمد بن شعیب، والولید بن مسلم، وضمرة ْبن ربیعة، 
  ).4/87ورواد اْبن الجراح، وغیرهم، مات سنة نیف وخمسین ومائة. انظر: تاریخ اإلسالم، للذهبي (

 ).2/438خ، لیعقوب الفسوي (المعرفة والتاری) 5(
هو محمد بن عبد العزیز العمري الرملي، ابن الواسطي، صدوق یهم، وكانت له معرفة، من العاشرة، خ تم س. ) 6(

 ).493انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
الثامنة، مات  هو الولید بن مسلم القرشي موالهم أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثیر التدلیس والتسویة، من) 7(

  ).584. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 4آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعین ومائة، 
 ).24/41تاریخ دمشق، البن عساكر () 8(
 ).118تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین (ص: ) 9(
  ).2/211سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاني () 10(
 ).4/417الدوري (تاریخ ابن معین، روایة ) 11(
  ).4/431الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 12(
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وقال  ،)4(والنسائي )3(وأحمد بن حنبل )2(وأبو حاتم الرازي مرة )1(وضعفه ابن معین
   .: لین الحدیث)5(الجوزجاني

  : أحادیثه أقرب للضعف من الصدق.)6(عديوقال ابن 

  في الضعفاء. )10(وابن الجوزي )9(والعقیلي )8(والساجي )7(وذكره ابن الجارود        

  : منكر الحدیث.)11(وقال البخاري

      : كان ممن یحدث عن الثقات باألشیاء المعضالت على قلة روایته،)12(وقال ابن حبان
  االحتجاج به.ال یجوز االشتغال بحدیثه عند 

  : متروك عند األكثر. )13(وقال ابن حجر
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

   خالف أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي في توثیقه.    

  

  

  

 
                                                           

 ).359سؤاالت ابن الجنید (ص: ) 1(
 ).4/315لسان المیزان، البن حجر () 2(
  ).4/431، الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم ()1/551العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 3(
 ).58للنسائي (ص: الضعفاء والمتروكون، ) 4(
 ).274أحوال الرجال، للجوزجاني (ص: ) 5(
 ).5/124الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي () 6(
 ).4/315لسان المیزان، البن حجر () 7(
  ).4/315لسان المیزان، البن حجر () 8(
 ).2/206الضعفاء الكبیر، للعقیلي () 9(
 ).2/55الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي () 10(
  ).24/42تاریخ دمشق، البن عساكر () 11(
 ).1/374المجروحین، البن حبان () 12(
 ).59أمالي األذكار في فضل صالة التسبیح، البن حجر (ص: ) 13(
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 :)1(ُمَحمَِّد ْبِن ُشَرْحِبیٍل اْلَمكِّيُّ ُمْصَعُب ْبُن  الراوي الثالث:
عن مصعب بن محمد بن ُشَرْحِبیَل، َأَحُد  )4(عن سفیان )3(حدثنا سعید :)2(قال یعقوب الفسوي -

  َبِني َعْبِد الدَّاِر حسن الحدیث.

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  : ُوثِّق،)6(، وقال الذهبي)5(وثقه ابن معین

وقال ابن عیینة وأبو حاتم  : ال بأس به.)8(وقال ابن حجر .)7(الثقاتوذكره ابن حبان في 
  : ال أعلم إال خیًرا.)11(وقال أحمد بن حنبل .)10(: صالح، وزاد: یكتب حدیثه وال یحتج به)9(الرازي

 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  سبحانه وتعالى أعلم. الراوي صدوق، واهللا    

   وافق النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه.    
 

َواة  -33   "َشْیٌخ": ،الذین قال فیهمالرُّ
بِّيُّ  الراوي األول:  :)12(َجْحُش ْبُن ِزَیاٍد الضَّ

                                                           
مصعب بن محمد بن عبد الرحمن بن شرحبیل العبدري المكي، من الخامسة، د س ق.                                  ) 1(

  ).533بن حجر (ص: انظر: تقریب التهذیب، ال
 ).2/355المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
هو سعید بن أسد بن موسى اُألَموي المصري، أبو عثمان، روى عن: َضْمرة، ووالده، وله مصنَّفات في فضائل ) 3(

  ).5/572الّتابعین، وكان فاضًال، مات سنة تسٍع وعشرین ومائتین. انظر: تاریخ اإلسالم، للذهبي (
  هو الثوري. )4(
 ).8/305الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 5(
  ).2/268الكاشف، للذهبي () 6(
   ).7/480الثقات، البن حبان () 7(
  ).533تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 8(
  ).8/305الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 9(
وٕانما ذكرتها كتب الجرح والتعدیل، انظر:             قال الباحث: وهذه الزیادة ال توجد في كتاب ابن أبي حاتم، ) 10(

 ).10/165، تهذیب التهذیب، البن حجر () 4/122میزان االعتدال، للذهبي (
 ).8/305الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 11(
، یعد في الكوفیین، سمع االحنف وعن تمیم بن حذلم، روى عنه الثو ) 12( بِّيُّ ري وأبو بكر  َجْحُش ْبُن ِزَیاٍد الضَّ

  ).2/253ومحمد بن فضیل بن غزوان. انظر: التاریخ الكبیر، للبخاري (
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  عن َجْحٍش شیخ. )3(قال: ثنا سفیان )2(حدثنا أبو ُنَعیم :)1(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)4(ذكره ابن حبان في الثقات
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  -

  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    

  اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه.وافق النقاد     
  

 :)5(ُسَلیم الُكوفيُّ َحِریش ْبن  الراوي الثاني:
  عن َحَرْیٍش الكاتب، كوفي، شیخ. )7(حدثنا سفیان :)6(قال یعقوب الفسوي -

  أقوال النقاد في الراوي: -

   في الثقات. )10(وابن خلفون )9(، وذكره ابن حبان)8(وثقه أبو داود

   : مقبول.)13(وقال ابن حجر : ُوثِّق.)12(: صدوق، وقال في موضع آخر)11(وقال الذهبي

  : لیس بشيء.)14(وقال ابن معین

  
                                                           

 ).102/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 هو الفضل بن دكین.) 2(
 هو الثوري.) 3(
   ).6/157الثقات، البن حبان () 4(
أبو سعید، من السابعة، د س.                                َحِریش ْبن ُسَلیم، أو ابن أبي حریش الجعفي أو الثقفي الكوفي، ) 5(

  ).157انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).3/104المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
 هو الثوري.) 7(
  ).5/585، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي ()3/292الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 8(
   ).6/245، البن حبان (الثقات) 9(
 ).4/47إكمال تهذیب الكمال، لمغلطاي () 10(
 ).1/155المغني في الضعفاء، للذهبي () 11(
  ).1/319الكاشف، للذهبي () 12(
 ).157تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 13(
  ).3/292الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 14(
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 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمامخالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم  - 
  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.       
 وافق أغلب النقاد اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه، وضعفه اإلمام ابن معین ولكن دون       

     ذكر السبب.
 :)1(ناِجَیُة ْبُن ِإیاٍس الُمحاِرِبيُّ  الراوي الثالث:

  عن ناجیة المحاربي، وهو شیخ.)4(قال: ثنا سفیان )3(حدثنا قبیصة :)2(قال یعقوب الفسوي -
  أقوال النقاد في الراوي:  -

  .)5(ذكره ابن حبان في الثقات
 یعقوب الفسوي وأحكام غیره من النقاد: اإلمام خالصة القول فیه، والمقارنة بین حكم -
  الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.    
 اإلمام یعقوب الفسوي على توثیقه.وافق النقاد     

  :النسيب : الرواة املُعدلون مبصطلحات التعديلالثايناملطلب 
َواة باستعمال مصطلحات عد َیعُقوب الَفَسويعدَّل اإلمام          التَّْعِدیل النِّسبي،د من الرُّ

   -وهم كالتالي:
َواة الذین قال فیهم  -1   :»من فالن ثبتأَ «الرُّ

  :سفیان بن عیینة، و محمد بن مسلم الطائفي المفاضلة بین
 )8(وٕان كان سفیان بن ُعَیْیَنة )7("محمد بن مسلم الطائفي :)6(في الرَّاویین َیعُقوب الَفَسويقول  -

  ال بأس به". أثبت منه، فهو أیًضا ثقة
                                                           

، عن ابن أبي )1( لیلى، وأبي ُعَبیدة، َنَسَبُه یعلى بن الحارث، ُیَعدُّ ِفي الكوفیین، روى عنه  ناِجَیة بن ِإیاس الُمحاِرِبيُّ
، والثوري. انظر: التاریخ الكبیر، للبخاري (   ).107/ 8َأبو ِإسحاق الَهمداِنيُّ

 ).109/ 3المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
لكوفي، صدوق ربما خالف، من التاسعة، مات هو قبیصة بن عقبة بن محمد بن سفیان السُّوائي، أبو عامر ا) 3(

  ).453سنة خمس عشرة ومائتین، ع. انظر: تقریب التهذیب (ص: 
 هو الثوري.) 4(
   ).7/539الثقات، البن حبان () 5(
 ).435/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 6(
 من هذا البحث.) 484محمد بن مسلم الطائفي. تقدَّمت ترجمته (ص:) 7(
 من هذا البحث.) 441سفیان بن ُعَیْیَنة. تقدَّمت ترجمته (ص:) 8(
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  .(1)تقدَّمت أقوال النُّقَّاد في الراوي أقوال النقاد في محمد بن مسلم الطائفي: -

  .(2)تقدَّمت أقوال النُّقَّاد في الراوي أقوال النقاد في سفیان بن عیینة: -

َواة والمقارنة بین  -   :النقادوأحكام غیره من  یعقوب الفسوي اإلمام حكمخالصة القول في الرُّ

  .واهللا أعلم"صدوق"،  محمد بن مسلم الطائفي"، وأما إمام حجة ثقة" سفیان بن ُعَیْیَنة

وهذا ال  بین محمد، وسفیان، فبّین أنَّ سفیان أثبت وأتقن، يیعقوب الفسو وقد فاضل اإلمام 
  یتعارض مع أقوال النُّقَّاد الذین أثنوا على سفیان كثیرًا.

  

َواة الذین قال فیهم  -2   :»من فالن وثقأَ «الرُّ
  رواة حدیث (مصریین)، وبین أهل الكوفة: المفاضلة بین

َواة َیعُقوب الَفَسويقول  -    ،)5(وعمرو بن الربیع بن طارق ،)4(حدثنا سعید بن أبي مریم: )3(في الرُّ

 ،أخبره : أن أباه)8(عن عبد الملك بن عبد العزیز بن ملیل ،)7(قالوا: حدثنا ابن لهیعة ،)6(وابن بكیر
  الحدیث.  ذكرو  ،)9(ديیْ بَ ء الزُّ زْ أنه سمع عبد اهللا بن الحارث بن جَ 

  قال أبو یوسف: هؤالء عندي أوثق من أهل الكوفة، وٕان لم یكونوا ُوْثٌق فال َیِقلُّوَن عنهم.
                                                           

  من هذا البحث.) 484النُّقَّاد فیه (ص:انظر: أقوال ) 1(
  من هذا البحث.) 441انظر: أقوال النُّقَّاد فیه (ص:) 2(
 ).435/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
هو سعید بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مریم الجمحي بالوالء، أبو محمد المصري، وقد ینسب إلى جد ) 4(

                                  جده، ثقة ثبت فقیه، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وعشرین ومائتین، وله ثمانون سنة، ع.         
 ).234انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

هو عمرو بن الربیع بن طارق الكوفي، نزل مصر، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومائتین، خ م ) 5(
 ).421د. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

، موالهم المصري، وقد ینسب إلى جده، ثقة في اللیث، وتكلموا في هو یحیى بن عبد اهللا بن بكیر المخزومي) 6(
  سماعه من مالك، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى وثالثین ومائتین، وله سبع وسبعون سنة، خ م ق.           

 ).592انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص:      
لرحمن المصري القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد هو عبد اهللا بن لهیعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد ا) 7(

احتراق كتبه، وروایة ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غیرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون،            
 ).319مات سنة أربع وسبعین وقد ناف على الثمانین م د ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 

لى ترجمة له وال ألبیه، ولكن اإلمام الفسوي ذكر أباه في "ثقات التابعین من أهل مصر". لم یعثر الباحث ع) 8(
 ).2/498انظر: المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي (

 هو صحابي جلیل مشهور.) 9(
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  املطلب الثالث: جدول املقارنة ونتائجه:
َواة الُمعدَّلین عند اإلمام الناقد  ، والتي ُعنیت فیها َیعُقوب الَفَسويوبعد هذه الجولة مع الرُّ

َواة، والمقارنة بین حكم اإلمام   َیعُقوب الَفَسويبالرجوع إلى أقوال األئمة النُّقَّاد في جمیع هؤالء الرُّ
وذلك من خالل الجدول التالي، ثم وأحكام غیره من النُّقَّاد، أعرض أهم ما توصلت إلیه من نتائج 

   أسطر أهم ما وقفت علیه من مالحظات:
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  :أوًال: جدول المقارنة

 َیعُقوب الَفَسويمصطلحات التَّْعِدیل عند اإلمام 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

ْتَقاِن َواْلِحْفظِ « -1 َواة: (                                                                                     :   »ِإَلْیِهْم َتْنَتِهي اْألََماَنُة ِفي اْلِعْلِم َواإلِْ   )3عدد الرُّ

1-   
 َأَنسِ  ْبنُ  َماِلكُ 
  يّ ْصَبحَ األَ 

  -  كل النُّقَّاد  ع
إمام دار الهجرة رأس 

وكبیر   المتقنین
  المتثبتین

اإلمام الحافظ فقیه 
  األمة شیخ اإلسالم

ثقة ثبت حجة إمام 
  دار الهجرة

  

2-   
ُسْفَیاُن ْبُن َسِعیٍد 

  -  كل النُّقَّاد  ع  الثَّْوِريّ 
ثقة حافظ فقیه 
  عابد إمام حجة

متفق ثبت  حجة
  علیه

إمام ثقة متقن 
    حجة

3-   
 ُسْفَیاُن بُن ُعَیْیَنةَ 

  الِهالليّ 
  -  كل النُّقَّاد  ع

ثقة حافظ إمام 
  فقیه حجة

كان إماًما حجًة حافًظا 
واسع العلم كبیر القدر، 

اتفقت األئمة على 
  به االحتجاج

    ثقة حجة إمام

ْتَقاِن َواْلِحْفظِ « -2 َواة: (                                                                                                         :   »الَغاَیٌة ِفي اإلِْ   )2عدد الرُّ

4-   
ُمَحمَُّد بُن 
  اْلُمْنَكِدرِ 

  فاضل ثقة  -  كل النُّقَّاد  ع

اإلمام شیخ اإلسالم 
ُمجَمع على ثقته 
وتقدمه في العلم 

  والعمل

    إمام متقن
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  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

    ثقة ثبت  حافظ حجة  ثقة ثبت  -  كل النُّقَّاد  ع  الَفضُل بُن ُدَكْین   -5

َواة: (                                                                                                                 :      »ِإَماٌم ِفي اْلِعْلمِ « -3   )1عدد الرُّ

 َسِعْیدِ  بنُ  َیْحَیى   -6
  األَْنَصاِريّ 

  ثقة إمام حجة  حافظ فقیه حجة  ثقة ثبت  -  كل النُّقَّاد  ع

  

  

  

َواة: (                                                                                                                     :       »ِثَقٌة ِثَقةٌ « -4   )3عدد الرُّ

ُعْثماُن ْبُن    -7
  َعاِصم

  ع
  

  كل النُّقَّاد

  

-  

  

  ثقة ثبت

  

  ثقة ثبت
    ثقة ثبت

  ع  َقْیُس ْبُن ُمْسِلم   -8
  

  كل النُّقَّاد

  

-  

  

  ثقة

  

  ثبت
    ثقة مرجئ

َمْنُصوُر ْبُن    -9
  َزاَذانَ 

  ع
  

  كل النُّقَّاد

  

-  

  

  ثقة ثبت عابد

  

  

  ثقة كبیر الشأن
    ثقة ثبت عابد
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  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                                                                                                     :       »ِثَقٌة ُمْتِقنٌ « -5   )3عدد الرُّ

10-   

َجْعَفُر ْبُن 
  ُسَلْیَمانَ 

  

  

  النُّقَّاد أغلب  4بخ م 

یحیى 
ابن  ،لقطانت

ابن المدیني، 
ابن  ،عمار

عبد البر،  
 ،ابن الجوزي
  .السعدي

صدوق زاهد لكنه 
  كان یتشیع

  ثقة شیعي زاهد  ثقة فیه شيء

ِإال َأنَُّه َكاَن أضاف الفسوي: "
بكر وعمر  َقِریَب الدَّاِر ِمن َأِبي

  ".يابني علي بن الُمقدِّم

وتكلموا فیه آلفة تشیعه والنكارة 
في الحدیث، وقد أجاب عنهما 

  ابن عدي.

ابن  كانوقال ابن معین: "
 ىعنه فما یسو مهدي یروي 

  ".افیه شیئً  القطان قول یحیى

11-   
َعْبُد اْلَمِلِك ْبن 

  َأِبي ُسَلْیَمانَ 
 4خت م 

  
  النُّقَّاد أغلب

ابن ،  شعبة
معین في 
  أحد أقواله

تبًعا -
  -شعبةل

  ثقة مأمون  ثقة  صدوق له أوهام

تكلم فیه شعبة لتفرده عن 
. قال عطاء بخبر الشفعة للجار

عبد  حدیث :ابن عبد الهادي
وَطْعُن ...الملك حدیٌث صحیحٌ 

شعبة في عبد الملك بسبب هذا 
ثقٌة  وهو هال یقدح فی الحدیث

  مأمونٌ 
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  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

ُد ْبُن َقْیٍس    -12 ُمَحمَّ
  النُّقَّاد أغلب  بخ م د س  اْألََسِديّ 

ابن معین في 
  ثقة  صدوق  ثقة  أقوالهأحد 

ضعفه بعضهم بال : "الذهبيقال 
  ."الكبار ووثقه الحفاظ حجة،

َواة: (                                                                                                                               :       »ِثَقٌة َمْأُمونٌ « -6   )2عدد الرُّ

    ثقة  صدوق  عابد ثقة  -  كل النُّقَّاد  قد س  َمْسُعوُد ْبُن َسْعدٍ    -13

َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد    -14
  َحیَّانَ  بنِ ا

    ثقة مأمون  إمام ثبت  عابد ثقة  -  كل النُّقَّاد  ع

َواة: (                                                                                                                                :       »ِثَقٌة َحاِفظٌ « -7   )1عدد الرُّ

َأِبي  ِإْسَماِعیُل بنُ    -15
    ثقة ثبت  حافظ  ثقة ثبت  -  كل النُّقَّاد  ع  َخاِلد

َواة: (                                                                                                                   :       »ِثَقٌة َراِجحٌ « -8   )1عدد الرُّ

    ثقة  -  -  -  كل النُّقَّاد  -  َیِزیدَ  ْبنُ  ُجَهْیرُ    -16

َواة: (                                                                                                                    :       »ِثَقٌة َمِليٌّ « -9   )2عدد الرُّ

17-   
 ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ 

  اْلَقْعَنِبيُّ  َمْسَلَمةَ 
 ت د م خ

  عابد ثقة  -  كل النُّقَّاد  س
 القدوة الثبت اإلمام

    حجة مأمونثقة   اإلسالم شیخ
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 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

18-   
 َعْبدُ  ْبنُ َیحَیى 

  ُبَكْیر ْبنِ  اللَّهِ 
  ق م خ

  النُّقَّاد أغلب

  

  

  

أبو حاتم 
الرازي،    

  النسائي

 اللیث، في ثقة
 سماعه في وتكلموا

  مالك من
  ثقة  ثقة

یحیى بن " :َمْخلدَ َبِقي بن قال 
ُبكیر سمع الموطأ من مالك 

  .سبع عشرة مرة

عن تضعیف  الذهبيوقد رد 
  أبو حاتم الرازي والنسائي.

َواة: (عدد                                                                                                                     :      »ِثَقٌة َعْدلٌ « -10   )3الرُّ

19-   

ِإْسَماِعیُل ْبُن 
  َعیَّاش

  

  

  

  

  4ي 

 بعض
  النُّقَّاد

  

  

  

  

  

  

  

 أبو حاتم
الرازي،  ابن 
المدیني، 

الدارقطني، 
النسائي،  
ابن خراش، 
 الجورقاني،

 إسحاق أبو
،   الفزاري

، ابن خزیمة
  البیهقي.

روایته  صدوق في
 ،عن أهل بلده

  .ط في غیرهملِّ خَ مُ 

  

صدوق في حدیث 
 ،الشامهل أ

ا في مضطرب جدً 
  .هل الحجازأحدیث 

صدوق في روایته 
عن الشامیین 

ضعیف في روایته 
  عن غیرهم

 أعلم الناس"أضاف الفسوي: 
وال یدفعه دافع، ، بحدیث الشام

وأكثر ما َتَكلَُّموا قالوا: ُیْغِرُب 
  ."قات الَمدنیِّیَن والَمكِّیِّینعن ثِ 

 أما" قال عالء الدین رضا:
 وٕاخراجه، فیه فعالض إطالق

 ال فإنه به االحتجاج حد عن
 من جاء إنما فضعفه یصح،

غیر  عن الروایة في اختالطه
 فإنه الشامیین عن أما الشامیین
  ".الحدیث مستقیم ثقة
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 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

  َحْیَوُة ْبُن ُشَرْیح   -20
 ع

  
  ثقة ثبت فقیه زاهد  -  النُّقَّادكل 

 الرباني اإلمام
 الدیار شیخ الفقیه،

  المصریة
    ثقة ثبت زاهد

اْلَوِلیُد ْبُن ِهَشاٍم    -21
  الُمَعْیِطيّ 

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد  4م 

َواة: (                                                                                                                   :      »َصاِلحٌ ِثَقٌة « -11   )1عدد الرُّ

22-   
 َحِبیبٍ  ْبنُ  َحْمَزةُ 

یَّاتُ    الزَّ
  -  كل النُّقَّاد  4م 

صدوق زاهد ربما 
  وهم

    ثقة  -

َواة: (                                                                                                               :     »َال َبْأَس به ِثَقةٌ « -12   )3عدد الرُّ

بخ د ت   الدَّْیَلمِ  ْبنُ  َحِكیمُ    -23
  س

أبو تكلم فیه   أغلب النُّقَّاد
  الرازي حاتم

  صدوق
  

-  

  

  ثقة

  

  لم یذكر سبب الجرح

  

24-   
َعْبِد  اللَِّه ْبنُ  َعْبدُ 

  اللَِّه الرَّاِزيّ 
 ت د

    ثقة  ثقة  صدوق  -  كل النُّقَّاد  ق عس
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 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

25-   
ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم 

  الطَّاِئِفيّ 
  أغلب النُّقَّاد  4خت م 

أحمد بن 
حنبل، 

   النسائي، 
  حزم ابن

  

من  یخطئصدوق 
  حفظه

  صدوق  قثِّ وُ  وقد لین فیه
  

لعل سبب الجرح كما قال ابن 
  حجر.

َواة: (                                                                                                              :     »ثَْبٌت َال َبْأَس به« -13   )1عدد الرُّ

26-   
ْبُن ُحَرْیُث 

  السَّاِئبِ 
  أغلب النُّقَّاد  بخ مد ت

في  أبو حاتم
 أحد أقواله،
 ،أبو داود
  الساجي

  لم یذكر سبب الجرح  صدوق یهم  ثقة  صدوق یخطئ

ة« -14 َواة: (                                                                                                              :    »ِثَقٌة َحِدیُثُه ُحجَّ   )2عدد الرُّ

27-   
 بنُ  َعَطاءُ 

  السَّاِئبِ 
  فیه لین ثقة  صدوق اختلط  ابن معین  أغلب النُّقَّاد  4خ 

فمن سمع  ،مختلط ثقة
منه قبل اختالطه 

فحدیثه صحیح، ومن 
سمع منه بعد ذلك 

  ففیه نظر

بسبب  ابن معین هَضعَّف
  كما قال ابن حجر. اختالطه

28-   
 بنُ  الَعِزْیزِ  َعْبدُ 

  ُرَفْیعٍ 
    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد  ع
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 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                                                                                             :   »ِثَقٌة ُمْسَتِقیُم اْلَحِدیثِ « -15   )1عدد الرُّ

  َعْنَبَسُة ْبُن َسِعیدٍ    -29
خت ت 

  س
    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد

َواة: (                                                                                                              :    »َحَسُن اْلَحِدیثِ ِثَقٌة « -16   )3عدد الرُّ

 بنُ  ُشَرْحبیلُ    -30
  ُمْسِلم

ابن معین في   أغلب النُّقَّاد  ق ت د
  أحد أقواله

  لین فیه صدوق
  

-  

  

  ثقة
  الجرحلم یذكر سبب 

31-   
 اْلَحِمیِد بنُ  َعْبدُ 

  نَصاِريٌّ األَ َجْعَفٍر 
  أغلب النُّقَّاد  ع

، یحیى القطان
سفیان الثوري 

  النسائي

صدوق رمي 
  بالقدر، وربما وهم

  لم یذكر سبب الجرح  ثقة قدري  ثقة

َأِبي  بنُ  ِهَاللُ    -32
    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد  ع  َمْیُموَنة

َواة: (                                                                                                                       :       »ِثَقةٌ « -17   )20عدد الرُّ

33-   
 َأِبي ْبنُ  ِإْسَماِعیلُ 

  اْلُمَهاِجرِ 
خ م د 
  س ق

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد
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 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

ْخَضُر ْبُن األَ    -34
  َعْجَالنَ 

  لم یذكر سبب الجرح  ثقة  صدوق  صدوق  األزدي  أغلب النُّقَّاد  4

35-   
 َعِليٍّ  ْبنُ  آَدمُ 
  يّ لِعجلا

    ثقة  ثقة  صدوق  -  كل النُّقَّاد  خ س

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد  د  الِمْنَقريّ  َأْسَلمُ    -36

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد  ع  َقْیسٍ  ْبنُ  اَألْسَودُ    -37

38-   
    ْبنُ  اْلَحَسنُ 
  أغلب النُّقَّاد  4م   اهللاِ  ُعَبید

 البخاري،
  ثقة  ثقة  ثقة  الدارقطني

 بالنسبة الدارقطني ضعفه
  لألعمش

    ثقة  -  -  -  كل النُّقَّاد  -  اْلَحَسُن ْبُن ُعْقَبةَ    -39

  -  النُّقَّاد كل  ع  اْلَحَكُم ْبُن ُعَتْیَبةَ    -40
فقیه إال ثقة ثبت 

  أنه ربما دلس
    ثقة ثبت  ثقة

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد  4بخ   یزید بنُ  السَّائبُ    -41

42-   
 َعْبُد اْلَواِحِد بنُ 

  لاصِ وَ 
خ د ت 

  س
  ثقة  ثقة  ثقة  األزدي  أغلب النُّقَّاد

كما  األزدي بغیر حجة تكلم فیه
  قال ابن حجر.
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 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

  أغلب النُّقَّاد  م ت  َخاِلدٍ  ْبنُ  اْلَعالءُ    -43
 یحیى

 القطان،
  العقیلي

  لم یذكر سبب الجرح  صدوق  ثقة  صدوق

  صدوق له أوهام  ابن المدیني  أغلب النُّقَّاد  د ت س  اْلَعَالُء ْبُن َصاِلحٍ    -44
  

  ثقة
  ثقة

روى أحادیث ": المدینيابن قال 
َضّر في وهذا ال یَ  ".مناكیر

  ."عدالته إال إذاُ كثر

45-   
 َعْبدِ  ْبنُ  اْلَعالءُ 
  اْلَیاِميّ  اْلَكِریمِ 

  ثقة  -  ثقة  -  كل النُّقَّاد  قد فق

  

  

  

  أغلب النُّقَّاد  4م   َصاِلحٍ  ْبنُ  َعِليُّ    -46
ابن معین في 

  أحد أقواله
    ثقة عابد  -  ثقة عابد

  ُفْلُفلٍ  ْبنُ  ُمْختَارُ ال   -47
م د ت 

  ثقة  ثقة  صدوق له أوهام  السلیماني  أغلب النُّقَّاد  س
 في فعده السلیماني فیه تكلم

  .أنس عن المناكیر رواة

48-   
    ْبنُ  المطَِّلبُ 

  اللَّهِ  َعْبدِ 
  ابن سعد  أغلب النُّقَّاد  4ر 

صدوق كثیر 
  التدلیس واإلرسال

  بسبب إرساله. ضعفه ابن سعد  ثقة  -
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 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  لهأخرج   الرَّاوي  م

 ْبنُ  اْلُمِغیَرةُ    -49
  النُّْعَمانِ 

خ م د ت 
  س

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد

50-   
ُل ْبُن  اْلُمَفضَّ

  َفَضاَلةَ 
  أغلب النُّقَّاد  ع

، ابن سعد
  ابن الجارود

  إمام ثقة  فاضل عابد ثقة
  ثقة

  قد یغرب
أخطأ ابن سعد " :ابن حجرقال 

  "في تضعیفه

    ثقة  صدوق  ثقة  -  كل النُّقَّاد  4 بخ م  ُشَرْیحِ  ْبنُ  ْلِمْقَدامُ ا   -51

52-   
      ْبنُ  اْلَوِلیدُ 

  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ 
  أغلب النُّقَّاد  ت س

یعقوب بن 
  شیبة

  لم یذكر سبب الجرح  ثقة  صالح  ثقة

َواة: (                                                                                            :      »ِمن ِثَقاُت التَّاِبِعیَن ِمْن َأْهِل ِمْصرَ « -18   )5عدد الرُّ

  صدوق  لیس بالمعروف  صدوق  الذهبي  أغلب النُّقَّاد  ق د  ِإیَّاُس ْبُن َعاِمرٍ    -53
جهله الذهبي والعبرة بمن 

  عرفه.

    ثقة  ثقة  ثقة  -  النُّقَّادكل   م د س  ُثَماَمُة ْبُن ُشَفيٍّ    -54

  ثقة  ُوثِّق  ثقة  -  كل النُّقَّاد  تم ق  ُسَلْیَماُن ْبُن ِزَیادٍ    -55
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 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

ُسَلْیَماُن ْبُن    -56
  َعْمٍرو

    ثقة  -  ثقة  -  كل النُّقَّاد  4بخ 

  ثقة  ال یعرف  مقبول  الذهبي  أغلب النُّقَّاد  عخ  َهِدیَّةَ ُمَحمَُّد ْبُن    -57
ال یضره عدم معرفة الذهبي به 

  لوجود من وثقه

َواة: (                                                                                                                       :        »ثَْبتٌ « -19   )2عدد الرُّ

  -  ْبَراِهیُم ْبُن ِهَشامِ إ   -58
  الطبراني

  وابن حبان
    ضعیف  متروك  -  أغلب النُّقَّاد

َعْبُد اللَِّه ْبُن    -59
  اْلَحاِرثِ 

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد  4بخ م 

َواة: (                                                                                                                      :       »ةجَّ حُ « -20   )2عدد الرُّ

اُد ْبُن َسَلَمةَ    -60   -  كل النُّقَّاد  4 م خت  َحمَّ
 أثبت عابد ثقة

 ثابت، في الناس
  بأخرة حفظه وتغیر

 األعالم، أحد ماماإل
 صدوق ثقة هوو 

  یغلط
  إمام ثقة
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 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

  -  كل النُّقَّاد  ع  َسْعدٍ  ْبنُ  اللَّْیثُ    -61
فقیه إمام  ثقة ثبت

  مشهور

 واألئمة عالماأل أحد
ة ثقة، ثباتاأل  ُحجَّ

  نزاع بال
    ثقة ثبت إمام حجة

َواة: (                                                                                                                       :       »ُمْتِقنٌ « -21   )2عدد الرُّ

  أغلب النُّقَّاد  خ د  َأْحَمُد بُن َصاِلحٍ    -62
 ،النسائي
في  الدارقطني

  أحد أقواله
  متقنثقة   ثبت ثقة  ثقة حافظ

 ،تكلَّم فیه النسائي" :الخلیليقال 
الحفاظ على أنَّ كالمه فیه  واتفق

  ".تحامل، وال یقدح كالم أمثاله فیه

  -  كل النُّقَّاد  4  ُمْسِلمٍ  الَوِلیُد بنُ    -63
 كثیر لكنهثقة 

  والتسویة التدلیس
    ثقة  حافظ ثقة

َواة: (                                                                                                                         :    »ظافِ حَ « -22   )2عدد الرُّ

64-   
ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد 

  خ تم س  اْلَعِزیزِ 
 بعض
  النُّقَّاد

أبو زرعة، 
أبو حاتم، 

  البزار
  الفسويشیخ یعقوب   یهم صدوق  -  صدوق یهم

  ثقة حافظ عابد  -  كل النُّقَّاد  ع  حِ ارَّ الجَ  بنُ  ِكیعُ وَ    -65
 ئمةاأل أحد الحافظ

  عالماأل
  ثقة حافظ إمام

  وثقه الفسوي عالًیا:

  "َخْیُر َفاِضٍل َحاِفظٍ "
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 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                                                                                                :     »اْلَحِدیثِ ُمَسْتَقِیُم « -23   )3عدد الرُّ

    ثقة  ثقة  صدوق  -  كل النُّقَّاد  4م  خب  َیِزیُد ْبُن ُخَمْیرٍ    -66

  َحِكیمٍ  ْبنُ  َیْعَلى   -67
خ م د 
  س ق

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد

  ُمْسِلم ْبن ىَیْعل   -68
خ م د ت 

  س
    ثقة  -  ثقة  -  كل النُّقَّاد

َواة: (                                                                                                                 :     »ُمَسْتَقِیمَحِدیُثُه « -24   )1عدد الرُّ

  لم یذكر سبب  صدوق  -  صدوق  أبو داود  أغلب النُّقَّاد  خب  اَألْزِديّ  َمْكُحْولٌ    -69

َواة: (                                                                                                         :   »ِفي َحِدیِثِه اْضِطَرابٌ  ،ِثَقةٌ « -25   )1عدد الرُّ

     َعاِصُم بنُ    -70
  َأِبي النَُّجْودِ 

  أغلب النُّقَّاد  ع

ابن   ،البزار
 ،خراش
في  النسائي

  أحد أقواله

 ،صدوق له أوهام
 ،حجة في القراءة
وحدیثه في 

  الصحیحین مقرون

في القراءة،  ثبت
وهو في الحدیث 

دون الثبت صدوق 
  یهم، حسن الحدیث

، ثبت في القراءة
صدوق یهم في 

  الحدیث
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  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                                                                                             :    »ِفي َحِدیِثِه ِلینٌ  ،ِثَقةٌ « -26   )3عدد الرُّ

     ْبنُ  َأْجَلحُ    -71
  اللَّهِ  َعْبدِ 

بعض   4بخ 
  النُّقَّاد

  ،ابن سعد

  ،أبو حاتم

  ،حبان ابن

  ،الجوزجاني

  ،أبو داود

  ،النسائي

  ،الجارود ابن

العجلي في 
  أحد أقواله

  صدوق شیعي یهم  شیعي صدوق  شیعي صدوق

  

  

  

ذكر بعض العلماء أن السبب 
  :في جرحه هو

  حدیثه في بعض ضعفال

  .وهذا ما أشار إلیه الفسوي

72-   
 ْبنُ  اَألْعَلى َعْبدُ 

  الثَّْعَلِبيّ  َعاِمرٍ 
4  

 ابن معین،
  ،الساجي

  رابن حج
  صدوق یهم  -  صدوق یهم  أغلب النُّقَّاد

عن یرجع سبب الجرح إلى روایة 
، ابن الحنفیة ألنه لم یسمع منه

وٕانما كانت من صحیفة كما ذكر 
عن في موضع: " یعقوب الفسوي

یقولون:  ،ُیَضعَّفُ  ،ابِن الَحَنِفیَّةِ 
  ."إنما هو صحیفة
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  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

73-   
 َیْحَیى ْبنُ  ِفَراُس 

  اْلَهْمَداِنيُّ 
  أغلب النُّقَّاد  ع

 بن أحمد
في  حنبل

  أحد أقواله
  لم یذكر سبب الجرح  ثقة ربما وهم  -  وهم صدوق ربما

َواة: (                                                                                                 :      »َبْأس ِبهِ َلیَس «، »ِبهِ  َبْأَس  الَ « -27   )15عدد الرُّ

74-   
 َعْبدِ  ْبنُ  ِإْبَراِهیمُ 

  اَألْعَلى
م د س 

  ثقة  -  كل النُّقَّاد  ق
  

  ثقة

  

  ثقة
  

75-   
 َأِبي ْبنُ  َحِبیبُ 

  َعْمَرةَ 
خ م خد 
  ت س ق

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد  خ س  ِإَیاسٍ  ْبنُ  َسْعدُ    -76

  -  ُمْسِلمٍ  ْبنُ  َصاِعدُ    -77
ابن حبان 
في أحد 

  أقواله
  اضطرب فیه قول ابن حبان  ضعیف  واه  -  أغلب النُّقَّاد

78-   
 ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ 

  ُشْبُرَمةَ 
خت م د 

  س ق
    ثقة  -  ثقة  -  النُّقَّادكل 
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  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

خ م قد   ْبُن ثَاِبتٍ  َعزَرةُ    -79
  ت س ق

    ثقة  -  ثقة  -  كل النُّقَّاد

  في موضع آخروثقه الفسوي   صدوق  -  صدوق  البیهقي  أغلب النُّقَّاد  د س ق  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  َعِطیَّةُ    -80

  لم یذكر سبب الجرح  صدوق  -  صدوق  أبو زرعة  أغلب النُّقَّاد  خ د ت  ُكَلْیُب ْبُن َواِئلِ    -81

خ قد س   ِإْسَحاقَ  ْبنُ  ُمَعاِوَیةُ    -82
أبو زرعة   أغلب النُّقَّاد  ق

  وثقه الفسوي في موضع آخر  ثقة  ُوثِّق  وهم ربما صدوق  الرازي

83-   
 ْبنُ  ُموَسى

  اْلُمَسیِّبِ 
  صدوق  األزدي  النُّقَّادأغلب   عخ س ق

  

  صالح

  

  صدوق
 في األزدي إلى یلتفت ال

  كما ذكر ابن حجر تضعیفه

  وثقه الفسوي في موضع آخر  ثقة  -  صدوق  -  كل النُّقَّاد  س  ُمَجمِّع ْبن َنهَشلُ    -84

  وثقه الفسوي في موضع آخر  ثقة  صدوق  ثقة  -  كل النُّقَّاد  ق  َنِهیُك ْبُن َیِریمَ    -85

  أغلب النُّقَّاد  د س فق  َعْنَتَرةَ  ْبنُ  َهاُرونُ    -86
، الحاكم أحمد أبو

 حبان بنا
في -والدارقطني 

  -أحد قولیهما

  ال بأس به  وثقوه  به بأس ال

  وثقه الفسوي في موضع آخر.

وُتُكلِّم فیه بسبب النكارة في 
 الراوي من هاأن الظاهرحدیثه، و 
  كما ذكر الذهبي. عنه
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  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

 ْبنُ  َیْحَیى   -87
  اْلَحاِرثِ 

    ثقة  ثقة  ثقة  -  كل النُّقَّاد  4

  أغلب النُّقَّاد  خت د ت  َأیُّوبَ  َیْحَیى ْبنُ    -88
ابن معین في 

  أحد أقواله
  لم یذكر سبب الجرح  ال بأس به  -  به بأس ال

َواة: (                                                                                                 :     »َحِدیِثِه َضْعفٌ َال َبْأَس ِبِه، َوِفي « -28   )1عدد الرُّ

89-   
 َعْبُد الرَّْحَمِن 

  بُن ِزَیادِ ا
بخ د ت 

  ق
بعض 
  النُّقَّاد

  أغلب النُّقَّاد
ضعیف في 

 حفظه، وكان رجًال 
  اصالحً 

-  
 وفي ،بهال بأس 

  ضعف حدیثه
تبع الفسوي صالح جزرة وابن 
  حجر في الحكم على الراوي.

َواة: (                                                                                                    :      »َال َبْأَس ِبِه، ِفي َحِدیِثِه ِلینٌ « -29   )1عدد الرُّ

  أغلب النُّقَّاد  4م   َیْحَیىَطْلَحُة ْبُن    -90

یحیى 
 ،القطان
 ،البخاري
في  النسائي

  أحد أقواله

  صدوق یخطئ  -  صدوق یخطئ

  

  

  

  

  



        

601 
 

 الثالثالفصل 
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َواة: (                                                                                                                 :     »َصاِلُح اْلَحِدیثِ « -30   )4عدد الرُّ

  أغلب النُّقَّاد  4خ   ِإْسَحاُق ْبُن َراِشدٍ    -91

  

 ابن خزیمة

  

في حدیثه عن  ثقة
الزهري بعض 

  الوهم
  ثقة

ثقة، وقد ثبت 
سماعه من الزهري، 
لكن في حدیثه عن 
  الزهري بعض الوهم

قال الفسوي في موضع آخر: 
في  "حسن الحدیث". وتكلموا
  .حدیثه عن الزهري

    صالح الحدیث  -  -  -  كل النُّقَّاد  -  َبدُر بُن اْلَخِلیلِ    -92

ِعُق ْبُن َحْزنٍ    -93   الصَّ
بخ م مد 

  س
  الدارقطني  أغلب النُّقَّاد

صدوق یهم وكان 
  زاهًدا

  سبب الجرحلم یذكر   صدوق  ثقة

  أغلب النُّقَّاد  4بخ   ُعَباَدُة ْبُن ُمْسِلمٍ    -94
في  ابن حبان

  أحد أقواله
اضطرب فیه  ثقة

  قول ابن حبان
  ثقة  -

  وثقه الفسوي في موضع آخر.

  .واضطرب فیه قول ابن حبان

َواة: (                                                                                                               :    »َراِجحٌ  َصاِلحٌ  َرُجلٌ « -31   )1عدد الرُّ

ُمَحمَُّد بُن َطْلَحَة    -95
  بن ُمَصرِّفٍ ا

خ م د ت 
  عس ق

  أغلب النُّقَّاد

مظفر بن مدرك 
ابن معین في و 

 ،أحد أقوالهما
ابن سعد 
  والنسائي

صدوق له أوهام، 
وأنكروا سماعه من 

  أبیه لصغره
  صدوق یخطئ  ثقة

  .أنكروا سماعه من أبیه لصغره

لذلك بقوله:  الفسوي وقد أشار
"وقد َتَكلََّم الناس في روایته عن 

  أبیه".



        

602 
 

 الثالثالفصل 

  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

َواة: (                                                                                                :      »َوِكَتاُبُه َال َبْأَس ِبهِ  ،َصاِلحٌ َرُجٌل « -32   )1عدد الرُّ

  أغلب النُّقَّاد  ع  َیْحَیى ْبُن ُسَلْیمٍ    -96

أبو حاتم 
أبو  ،الرازي

 ،أحمد الحاكم
 ،قطنير االد

 ،البیهقي
  الشوكاني

 ئسیصدوق 
  ثقة  الحفظ

  

 ئسی صدوق
الحفظ، السیما في 
روایته عن عبید 

  اهللا بن عمر

 الراوي بین روایة فرق الفسوي
، بقوله: من كتابه من حفظه أو

َوإَِذا َحدََّث ِمْن ِكتَاِبِه َفَحِدیُثُه "
َحَسٌن، َوإَِذا َحدََّث ِحْفًظا َفُیْعَرُف 

  َوُیْنَكُر".

الكالم فیه إنما  :ابن حجرقال 
وقع في روایته عن عبید اهللا بن 

  عمر خاصة

َواة: (                                                                                                                  :     »َحَسُن اْلَحِدیثِ « -33   )3عدد الرُّ

    ثقة  ثقة  ثقة  -  النُّقَّادكل   د ت ق  َصاِلحٍ  ْبنُ  َحِبیبُ    -97

  -  َیِزْیدَ  بنُ  َصَدَقةُ    -98

ابن معین، 
أبو حاتم 

الرازي، أبو 
زرعة 

الدمشقي، ابن 
  شاهین

  ضعیف  -  األكثر عند متروك  أغلب النُّقَّاد
 ممن كانقال ابن حبان: "

 باألشیاء الثقات عن یحدث
  ".روایته قلة على المعضالت
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  مالحظات  رأي الباحث  رأي الذهبي  رأي ابن حجر  الُمجرِّحون  الُمعدِّلون  أخرج له  الرَّاوي  م

 ْبنُ  ُمْصَعبُ    -99
  ُمَحمَّدِ 

    صدوق  ُوثِّق  به بأس ال  -  كل النُّقَّاد  د س ق

َواة: (»َشْیخٌ « -34   )3:        عدد الرُّ

  تفرد ابن حبان بتوثیقه  صدوق  -  -  -  كل النُّقَّاد  د ت ق  ِزَیادٍ  ْبنُ  َجْحُش  -100

  لم یذكر السبب  صدوق  صدوق  مقبول  ابن معین  أغلب النُّقَّاد  د س  ُسَلیم ْبن َحِریش -101

  تفرد ابن حبان بتوثیقه  صدوق  -  -  -  كل النُّقَّاد  د س ق  ِإیاسٍ  ْبنُ  ناِجَیةُ  -102
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  :المقارنة ثانًیا: نتائج

  وبعد هذا العرض یمكن الوقوف على نتائج ومالحظات عدَّة، منها:

) راوًیا باستعمال مصطلحات وعبارات 102( - كنماذج–بلغ عدد الرواة المعدلین المدروسین  -1
وما شابهه من أكثر  »ثقة«ها، وكان مصطلح مدلوالت ة في، مختلفألفاظهامتنوعة في 

  المصطلحات استعماًال.

َواة في أغلب األحیان، فقد: َیعُقوب الَفَسوي قَّاُد اإلمام وافق النُّ  -2   في أحكامه على الرُّ

َواة،55(  وافقه كل النُّقَّاد في تعدیل  -    %) تقریًبا.53.9أي ما نسبته (  ) من الرُّ

َواة،42(  ووافقه أغلب النُّقَّاد في تعدیل -    %) تقریًبا.41.1أي ما نسبته (  ) من الرُّ

َواة،3(      النُّقَّاد في تعدیلووافقه بعض  -    %) تقریًبا.2.9أي ما نسبته (  ) من الرُّ

َواة،5(        وخالفه أغلب النُّقَّاد في تعدیل -    %) تقریًبا.4.9أي ما نسبته (    ) من الرُّ

َواة  وتوسطه في أحكامهَیعُقوب الَفَسوي وهذه اإلحصائیة تبّین مدى اعتدال اإلمام    وتعدیلهم.على الرُّ

َواة الذین جرَّحهم أغلب النُّقَّاد، وهم:َیعُقوب الَفَسوي عدَّل اإلمام  -3    خمسة من الرُّ

َیعُقوب قول اإلمام   أخرج له  الرَّاوي
  الَفَسوي

      قول اإلمام 
  ابن حجر

قول اإلمام 
  قول الباحث  الذهبي

    ْبَراِهیُم ْبُن ِهَشامِ إ
  ىحیَ ْبِن یَ ا

  ضعیف  متروك  -  ""ثَْبتٌ   -

  ضعیف  واه  -  "ِبهِ  َبْأَس  الَ "  -  ُمْسِلمٍ  ْبنُ  َصاِعدُ 

  َحَسُن اْلَحِدیِث""  -  َیِزْیدَ  بنُ  َصَدَقةُ 
  األكثر عند متروك

  
  ضعیف  -

       اَألْعَلى َعْبدُ 
  َعاِمرٍ  ْبنُ ا

  یهم صدوق  -  صدوق یهم  ِفي َحِدیِثِه ِلیٌن" ،ِثَقةٌ "  4

َعْبُد الرَّْحَمِن بُن ِزَیاِد 
  َأْنُعمَ  بنِ ا

  بخ د ت ق
َال َبْأَس ِبِه، َوِفي "

  َحِدیِثِه َضْعٌف"
ضعیف في حفظه، 

  ا صالحً وكان رجًال 
-  

 وفي به، بأس ال
  ضعف حدیثه
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  وبعد هذا العرض یمكن الوقوف على مالحظات عدَّة، منها:  

 لم یرِو الشیخان (البخاري ومسلم) ألحد منهم في الصحیح.  . أ

 بن األعلى عبدوالترمذي وابن ماجه) لراویین منهم، وهما: "روى أصحاب السنن (أبو داود   . ب
 عبد" ". بینما روى اإلمام النسائي لراو واحد، وهو:عبد الرحمن بن زیاد بن َأْنُعم، و عامر

 ".عامر بنا األعلى

 في باقي الرواة. ترد عنه أقوالحكم اإلمام الذهبي على راویین منهم بالضعف، ولم   . ت

في باقي الرواة، وبیان حكمه  ثالثة منهم، ولم ترد عنه أقوال حكم اإلمام ابن حجر على  . ث
  كاآلتي:

"؛ حیث وصفه بالضعف فقال: یزید بن َصَدقة" خالفه اإلمام ابن حجر في راو واحد، وهو: •
 ". األكثر عند متروك"

 بن األعلى عبد، وهما: "َیعُقوب الَفَسويووافقه في راویین بوصف قریب من حكم اإلمام  •
  ".الرحمن بن زیاد بن َأْنُعم عبد، و عامر

 راویین الَفَسوي في َیعُقوب ووافق الباحث اإلمام حكم الباحث على ثالثة منهم بالضعف،  . ج
؛ "َأْنُعم بن زیاد بن الرحمن وعبد عامر، بن األعلى عبد: "وهما حكمه، من قریب بوصف

َیعُقوب حیث تبع الباحث اإلمام ابن حجر في نفس حكمه على األول، بینما تبع اإلمام 
 في نفس حكمه على اآلخر. الَفَسوي

   ."، فوثقه مرة وجرحه أخرىمسلم بن صاعد" اضطرب قول اإلمام ابن حبان في الراوي:  . ح

       اإلمامین صالح جزرة وابن حجر في الحكم على الراوي: َیعُقوب الَفَسويتبع اإلمام   . خ
 . َیعُقوب الَفَسوي" بنحو حكم اإلمام عبد الرحمن بن زیاد بن َأْنُعم"

   في بعض الرواة الذین عدلهم وخالف في تعدیلهم أغلب النُّقَّاد، َیعُقوب الَفَسويَفصَّل اإلمام   . د
"، یقولون: إنما هو صحیفة ،ُیَضعَّفُ  ،َنِفیَّةعن ابِن الحَ : "عامر بن األعلى عبدفقال في 

خاصة، مع  ابِن الَحَنِفیَّةِ روایته عن  وهذا یفید أنَّ الضعف لیس في كل مرویاته، إنَّما من
ذكره لسبب الضعف، ویعتبر هذا إنصاًفا للراوي ودرایة بحاله خالًفا لمن ضعفه مطلًقا من 

 النُّقَّاد. 
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َواة الذین عدَّلهم بعض النُّقَّاد، وهم:َیعُقوب الَفَسوي عدَّل اإلمام  -4    ثالثة من الرُّ

َیعُقوب قول اإلمام   أخرج له  الرَّاوي
  الَفَسوي

      قول اإلمام
  قول الباحث  قول اإلمام الذهبي  ابن حجر

ِإْسَماِعیُل ْبُن 
  َعیَّاش
  

  "ِثَقٌة َعْدلٌ "  4ي 

روایته  صدوق في
 ،عن أهل بلده

  .في غیرهمط لِّ خَ مُ 

صدوق في حدیث 
مضطرب  ،هل الشامأ

هل أا في حدیث جدً 
  .الحجاز

 روایته في صدوق
 الشامیین عن

 روایته في ضعیف
  غیرهم عن

    ْبنُ  َأْجَلحُ 
  اللَّهِ  َعْبدِ 

  یهم شیعي صدوق  صدوق شیعي  صدوق شیعي  ِفي َحِدیِثِه ِلیٌن" ،ِثَقةٌ "  4بخ 

ُمَحمَُّد ْبُن 
  َعْبِد اْلَعِزیزِ 

  یهم صدوق  -   صدوق یهم  ظ"افِ حَ "  س خ تم

َواة، وزیادة العلم  َیعُقوب الَفَسويوترجع مخالفة اإلمام  لبعض النُّقَّاُد إلى المعرفة الخاصة بالرُّ
   -بأحوالهم وأخبارهم، یؤكد ذلك ما یلي:

بالروایة عن أحدهم في الصحیح، بینما لم یرِو اإلمام  تفرد اإلمام البخاري عن اإلمام مسلم  . أ
 مسلم ألي منهم في صحیحه.

 روى أصحاب السنن األربعة (أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه) لراویین منهم، وهما:  . ب
   "، بینما انفرد عنهم اإلمام النسائي بالروایة عن:اهللا عبد بن أجلحو  ،إسماعیل بن َعیَّاش"
 ".محمد بن عبد العزیز الرملي"

"؛ حیث اهللا عبد بن أجلحلفظ الحكم على الراوي: " اتفق اإلمامان الذهبي وابن حجر في  . ت
ووافقهما الباحث لكن مع زیادة (یهم)، مشیًرا بذلك إلى وجود  قاال فیه: "صدوق شیعي"،

 .َیعُقوب الَفَسويضعف في حدیثه كما نبه لذلك اإلمام 

" بألفاظ تحمل إسماعیل بن َعیَّاش في الحكم على الراوي: " معهما أیًضا واتفق الباحث   . ث
 نفس المعنى.

محمد بن في الحكم على الراوي: " َیعُقوب الَفَسوياإلمام  والباحث وخالف اإلمام ابن حجر  . ج
 فیه: "صدوق یهم"، في حین أن اإلمام الذهبي لم یحكم علیه. "؛ حیث قاالعبد العزیز

وهو   وى عنهم،، الذین ر َیعُقوب الَفَسوي" من شیوخ اإلمام محمد بن عبد العزیزالرَّاوي "  . ح
 أعلم بشیوخه وأحوالهم من غیره.
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" الذي وصفه اإلمامان اهللا عبد بن أجلحللراوي المبتدع: " َیعُقوب الَفَسويتوثیق اإلمام   . خ
 الذهبي وابن حجر بالتشیع.

   في بعض الرواة الذین عدلهم وخالف في تعدیلهم أغلب النُّقَّاد، َیعُقوب الَفَسويَفصَّل اإلمام   . د
     م قوم في إسماعیل، وٕاسماعیل ثقة عدل أعلم الناسلَّ كَ تَ : "إسماعیل بن َعیَّاشفقال في 

 ".قات الَمدنیِّیَن والَمكِّیِّینوال یدفعه دافع، وأكثر ما َتَكلَُّموا قالوا: ُیْغِرُب عن ثِ  بحدیث الشام،
أما روایته إلى ضعف روایته عن غیر أهل بلده من الشامیین،  َیعُقوب الَفَسويفأشار اإلمام 

  عن أهل الشام فصحیحة مقبولة عند العلماء. 

فمن أمانته وموضوعیته أنه یبین  واة،في تعدیل الرِّ  واإلنصاف الدقة واألمانة والموضوعیة -5
 :یحیى بن ُسَلْیم من ذلك قوله في مرتبة الراوي العامة إجماًال، ثم یفصل القول في سبب العلة،

َبْأَس ِبِه، َوإَِذا َحدََّث ِمْن ِكَتاِبِه َفَحِدیُثُه َحَسٌن، َوإَِذا َحدََّث ِحْفًظا َفُیْعَرُف  َرُجٌل َصاِلٌح َوِكَتاُبُه َال "
، وهذا غایة في من حفظه أو من كتابه الراوي بین روایة َیعُقوب الَفَسوي"، ففرق اإلمام َوُیْنَكرُ 

  اإلنصاف وداللة بعلمه الدقیق بحال الراوي.

كان إماًما في هذا الشأن، وكان له آراؤه  َیعُقوب الَفَسوياإلمام  وعلیه، یمكن القول بَأنَّ 
  وأحكامه المستقلة والمنصفة في نقد الرَِّجال.

ولم ترد فیهم  َیعُقوب الَفَسويتفرد اإلمام ابن حبان في توثیق اثنین من الرواة الذین وثقهم اإلمام  -6
 .إیاس بن ناجیةو  ،زیادجحش بن من النُّقَّاد جرًحا أو تعدیًال، وهم:  أقوال

 ،حدثني محمد بن عبد العزیز الرمليلبعض شیوخه، حیث قال: " َیعُقوب الَفَسويتوثیق اإلمام  -7
 بحال شیوخه الذین روى عنهم. معرفته الواسعة "، وهذا یدل علىاوكان حافظً 

 بن عطیة في الراوي الواحد، من ذلك: قال في َیعُقوب الَفَسويتنوع ألفاظ التوثیق عند اإلمام  -8
في  إسحاق بن راشد"، وقال في ثقةفي موضع: "البأس به"، وفي موضع آخر: " الحارث

 "صالح الحدیث"، وفي موضع آخر: "حسن الحدیث".موضع: 

َواة الُمعدَّلین عند اإلمام  -9 َتكلَّموا بال  َیعُقوب الَفَسويیالحظ أنَّ بعض النُّقَّاد الذین تكلَّموا في الرُّ
ة، وهذا ما أشار إلیه غیر واحد من النُّقَّاد، فمثًال: تكلَّم اإلمام سفیان الثَّوري في عبد الحمید  ُحجَّ

: "كان سفیان الثَّوري َیْحِمُل على (1)بن جعفر اَألْنَصاري، فقال اإلمام یحیى بن سعید القطانا
  عبد الحمید بن جعفر وال أدري ما كان شأنه وشأنه".

                                                           
  ).450/ 5الطبقات الكبرى، البن سعد () 1(
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"، بینما رجح اإلمام منكر الحدیث: "(1)فقال الُمَفضل بن َفضالة بن عبیدوتكلَّم اإلمام ابن سعد في  
  ".ابن سعد في تضعیفه فاضل عابد أخطأ: "ثقة (2)ابن حجر خطأه، فقال

ثقة، " :(4): فقال اإلمام ابن حجر(3)، فضعفه عبد الواحد بن واصلوتكلَّم اإلمام األزدي في   
  ".ةجَّ األزدي بغیر حُ تكلم فیه 

كما َأنَّ بعض هؤالء النُّقَّاد كان ممن ُعرِّف بالتشدد والتعنت في الرَِّجال، كاإلمام أبي حاتم       
في أمثال هؤالء:  )5(الرَّازي، واإلمام یحیى بن سعید القطان، واإلمام النَّسائي، وقد قال اإلمام الذهبي

ضعَّف رجًال ننظر هل وافقه غیُره على تضعیفه، فإْن وافقه، ولم  إذا وثَّق رجًال ُأِخَذ بتوثیقه، وٕاذا"
 ه إالَّ ُیوثِّق ذاك أَحٌد من الُحذَّاق، فهو ضعیف، وٕان وثََّقه أَحٌد فهذا الذي قالوا فیه: ال ُیقبل َتْجریحُ 
ح سَبَب ضعفه، وغیرُ  ه قد مفسًَّرا، یعني ال یكفي أن یقول فیه ابُن معین مثًال: هو ضعیف، ولم ُیوضِّ

  ".وثَّقـه، فمثُل هذا ُیتوقَّف في تصحیح حدیثه، وهو إلى الُحْسِن أقرب

  ) راوًیا في الصحیحین.32اتفق الشیخان (البخاري ومسلم) على الروایة لــ (  - 10

  في الصحیح. رواة) 9بالروایة عن ( وانفرد اإلمام البخاري

 تعلیًقا.  ) رواة6لــ (وروى 

  في الصحیح.  ا) راویً 19عن ( وانفرد اإلمام مسلم بالروایة

عالًیا أو  َیعُقوب الَفَسوي اإلمام وهؤالء الرواة الذین أخرج لهم الشیخان في الغالب ممن وثقهم
 توثیًقا صریًحا.

، وبیان َیعُقوب الَفَسوي اإلمام) من الرواة الذین حكم علیهم 70حكم اإلمام الذهبي على ( - 11
 ذلك:

  َیعُقوب الَفَسوي اإلمامعموًما بنحو لفظ تعدیلهم ) منهم في 58لعدد ( وافقه اإلمام الذهبي  . أ
 أو قریًبا منه.

، في حین وصفهم -غالًبا– َیعُقوب الَفَسوي اإلمام) منهم؛ حیث وثقهم 12وخالفه لعدد (  . ب
   اإلمام الذهبي بعبارة: "صدوق"، أو بعبارات صریحة في التضعیف.

                                                           
  ).524/ 9الطبقات الكبرى، البن سعد () 1(
  ).544حجر (ص: تقریب التهذیب، البن ) 2(
  ).2/411المغني في الضعفاء، للذهبي () 3(
  ).367تقریب التهذیب، البن حجر (ص: ) 4(
  ).172ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل، للذهبي (ص:) 5(
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 ) من الرواة، وبیان ذلك:96على ( ابن حجرینما حكم اإلمام ب - 12

  َیعُقوب الَفَسوي اإلمامعموًما بنحو لفظ  تعدیلهم) منهم في 68لعدد ( ابن حجروافقه اإلمام   . أ
 أو قریًبا منه.

، في حین وصفهم - الًباغ– َیعُقوب الَفَسوي اإلمام) منهم؛ حیث وثقهم 28وخالفه لعدد (  . ب
   بعبارة: "صدوق"، أو: "صدوق یهم"، أو بعبارات صریحة في التضعیف. ابن حجراإلمام 

َیعُقوب اإلمام  عند المعدلین اجتهد الباحث في بیان خالصة الحكم على جمیع الرواة - 13
 ، وبیان ذلك:الَفَسوي

عموًما بنحو لفظ  تعدیلهم) منهم في 91لعدد ( َیعُقوب الَفَسويوافق الباحث اإلمام   . أ
 أو قریًبا منه. الَفَسويَیعُقوب  اإلمام

، في حین وصفهم -غالًبا– َیعُقوب الَفَسوي اإلمام) منهم؛ حیث وثقهم 11وخالفه لعدد (  . ب
   الباحث بعبارة: "صدوق"، أو: "صدوق یهم"، أو بعبارات صریحة في التضعیف.
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  املبحث الثالث
 
ُ
  مراتب

َّ
 الت
ْ
 دِ ع

ْ
  لِ ي

َ
  اإلمامِ  عند

َ
وب

ُ
عق
َ
  بنِ  ي

َ
فيان

ُ
وي س

َ
س
َ
  الف

  (دراسٌة مقارنٌة بمراتب التعدیل عند النُّقَّاد)
لقد اجتهد العلماء في ترتیب مصطلحات الَجْرح والتَّْعِدیل وعباراته التي استعملها األئمة 

َواة، وظهرت صور عدَّة في ترتیبها على مراتب.   النُّقَّاد في إصدار أحكامهم على الرُّ

التَّْعِدیل عند العلماء المتقدمین والمتأخرین والمعاصرین وفیما یلي بیان لصور مراتب 
هـ)، باعتباره من المعاصرین، ومن ثم االجتهاد في تصنیف 1304وصوًال إلى اللكنوي (ت:

  بالنسبة إلى هذه المراتب.  مصطلحات التَّْعِدیل وعباراته عند اإلمام الناقد َیعُقوب الَفَسوي

اد من زمن اإلمام عبد الرمحن بن مهدي  املطلب األول: مراتب التعديل عند   النقَّ
  هـ):1304هـ)، إىل زمن اإلمام اللكنوي (ت:198(ت: 

هـ)، فقد جعل 198أولَّ من تكلم في مراتب الرواة اإلمام عبد الرحمن بن مهدي (ت: لعل
أبو موسى     قال مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل ثالث مراتب رئیسة، مرتبتان للتَّْعِدیل والثالثة للتَّجریح،

، سمعت ابن مهدي ، یقول: "الناس ثالثة، رجل حافظ متقن فهذا ال یختلف فیه، )1(محمد بن المثنى
وآخر یهم والغالب على حدیثه الصحة، فهذا ال یترك حدیثه، وآخر یهم والغالب على حدیثه الوهم ، 

مقدمة صحیحه عن مراتب هـ) لما تكلم في 261فهذا یترك حدیثه"، وكذلك صنع اإلمام مسلم (ت:
:"... إنا نعمد إلى جملة ما أسند من األخبار )2(الرواة، إال أنه جعل المرتبة الثانیة للمتوسطین، فقال

فأما  ، فنقسمها على ثالثة أقسام، وثالث طبقات من الناس على غیر تكرار...rعن رسول اهللا 
من العیوب من غیرها، وأنقى من أن یكون القسم األول، فإنا نتوخى أن نقدم األخبار التي هي أسلم 

ناقلوها أهل استقامة في الحدیث، وٕاتقان لما نقلوا، لم یوجد في روایتهم اختالف شدید، وال تخلیط 
فاحش، كما قد عثر فیه على كثیر من المحدثین، وبان ذلك في حدیثهم، فإذا نحن تقصینا أخبار 

أسانیدها بعض من لیس بالموصوف بالحفظ  هذا الصنف من الناس ، أتبعناها أخبارا یقع في
واإلتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وٕان كانوا فیما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر، والصدق، 
وتعاطي العلم یشملهم... فهم وٕان كانوا بما وصفنا من العلم، والستر عند أهل العلم معروفین، 

إلتقان، واالستقامة في الروایة یفضلونهم في الحال فغیرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من ا
فأما ما كان منها عن قوم هم عند  والمرتبة، ألن هذا عند أهل العلم درجة رفیعة، وخصلة سنیة...

                                                           
  ).143الكفایة في علم الروایة، للخطیب البغدادي (ص: ) 1(
  ).5- 1/3انظر: مقدمة صحیح مسلم، لمسلم () 2(
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أهل الحدیث متهمون، أو عند األكثر منهم ، فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثهم... وأشباههم ممن اتهم 
وكذلك، من الغالب على حدیثه المنكر، أو الغلط أمسكنا أیًضا بوضع األحادیث، وتولید األخبار، 

  عن حدیثهم".

هـ)، وكان له ترتیبان، أما األول، 327ثم جاء اإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرَّازي (ت:
ومقادیر حاالتهم وتباین درجاتهم لیعرف  - أي الرواة–:"... ثم احتیج إلى تبیین طبقاتهم )1(فقد قال

م في منزلة االنتقاد والجهبذة والتنقیر والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤالء هم أهل من كان منه
التزكیة والتعدیل والجرح، ویعرف من كان منهم عدًال في نفسه من أهل الثبت في الحدیث والحفظ 

یهم  له واإلتقان فیه، هؤالء هم أهل العدالة، ومنهم الصدوق في روایته الورع في دینه الثبت الذي
أحیاًنا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا یحتج بحدیثه أیًضا، ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب علیه 
الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا یكتب من حدیثه الترغیب والترهیب والزهد واآلداب، وال یحتج 

ممن قد ظهر للنقاد بحدیثه في الحالل والحرام، ومنهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بینهم، 
العلماء بالرجال منهم الكذب، فهذا یترك حدیثه ویطرح روایته ویسقط وال یشتغل به"، هذا الترتیب 

   األول جعل فیه مرتبتین للتعدیل، والباقیتین للتجریح.

قال الباحث: ویالحظ أن اإلمام ابن أبي حاتم متأثر في المراتب الثالث األخیرة، بترتیب 
حمن بن مهدي، ویالحظ أیًضا أن ترتیبه أوضح من ترتیب اإلمام مسلم، ولعل اإلمام عبد الر 

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

وأما الترتیب الثاني، وهو المشهور، فقد جعل مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل ثماني مراتب، أربع  
دیل، وأربع للَجْرح، وهذه المراتب ما تدل علیه األلفاظ التي یطلقها األئمة النقاد على الرواة لبیان للتَّع

: )2(حالتهم من حیث الجرح والتعدیل، وسیذكر الباحث مراتب التعدیل لالختصار، حیث قال
  "ووجدت األلفاظ في الجرح والتعدیل على مراتب شتى...:

  فهو ممن ُیحَتُج بحدیثه.»، متقن ثَْبتٌ « أو» ِثَقة«إذا قیل للواحد:  -1

فهو ممن ُیكَتُب حدیُثه وینظر »، ال بأس به«أو » محله الصدق«أو » َصُدوق«وٕاذا قیل له:  -2
  فیه.

  ُیكَتُب حدیثه وینظر فیه إال أنَّه دون الثانیة. »، شیخ«وٕاذا قیل:  -3

  ر". فإنَّه ُیكَتُب حدیُثه لالعتبا»، صالح الحدیث«وٕاذا قیل:  -4
                                                           

  ).1/6لتعدیل، البن أبي حاتم (الجرح وا) 1(
  ).2/37الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم () 2(
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هـ)، وأشار فقط إلى أعلى مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل 463ثم جاء الخطیب الَبْغداديُّ (ت:   
          »حجة«: "فأما أقسام العبارات باإلخبار عن أحوال الرواة فأرفعها أن یقال: )1(وأدناها، فقال

  »".ساقط«أو » كذاب«وأدونها أن یقال: »، ثقة«أو 

هـ)، فقسم رواة الحدیث 498أبو علي الحسین بن محمد الجیَّاني الغساني (ت:  ثم أتى 
سبع طبقات، جعل ثالثًا منها مقبولة، وثالثًا متروكة، وسابعة مختلف فیها، وسأكتفي بذكر مراتب 

 : "الناقلون سبع طبقات ثالث مقبولة وثالث متروكة والسابعة مختلف فیها...)2(التعدیل، حیث یقول
: أئمة الحدیث وحفاظه وهم الحجة على من خالفهم ویقبل انفرادهم، الثانیة: دونهم في فاألولى

الحفظ والضبط، لحقهم في بعض روایتهم وهم وغلط، والغالب على حدیثهم الصحة ویصحح ما 
وهموا فیه من روایة األولى وهم الحقون بهم، الثالثة: جنحت إلى مذاهب من األهواء غیر غالیة 

وصح حدیثها، وثبت صدقها، وقل وهمها، فهذه الطبقات احتمل أهل الحدیث الروایة وال داعیة، 
  عنهم، وعلى هذه الطبقات یدور نقل الحدیث". 

هـ)، وكان أول من أثنى على تقسیم ابن أبي حاتم 643ثم جاء اإلمام ابن الصالح (ت:
:"في بیان )3(أللفاظ، فقالوبإجادته فیه، وذكر أنه یوافقه على ترتیبه، وٕان كانت له إضافات في ا

األلفاظ المستعملة بین أهل هذا الشأن في الجرح والتعدیل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعدیل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك، ونورد ما ذكره، 

وذكر ابن الصالح مراتب التعدیل، ولم  ونضیف إلیه ما بلغنا في ذلك عن غیره إن شاء اهللا تعالى"،
یزد على ابن أبي حاتم شیًئا، ثم أضاف ألفاًظا في التعدیل لم یشرحها ابن أبي حاتم الرَّازي وغیره، 

، »حجة«، »ثبت«ویالحظ على مراتب التعدیل عنده، ما یلي: األولى: زاد على ابن أبي حاتم 
  ». ضابط«، »حافظ«

ا، ولكنه شرح قول ابن أبي حاتم، "فهو ممن یكتب حدیثه وینظر فیه"، الثانیة: لم یزد علیها ألفاظً 
: "هذا كما قال؛ ألن هذه العبارات ال تشعر بشریطة الضبط، فینظر في حدیثه ویختبر"، ثم )4(فقال

   عّرفنا طریقة اختبار الراوي، بأن نعتبر روایاته بروایات الثقات المعروفین بالضبط واإلتقان.

  قب على ما ذكره ابن أبي حاتم.الثالثة: لم یع

  ».صالح الحدیث«الرابعة: ذكرها وعقب علیها بما یشرح عبارة 

                                                           
  ) 22الكفایة في علم الروایة، للخطیب البغدادي (ص: ) 1(
  ).1/28شرح صحیح مسلم، للنووي () 2(
  ).121مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص: ) 3(
  ).123مقدمة ابن الصالح، البن الصالح (ص: ) 4(
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  كًال من ابن أبي حاتم وابن الصالح، ولم یزد علیهما شیًئا. )1(و تبع النووي   

، فقسمها إلى تسع )2(هـ) في كتابه "میزان االعتدال"748ثم جاء الحافظ الذهبي (ت:
دیل، فأضاف مرتبة أعلى من المرتبة األولى عند اإلمام ابن أبي حاتم، وهي: مراتب، أربع منها للتع

وجعل المرتبة الثالثة »، ِثَقة متقن»، «ثبت حافظ«و»، ثبت حجة«و»، كِثَقة ِثَقة«تكرار لفظ التَّْعِدیل 
، »ال بأس به«، »ِثَقة َصُدوق«والرابعة عند اإلمام أبي حاتم مرتبة واحدة، ووضع فیها األلفاظ: 

في » ال بأس به«، حیث جعل لفظ »محله الصدق«و» ال بأس به«، وَفرَّق بین »لیس به بأس"«
فـي المرتبة الرابعة، بینما كان اإلمام ابن أبي حاتم قد » محله الصدق«المرتبة الثالثة، ولفظ 

  وضعهما مًعا في المرتبة الثانیة.

 )3(بن أیوب األبناسيثم جاء الحافظ برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن موسى 
  هـ)، وتبع الذهبي في صنیعه.802(ت:

هـ) ووافق الحافظ الذهبي على صنیعه في 806(ت: )4(ثم جاء الحافظ زین الدِّین العـراقي
تقسیم مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل، مع إضافته لبعض ألفاظ التَّْعِدیل التي لم یذكرها الذهبي، وابن أبي 
حاتم، وابن الصالح، حیث قال: "وأما تمییز األلفاظ التي زدتها على كتاب ابن الصالح، فهي 

، وفي المرتبة الرابعة قولهم: »مأمون خَیار«لمرتبة الثالثة قولهم: المرتبة األولى بكمالها، وفي ا
ْدق ما هو« ، »حسن الحدیث«، و»جّید الحدیث« ، و»وسط«، و»شیخ وسط«، و »فالن إلى الصِّ
، »ما أعلُم به بأًسا«، وهو نظیُر »أرجو أنه ال بأس به«، و»َصُدوق إن شاء اهللا« ، و»ُصویلح« و

یلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك"، ثم أردف قائًال: "فهذه األلفاظ لم واألولى أرفع؛ ألنه ال 
یذُكرها ابُن أبي حاتم، وال ابُن الصالح، وهي موجودٌة في كالِم أَئمِة أهِل هذا الشأن، وأشرُت إلى 

  ذلك بقولي: وزْدُت ما في َكَالِم أهِلِه وجدت".

لوه فأفاد وأجاد، وكان علیه عند هـ) بد852ثم أدلى الحافظ ابن حجر العسقالِنّي(ت
، فقال في مراتب التعدیل: )5(المتأخرین االعتماد، وكان له ترتیبان، األول ذكره في "نزهة النظر"

"ومن المهم أیضا معرفة مراتب التعدیل، وأرفعها: الوصف أیضا بما دل على المبالغة فیه، وأصرح 
، ثم ما »إلیه المنتهى في التثبت«، أو »الناس أثبت«، أو »أوثق الناس«ذلك: التعبیر بأفعل؛ كـ: 

ثقة «، أو »ثبت ثبت«، أو »ثقة ثقة«تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعدیل، أو صفتین؛ كـ: 
                                                           

  ).52التقریب والتیسیر، للنووي (ص: ) 1(
  ).1/4میزان االعتدال، للذهبي () 2(
  ).1/268الشذا الفیاح من علوم ابن الصالح، لألبناسي () 3(
  ).1/376شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي () 4(
  ).136نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر، البن حجر (ص: ) 5(
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، »شیخ«، أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجریح؛ كـ: »عدل ضابط«، أو »حافظ
  ، ونحو ذلك.»یعتبر به«، و»یروى حدیثه«و

  ین ذلك مراتب ال تخفى".وب

، فیه تفصیل أكثر دقة )1(والترتیب الثاني: ذكره ابن حجر في مقدمة كتابه "تقریب التهذیب"
مما ورد في النخبة وشرحها، وهو أدق أیًضا من ترتیب الذهبي، ویبدو أن البن أبي حاتم بعض 

وقسم مراتب الَجْرح  ،التأثیر على ابن حجر في هذا الترتیب، وٕان كانت البن حجر أصالة واضحة
  والتَّْعِدیل إلى اثنتي عشرة مرتبة، ست مراتب للتَّْعِدیل ومثلها للَجْرح، ومراتب التعدیل، هي:

  وبدأ بمراتب التَّْعِدیل، وهي:

َحابة .  -    األولى: الصَّ

        »،ِثَقةكِثَقة «، أو بتكریر الصفة لفًظا: »كأوثق الناس«الثانیة: َمْن ُأكِّد مدحه، إمَّا بأفعل:   - 
  ».كِثَقة حافظ«أو معنى 

  ».َعْدل«أو »، ثَبت«أو »، متقن«أو »، كِثَقة«الثالثة: َمْن ُأفرد بصفة:   - 

لیس به «أو »، ال بأس به«أو »، َصُدوق«الرابعة: من َقَصر عن الثالثة قلیًال، وٕالیه اإلشارة بـ:   - 
  ».بأس

َصُدوق «أو »، الحفظ ئسیَصُدوق «الخامسة: َمْن َقَصَر عن الرابعة قلیًال، وٕالیه اإلشارة بـ:   - 
ویلتحق بذلك َمْن ُرمي بنـوع من  »،تغیر بَأَخرة«أو »، یخطئ«أو »، له أوهام«أو »، َیِهم

  البدعـة ... مع بیان الداعیة من غیره. 

ولم یثبت فیه ما ُیترك حدیثه من أجله، وٕالیه  السادسة: َمْن لیس له من الحدیث إال القلیل،  - 
   ».فلین الحدیث«حیث یتابع، وٕاال » مقبول«اإلشارة بلفظ: 

ویالحظ أنَّ الحافظ ابن حجر أضاف على سابقیه اآلتي: المرتبـة األولى من مراتب 
َحابة، وهي أعلى من المرتبة التي أضافها الحافظ الذهبي ووافق ه علیها الحافظ التَّْعِدیل: مرتبـة الصَّ

العراقي، كما أضاف القسم األول من المرتبة الثانیة من مراتب التَّْعِدیل: من وصف بأفعل التفضیل 
في » مقبول«وأضاف لفظة »، إلیه المنتهى في التثبت«و»، أوثق الناس«و»، كأثبت الناس«

  المرتبة السادسة.

                                                           
  ).74(ص: ) 1(
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مستفیًدا من شیخه الحافظ  وقد أحسن شمس الدین السخاوي وأجاد في بیان هذه المراتب،
ابن حجر، وأطال النفس عمن سبقه في تفصیل هذه المراتب، وذكر ألفاظ كل مرتبة في أكثر من 

  ، وُیالحظ في تقسیمه ما یلي:)1(خمس عشرة صفحة من كتابه "فتح المغیث"

أن السخاوي فصَّل في هذا المقام تفصیًال حسًنا، وجعل لكل من ألفاظ الجرح والتعدیل ست  -1
مراتب، فلم یذكر الصحابة ضمن المراتب، كما أنه زاد في مراتب الجرح مرتبة سادسة، وهي 
أسوؤها عنده، وهي الوصف بما دل على المبالغة فیه، كقولهم أكذب الناس، أو إلیه المنتهى 

  ع، أو ركن الكذب.في الوض

  أنه زاد عن كل من سبقه في إیراد ألفاظ قالها النقاد في الرواة تعدیًال وتجریًحا. -2

أنه وضع كل لفظة في المرتبة المناسبة لها، مع شرح معانى بعض األلفاظ لغة واصطالًحا،  -3
   فهو بذلك یقدم لنا تعریفات لبعض المصطلحات التي أطلقها علماء الجرح والتعدیل.

  عقب على المراتب ببیان الحكم في أهل هذه المراتب وما یحتج، أو ال یحتج بأهلها. -4

: "وجدت من األلفاظ في ذلك، یعني: بدون استقصاء، وٕاال فمن نظر )2(وبدأ كالمه قائًال 
كتب الرجال، ككتاب ابن أبي حاتم المذكور، والكامل البن عدي، و التهذیب وغیرها، ظفر بألفاظ 

لو اعتنى بارع بتتبعها، ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، مع شرح معانیها لغًة كثیرة، و 
یلهج بذكر ذلك، فما تیسر، والواقف  - یعني: ابن حجر- واصطالًحا لكان حسًنا، وقد كان شیخنا

على عبارات القوم یفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب األحوال، وبقرائن ترشد إلى 
  ذلك".

، )3("الرفع والتكمیل"في  هـ)1304ختم الكالم على مراتب الجرح والتعدیل اللكنوي (ت:ثم 
  وكان متبًعا لمن سبق.

   

                                                           
)1 ()2/114.(  
  ).2/114المغیث، للسخاوي (فتح ) 2(
  ).129للكنوي (ص: ) الرفع والتكمیل، 3(
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 الفَسوي: بن سفيانَاملطلب الثاين: مراتب التعديل عند اإلمام يعقُوب 
َواة، والوقوف على  من خالل تتبع مصطلحات اإلمام َیعُقوب الَفَسوي وعباراته في تعدیل الرُّ

َواة الذین أطلقت في حقهم، والمقارنة بین أحكامه وأحكام غیره  مدلوالتها، والتعرف على أحوال الرُّ
َواة  من النُّقَّاد، یمكن تقسیم تلك المصطلحات والعبارات بحسب ما تدل علیه أو تمثله في تعدیل الرُّ

 حث تلك المصطلحات والعبارات من التعدیل الرفیع إلى األدنى، هي:مراتب، وسیقسم البا أربعإلى 

  المرتبة األولى: مرتبة التوثیق الرفیع:
  أوًال: وصف المرتبة:

َواة الثِّقات األثبات الذین تُقبل روایاُتهم، وُیحَتُج بأحادیثهم، وقد وثقهم اإلمام َیعُقوب  وهم الرُّ
تكرار صفة التوثیق فیهم لفًظا « ، أو»أفعل التفضیل«صیغة الَفَسوي بأعلى عبارات التوثیق، مثل: 

  ، أو توثیق الراوي والتأكید بالثناء على حدیثه.»أو معنى
  ثانًیا: مصطلحات المرتبة:

   - أطلقت في حقِّهم المصطلحات والعبارات التالیة: وقد 

    .»ن والحفظالغایة في اإلتقا« -    ».إلیهم تنتهي األمانة في العلم واإلتقان والحفظ« - 

                   .»ثقة مأمون« –   .»ثقة متقن« -     .»ثقة ثقة« –     .»إمام في العلم« - 
          .»ثقة عدل« –    .»ثقة ملي« -          .»ثقة راجح« –            .»ثقة حافظ« - 
            .»مستقیم الحدیثثقة « -                  .»ثقة حدیثه حجة« –             .»ثقة صالح« - 
  .»ثبت ال بأس به« –                      .»ثقة ال بأس به« -        .»ثقة حسن الحدیث« –

  المرتبة الثانیة: مرتبة التوثیق العادي:
 أوًال: وصف المرتبة: 

َواة الذین وثقهم اإلمام َیعُقوب الَفَسوي بصیغ التوثیق المفردة، وهم یشتركون  مع أهل وهم الرُّ
المرتبة األولى في أصل التوثیق، ولكنهم لم یبلغوا درجة التوثیق الرفیع، وهم ممن تُقبل روایاُتهم، 

  وُیحَتُج بأحادیثهم أیًضا.

  ثانًیا: مصطلحات المرتبة:

  وقد أطلقت في حقهم المصطلحات والعبارات التالیة: 

           .»متقن« -     .»ةحج« –     .»ثبت« –    .»من ثقات التابعین« -      .»ثقة« –
    .»حدیثه مستقیم« -         .»مستقیم الحدیث« –     .»حافظ« –
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  المرتبة الثالثة: مرتبة التوثیق المتوسط:
   أوًال: وصف المرتبة:

َواة الذین نزلوا عن درجة التوثیق التام، حیث َخفَّ ضبطهم قلیًال، وهم ممن تُقبل  وهم الرُّ
  بأحادیثهم أیًضا. روایاُتهم، وُیحَتجُ 

  ثانًیا: مصطلحات المرتبة:

   - وقد أطلقت في حقهم المصطلحات والعبارات التالیة:

        ».لیس به بأس« –                      ».ال بأس به« - 

  ».رجل صالح راجح« –                  ».صالح الحدیث« –

  ».شیخ« –       ».حسن الحدیث« –     ».رجل صالح، وكتابه البأس به«–

  المرتبة الرابعة: مرتبة التوثیق األدنى: 
     أوًال: وصف المرتبة:

َواة الموصوفین بالتوثیق المشعر بالضعف أو اللین أو  في الحدیث، وهم  االضطرابوهم الرُّ
  ممن ُتكتُب روایاُتهم، وال ُیحتُج بأحادیثهم؛ بل تكتب لالعتبار، ویبحث لها عن شواهد ومتابعات.

  مصطلحات المرتبة:ثانًیا: 

  - وقد أطلقت في حقهم المصطلحات والعبارات التالیة: 

      .»ثقة، وفي حدیثه لین« -          .»ثقة، في حدیثه اضطراب« - 

    ».، وفي حدیثه لینال بأس به« –    ».، وفي حدیثه ضعفال بأس به« –

  

 ومن خالل هذه المراتب ال بد من تسجیل المالحظات التالیة: 

َواة الُمعدَّلین عند اإلمام  -1   یمكن أن تحصر في أربع درجات:َیعُقوب الَفَسوي مراتب الرُّ

 ثالث درجات لالحتجاج، وهما: المرتبة األولى والثانیة والثالثة. أ.

  ب. درجة لالعتبار، وهي: المرتبة الرابعة.

َواة السابقة معرفة أقسام الحدیث، فحدیث أهل العدالة عند اإلمام  -2 َیعُقوب یترتب على مراتب الرُّ
    على منزلتین، هما: الَفَسوي
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  أ. الحدیث الصحیح: وهو ما ُیحَتُج به من الحدیث، والصحیح على درجات، فهو یشمل:

 ، وأحادیثهم في أعلى درجات الَقُبول.أحادیث رواة المرتبة األولى والثانیة: التَّْعِدیل الرفیع - 

وأحادیث رواة المرتبة الثالثة: التَّْعِدیل دون البلوغ درجة التوثیق، وأحادیثهم في وسط درجات  - 
  القبول، وهو ما ُیعرف بالحدیث الحسن عند من قسَّم الحدیث على ثالث مراتب.

لالعتبار ویبحث له عن شواهد  ب. الحدیث الضعیف: وهو ما ال ُیحَتُج به من الحدیث، وُیكتبُ 
 ومتابعات، وتشمل أحادیث رواة المرتبة الرابعة من مراتب التَّْعِدیل.

َواة أو األحادیث إلى مراتب، سواء  َیعُقوب الَفَسويلم یصرح اإلمام  -3 بهذه المراتب، ولم یقّسم الرُّ
تبع أقوال اإلمام بالشكل المذكور أو بأي شكل آخر، ولكن هذه المراتب استنبطت من خالل ت

وعباراته في تعدیل الرَِّجال، والنظر في مدلوالتها، والمقارنة بین أحكامه وأحكام غیره َیعُقوب الَفَسوي 
 من النُّقَّاد. 

َواة واألحادیث إلى مراتب  والذي یظهر للباحث أنَّ مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل، وتصنیف الرُّ
ومن قبله في ُمَصنَّفات، ِإالَّ أنَّها كانت معروفة لَفَسوي َیعُقوب ادونت في عصر اإلمام  ودرجات

  لدى النُّقَّاد المشتغلین في هذا العلم َواللَُّه َأْعَلُم.

وكما علمنا أنَّ َأوَّل من تكلَّم في مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل هو اإلمام عبد الرحمن بن مهدي     
في  هـ)327هو اإلمام ابن أبي حاتم الرَّازي (ت ، وأول َدوَّن ذلك(1)هـ) من أتباع التابعین198(ت

وأقرانه من النُّقَّاد قد مهدوا الطریق لمن جاء َیعُقوب الَفَسوي ، وأنَّ اإلمام )2(كتابه "الَجْرح والتَّْعِدیل"
  بعدهم من النُّقَّاد لبناء مراتب الَجْرح والتَّْعِدیل في صورتها العامَّة والمشهورة.

 

 

   

                                                           
 ).10انظر: مراتب الجرح والتعدیل، د. إسماعیل سعید رضوان، د. نزار عبد القادر ریان (ص:) 1(
  ).2/37انظر: () 2(
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  املبحث الرابع
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منهًجا علمًیا دقیًقا في نقد الرَِّجال، وتتبع أحوالهم َجْرًحا وَتْعِدیًال،  إنَّ لإلمام َیعُقوب الَفَسوي
یمكن وبیان من تُقَبل روایاته ممن ُترّد، وهذا المنهج له خصائص ممیزة، وقواعد وأسس واضحة 

وعباراته الواردة في التَّْعِدیل مما یسهم في رسم  استنباطها من خالل أقوال اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
  - الهیكل العام لمنهجه النقدي، وهذه الخصائص تتمثل فیما یلي:

  التوسُّط في التَّْعِدیل:  -1
تساهل، وأنَّ اإلمام علمنا أنَّ كل طََّبقة من طبقات النُّقَّاد ال تخلو من متشدد ومتوسط وم

  لم ُیذكر في أي قسم من هذه األقسام. َیعُقوب الَفَسوي

أنَّه من النُّقَّاد المتوسطین المعتدلین المنصفین في تعدیل  - َواللَُّه َأْعَلمُ - والذي یترجح لي، 
  الرَِّجال، ویرجع ذلك إلى أمرین، هما: 

التساهل في تعدیل الرَِّجال، ولو ُعرف بشيٍء من أ. لم أجد من وصفه قدیًما أو حدیثًا بالتشدد أو 
 ذلك الشتهر أمره كما هو حال غیره.

متساهًال أو  أحكامه على الرواة، ولو كان متشدًدا أغلبفي  النقاد اإلمام َیعُقوب الَفَسوي موافقةب. 
  عن أكثرهم. لشذّ 

لجرح والتعدیل التي محاكاته لألئمة المعتدلین من خالل استخدامه لنفس ألفاظ وعبارات ا - ج
  استخدموها.

كان من النُّقَّاد  أنَّ اإلمام َیعُقوب الَفَسوي باطمئنان وبناًء على ما سبق یمكن القول
  المعتدلین المتوسطین في تعدیل الرَِّجال، والبعیدین عن التشدد أو التساهل، َواللَُّه َأْعَلُم.

  الدقة واألمانة والموضوعیة في تعدیل الرَِّجال:  -2
في تعدیل الرَِّجال بالدِّقة واألمانة والموضوعیة، فقد سار  اتَّسم منهج اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

وفق قواعد علمیة دقیقة بعیًدا عن اتِّباع الهوى والمحاباة، مستشعًرا بذلك عظم األمانة التي ُحمِّلها، 
  كثیرة ومتعددة.والدفاع عنها، والنماذج على ذلك  rأمانة الحفاظ على ُسنَّة النبي

فمن أمانته وموضوعیته أنه یبین مرتبة الراوي العامة إجماًال، ثم یفصل القول في سبب 
واة مع اإلشارة إلى ما طرأ على أحادیثهم مـن آفـة وعلة.   العلة، وفي مواطن كان یعدِّل الرُّ
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  اعتماد مصادر علمیة دقیقة في التَّْعِدیل:  -3
  الناقد یعتمد في عمله على مصدرین: 

األول: حصیلة من قبله من النُّقَّاد: وتتمثل في المادة التي استخلصها النُّقَّاد قبله من خالل  - 
َواة الذین لم یدركهم،  َواة، ومرویاتهم، وبها یستطیع الناقد متابعة تلك الدراسة ألولئك الرُّ دراستهم للرُّ

  یتوصل إلیها من تجمع تلك المادة عنده من مصادرها المختلفة. مع ما ینضم إلى ذلك من نتائج

الثاني: دراسته الخاصة القائمة على جمعه األحادیـــث، والمقارنــة بینها، ودراستــها، وتمحیصــها  - 
َواة وتتبع أخبارهم، باإلضافة إلى ما یقف علیه عند النُّقَّاد الُمعاصرین   .(1) مـــع دراسة أحوال الرُّ

َواة أنَّه اعتمد  حظ من خالل تتبع أقوال اإلمام َیعُقوب الَفَسويویال وعباراته في تعدیل الرُّ
 على المصدرین مًعا وبطریقة متوازنة.

  اعتباره ألحكام بعض النُّقَّاد ومخالفته ألحكام آخرین: -4
في تعدیل الرَِّجال أحیاًنا  یعتبر بأحكام بعض النُّقَّاد فیوافقهم كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

 كثیرة، وقد تكون هذه الموافقة:

من    قول الناقد ویعزوه إلى قائله، أ. موافقة صریحة واضحة، حیث ینقل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
 إبراهیم بن الرحمن عبد علیه أثنى دمشقي، ثقة َزْبر أبو َزْبر بن العالء بن اهللا : "عبد)2(ذلك قوله

 .ثقة" أنه وذكر

في  ألحكاِم كثیٍر من النُّقَّاد ب. موافقة غیر صریحة، تتضح من خالل موافقة اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
 ، والنماذج على ذلك متعددة ومتنوعة فیما مضى.الرَِّجال

قد یخالف بعض النُّقَّاد في أحكامهم، مخالفة  وفي المقابل نجد أنَّ اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
 ة.صریحة أو غیر صریح

في رأیه وحكمه على  وهذا إنَّ َدلَّ على شيٍء فإنَّما یدلُّ على استقالل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
 الرَِّجال، حیث إنَّ أحكامه نابعة من دراسته الخاصة القائمة على جمع األحادیث، والمقارنة بینها،

َواة وتتبع أخبارهم، مع عدم إ هماله للحصیلة العلمیة ودراستها، وتمحیصها مع دراسة أحوال الرُّ
  المستفادة من النُّقَّاد الذین سبقوه في هذا المیدان.

 

                                                           
  ).69انظر: یحیى بن معین وِكَتابه التاریخ، ألحمد نور سیف (ص: ) 1(
  ).452/ 2یعقوب الفسوي (المعرفة والتاریخ، ل) 2(
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َواة: -5    استعمال التَّْعِدیل المطلق والتَّْعِدیل النسبي في بیان أحوال الرُّ
َواة، واستعمل في ذلك التَّْعِدیل المطلق والتَّْعِدیل  َیعُقوب الَفَسويعدَّل اإلمام  عدد من الرُّ

أما التَّْعِدیل المطلق فیقصد به الحكم بتعدیل الرَّاوي بلفظ مطلق، دون قصد مقارنة حاله النسبي، 
َواة، وقد تمَّ عرض نماذج كثیرة ومتعددة من ذلك في هذا الفصل.   بحال غیره من الرُّ

وَأّما التَّْعِدیل النسبي، فیقصد به الحكم بتعدیل الرَّاوي نسبًیا بعد المعارضة بین مرویاته 
َواة، وهذه المعارضة كان لها وجوه عدَّة، منها: ومر    ویات غیره من الرُّ

: "محمد بن ُمسلم )1(َیعُقوب الَفَسويالمعارضة والمقابلة بین الرَّاوي وأقرانه، من ذلك: قول اإلمام  - 
 وٕان كان سفیان بن ُعَیْیَنة أثبت منه، فهو أیًضا ثقة ال بأس به". الطَّائفيّ 

على رجال حدیث  َیعُقوب الَفَسوية بین رواة البلدان، من ذلك: تعلیق اإلمام المعارضة والمقابل - 
  : "هؤالء عندي أوثق من أهل الكوفة، وٕان لم یكونوا ُوْثٌق فال َیِقلُّوَن عنهم".)2(قولهبأورده بسنده، 

استعمال مصطلحات وعبارات للتَّْعِدیل، متنوعة األلفاظ، مختلفة الدالالت، متعددة  -6
  المراتب: 

واة مصطلحات وعبارات متنوعة في ألفاظها  استعمل اإلمام َیعُقوب الَفَسوي في تعدیل الرُّ
اإلتقان  الغایة في« ،»إلیهم تنتهي األمانة في العلم واإلتقان والحفظ«مختلفة في دالالتها، وهي: 

    ،»ثقة راجح«، »ثقة حافظ«، »ثقة مأمون«، »ثقة متقن«، »ثقة ثقة«، »إمام في العلم«، »والحفظ
ثقة حدیثه « ،»ثبت ال بأس به«، »ثقة ال بأس به« ،»ثقة صالح«، »ثقة عدل«، »ثقة ملي«

، »ثبت«، »من ثقات التابعین«، »ثقة«، »ثقة حسن الحدیث« ،»ثقة مستقیم الحدیث« ،»حجة
، »ثقة، في حدیثه اضطراب« ،»مستقیم الحدیث، حدیثه مستقیم«، »حافظ«، »متقن« ،»حجة«
ال «، »، وفي حدیثه ضعفال بأس به«، »لیس به بأس«، »ال بأس به«، »ثقة، وفي حدیثه لین«

رجل صالح، وكتابه البأس « ،»رجل صالح راجح«، »صالح الحدیث«، »، وفي حدیثه لینبأس به
  ».شیخ«، »الحدیثحسن «، »به

َواة في  ویمكن وضع هذه المصطلحات والعبارات بحسب دالالتها، وما تمثله في تعدیل الرُّ
  ، هي:أربعةمراتب 

  األولى: مرتبة التوثیق الرفیع. -    

  الثانیة: مرتبة التوثیق العادي. -    
                                                           

  ).435/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
  ).498/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
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  الثالثة: مرتبة التوثیق المتوسط. -    

 .األدنى: مرتبة التوثیق الرابعة -    

  مع مالحظة أنَّ المراتب األولى والثانیة والثالثة لالحتجاج، والرابعة لالعتبار.

َواة أثناء التعریف بهم: توثیق -7  بعض الرُّ
َواة أثناء التعریف بهم، مما یدلُّ على معرفته  یوثق كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي بعض الرُّ

  كما مر معنا في هذا الفصل. ةالواسعة وٕاحاطته الكاملة بأحوالهم، وأمثلة ذلك كثیر 

  : أثناء التعریف بهمبعض شیوخه  توثیق -8
بعض شیوخه أثناء التعریف بهم، مما یدلُّ على معرفته  یوثق كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي

: "َحدَّثََنا َأُبو اْألَْسَوِد النَّْضُر ْبُن َعْبِد اْلَجبَّاِر )1(وخبرته الدقیقة بأحوالهم، من ذلك: قوله بهم، واسعةال
 -َوَكاَن ِمْن ِخَیاِر اْلُمْتِقِنینَ -َوَسِمْعُت َأْحَمَد ْبَن َصاِلٍح َأَبا َجْعَفرٍ  - َوَكاَن ِثَقةً - اْلُمَراِديُّ َكاِتُب اْبُن َلِهیَعةَ 

  ُیْثِني َعَلْیِه".

  : الراوي مع اإلشارة إلى بدعته توثیق -9
َواة  یوثق كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي  إنصافه ، مما یدلُّ علىویشیر إلى بدعتهمبعض الرُّ

  ".ِثَقٌة ِشیِعيٌّ : ")2("ُمَحمَِّد ْبِن ُفَضْیِل بن غزوانفي " من ذلك: قوله معرفته بأحوالهم،و 

  تكرار عبارات التوثیق في الراوي الواحد:  -10
كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي كعادة بعض النُّقَّاد یكرر وینوع في عبارات التوثیق في نفس 

في  من ذلك: قوله ،طالعه، وعلمه الدقیق بأحوال الرجالا، وٕان دل ذلك فإنما یدل على سعة الراوي
  .)4(، وقال في وموضع آخر: "صالح الحدیث")3("ثقة" ":ُعَباَدُة ْبُن ُمْسِلٍم اْلَفَزاِريُّ "

  عدم مؤاخذة الرَّاوي بالغلط والخطأ الیسیر:  -11
   :(5) كان ِثَقة، قال الذهبي یة ال یسلم من الغلط والخطأ وٕانْ إنَّ اإلنسان بطبیعته البشر 

                                                           
 ).434/ 2المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 1(
 ).3/112المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).3/234المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
 ).3/187المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 4(
 ).78الموقظة، للذهبي (ص:  :انظر) 5(
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الذي ال  rذلك غیُر المعصومِ ولیس ِمن َحدِّ الِثَقة: أنَُّه ال َیغَلُط وال ُیخِطئ، فمن الذي َیسلُم من "
  . "ُیَقّر على خطأ

كغیره من النُّقَّاد ال یؤاخذ الرَّاوي بالغلط والخطأ الیسیر الذي  وقد كان اإلمام َیعُقوب الَفَسوي
أخطاء  ومثال ذلك: عدم مؤاخذته للراوي "مالك بن أنس األصبحي" الذي له في ضبطه. ال یطعن

   .)1(كما ّبیََّن ذلك اإلمام أحمد بن حنبل، في الروایة عن الزهري   یسیرة

" بأعلى درجات يُّ ْصَبحَ األَ  َأَنسِ  ْبنُ  َماِلكُ وصف الراوي " اإلمام َیعُقوب الَفَسويمع العلم أن 
مالك والثوري وابن ُعَیْیَنَة إلیهم تنتهي األمانة في العلم واإلتقان والحفظ، " :)2(التوثیق؛ حیث قال فیه
 ."ُحجَّة هوولیس منهم واحد إال 

  بیان قواعد مهمة في علم نقد الرجال: -12
 الكلیات، كالقواعد العلم هذا في مختصرات، وهي تحدث بعض أئمة النقد األثبات بكلمات   

  وال بد. الجزئیات، تلزم المشتغلین بعلم الحدیث من كثیر تحتها یدخل
       ،)4(فروة أبي بن إسحاق إال ثقة عنه ُحدِّثَ  َمنْ  ُكلٌّ  َفْرَوة أبي : "وآل)3(ومن ذلك: قوله

  حدیثه". ُیْكَتبُ  ال

  التفریق بین مصطلح "ثقة" ومصطلح "ال بأس به": -13
من المعلوم أن مرتبة "ثقة" أعلى من مرتبة "ال بأس به" عند العلماء، وهذا ما كان مالحًظا 

 ،)7(عمر من أكبر )6(وزكریا: ")5(في هذه الدراسة، ویشهد لذلك أیًضا قول اإلمام یعقوب الفسوي
  ".به بأس ال وعمر ثقة، وزكریا

                                                           
  ).28-1/27انظر: العلل ومعرفة الرجال، ألحمد روایة ابنه عبد اهللا () 1(
 ).347/ 1المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 2(
 ).3/55المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 3(
اهللا بن أبي فروة األموي موالهم المدني، متروك، من الرابعة، مات سنة أربع وأربعین هو إسحاق بن عبد ) 4(

 ).102ومائة،  د ت ق. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر (ص: 
 ).2/656المعرفة والتاریخ، لیعقوب الفسوي () 5(
لكوفي، ثقة وكان یدلس، من زكریا بن أبي زائدة خالد ویقال هبیرة بن میمون الهمداني الوادعي، أبو یحیى ا) 6(

         السادسة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعین ومائة، ع. انظر: تقریب التهذیب، البن حجر 
 ).216(ص: 

عمر بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي، أخو زكریا، صدوق رمي بالقدر، من السادسة، مات بعد ) 7(
 ).412التهذیب، البن حجر (ص:  الخمسین ومائة ، خ م س. انظر: تقریب
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اللفظین متساویان، وأما بالنسبة لما نقل عن بعض العلماء من مساواته  فال ُیَظن أنَّ 
 :(1) اشتهر عند المشتغلین بعلم الحدیث قوله - مثًال - كلیهما واحد؛ فاإلمام ابن معین  للفظین وأنَّ 

 ، ولكن ال یلزم من ذلك تساوي اللفظین، فقد َعلَّق اإلمام العراقي"ثقة فهو بأس به لیس: قلت إذا"
 التساوي منه یلزم حتى "ثقة": كقولي بأس" به "لیس: قولي إن: معین ابن یقل لم: ")2(على هذا بقوله

 أرفع "ثقة": بقولهم عنه فالتعبیر مراتب وللثقة ثقة، فهو هذا فیه قال من إن: قال إنما اللفظین، بین
  ".الثقة مطلق في اشتركا وٕان به" بأس "ال بأنه عنه التعبیر من

 مهدي بن الرحمن عبد أن أرفع؛ بثقة التعبیر أن على : "ویدل)3(ثم تابع العراقي كالمه قائًال 
 روایة وفي-  ارً خیِّ  وكان ا،مأمونً  وكان ا،صدوقً  كان: فقال ثقة؟ أكان: له فقیل خلدة أبو حدثنا: قال

 هذا أن ذكر القبول، ثم یقتضي بما خلدة أبا وصف كیف فانظر. وسفیان شعبة: الثقة - اخیارً  وكان
  وسفیان". شعبة لمثل یقال اللفظ

ومما یؤید ما توصلنا إلیه من المفاضلة بین اللفظین هو جمع اإلمام یعقوب الفسوي بینهما 
المصطلح تبین  في مصطلح واحد، وهو: "ثقة ال بأس به"، وبتتبع الرواة الذین أطلق في حقهم هذا

   في مرتبة "الصدوق" عند اإلمام ابن حجر. -غالًبا- لنا أنهم 

دال على أن  - (ثقة)، (ال بأس به)- لذلك یترجح لدى الباحث أن جمعه بین هذین اللفظین 
  األول یتعلق بعدالة الراوي واآلخر یختص بضبطه. واهللا تعالى أعلم.

  

  

                                                           
   ).5/192تاریخ ابن أبي خیثمة، ألحمد بن أبي َخْیَثمة () 1(
 ).374- 1/373شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي () 2(
 ).375- 1/374شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي () 3(
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 اخلامتـــــة
 

  .أوًال: النتائج   
 : التوصیات.ثانًیا   
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  اخلامتة

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، حمًدا هللا رب العالمین بجمیع محامده كلِّها على جمیع 
نعمه علینا وعلى جمیع خلقه، حمًدا یوافي ِنَعَمُه وُیكاِفُئ مزیده، والصالة والسالم على نبیِّنا محمد 

rوعلى آله وصحبه، وسلم، وبعد ،...  

مع  النتائج التي توصل إلیها من خالل الدراسة،سیستعرض الباحث في خاتمة الرسالة، أبرز 
  التنصیص على أهم التوصیات المؤمل القیام بها، واهللا أسأل التوفیق والسداد.

  أوًال: النتائج:
  :أبرزها من مهمَّة، نتائج إلى البحث، هذا خالل من توصَّْلت   

        في زمانه، )إیران حالًیا(علماء بالد فارس  زیعتبر اإلمام یعقوب بن سفیان الَفَسوي أبر  أوًال:
  .الشریف أي في القرن الثالث الهجري، وهو العصر الذهبي لعلم الحدیث

الین الذین جابوا البالد شرًقا وغرًبا، حیث مكث حَّ كان اإلمام یعقوب الَفَسوي من العلماء الرَّ  ثانًیا:
  د شیوخه األلف شیخ.في رحلته ثالثین عاًما، التقى فیها بشیوخ وتالمیذ كثر، وجاوز عد

اإلمام یعقوب الَفَسوي سلفيُّ المنهج سنيُّ العقیدة، خالًفا لمن اتهمه بالتشیع، حیث أفنى عمره ثالثًا: 
  في خدمة السُّنَّة النَّبویة، ومدافًعا عنها.

ا من مراجع كتب ا هامً "المعرفة والتاریخ" كتاب جلیل غزیر العلم جم الفوائد، وُیعدُّ مرجعً  كتابرابًعا: 
  الرجال، حیث اشتمل على مئات األحكام في معرفة أحوال الرواة، وكذا في الجرح والتعدیل. 

تربط اإلمام یعقوب الَفَسوي عالقة وطیدة بعلم التأریخ، وهو من رؤوسه في بالد فارس، خامًسا: 
  وهذا أضفى على كالمه عند التعریف بالرجال صبغة الخبیر.

لتحدید شخص الرَّاوي بكل دقٍة، مما ساعده على  ؛ام یعقوب الَفَسوي أصوًال علمیةاتبع اإلم سادًسا:
َواة ومرویاتهم دقیقة في وقوعها، كما هي دقیقة في صوابها،  إصدار أحكام مناسبة على الرُّ

َواة منذ الوالدة وحتى الوفاة، مع التركیز على ثالثة جوانب:   وقد ترجم للرُّ

َواة م -1     ن خالل ما یتعلق بأسمائهم.التعریف بالرُّ

َواة باستخدام الت -2     ریخ واألماكن.االتعریف بالرُّ

َواة من خالل روایاتهم. -3     التعریف بالرُّ
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ومائتي  ینعشر و  اثنینعند اإلمام یعقوب الَفَسوي  -كنماذج–بلغ عدد الرواة المدروسین  سابًعا:
راوًیا بألفاظ التعدیل المختلفة، ن یلمائة واثن وتعدیل، تعرض منهم راوًیا، ما بین جرح

  راوًیا بألفاظ التجریح المختلفة.عشرین ولمائة و 

 االدالالت، بلغت ثالثة وخمسین لفظً عبر اإلمام یعقوب الَفَسوي بألفاظ جرح متعددة، متباینة  ثامًنا:
  من ألفاظ الجرح المطلق، وخمسة ألفاظ للجرح النِّسبي.

ن یوثالث ةددة، مختلفة الدالالت، بلغت أربعي بألفاظ تعدیل متععبر اإلمام یعقوب الَفَسو تاسًعا: 
  ن من ألفاظ التعدیل النِّسبي. یمن ألفاظ التعدیل المطلق، ولفظ الفظً 

   حین،و تمیزت عبارات اإلمام یعقوب الَفَسوي بالتوسُّط واالعتدال، في حكمه على المجر عاشرًا: 
  والوضاعین. ،والكذابین ،مع شدته الواضحة على المبتدعة

من طبقة النَُّقاد المعتدلین المتوسطین في حكمه على الَفَسوي یعتبر اإلمام یعقوب حادي عشر: 
   الرجال.

جرًحا الَفَسوي ) راوًیا ممن حكم علیهم اإلمام یعقوب 157( فيتكلم اإلمام الذهبي  ثاني عشر:
  ) راوًیا.24في ( ) راوًیا منهم، وخالفه133وتعدیًال، ووافقه اإلمام الذهبي على (

جرًحا الَفَسوي ) راوًیا ممن حكم علیهم اإلمام یعقوب 191( في ابن حجرتكلم اإلمام  عشر: ثالث
  ) راوًیا.50) راوًیا منهم، وخالفه في (141على (ابن حجر وتعدیًال، ووافقه اإلمام 

اجتهد الباحث في بیان خالصة الحكم على جمیع الرواة الذین تكلم فیهم اإلمام یعقوب  عشر: رابع
  ) راوًیا.29) راوًیا منهم، وخالفه في (193جرًحا وتعدیًال، ووافقه الباحث على (الَفَسوي 

ح إلى سبع مراتب للجر الَفَسوي قسم الباحث مراتب الجرح والتعدیل عند اإلمام یعقوب عشر:  خامس
  للتجریح، وبیانها كما یلي: والتعدیل، أربع للتعدیل، وثالث

  مراتب التعدیل: 

  األولى: مرتبة التوثیق الرفیع. -    

  الثانیة: مرتبة التوثیق العادي. -    

  الثالثة: مرتبة التوثیق المتوسط. -    

 الرابعة: مرتبة التوثیق األدنى. -    

ثالثة یحتج بها، أما أحادیث رواة المرتبة الرابعة وأحادیث رواة المرتبة األولى والثانیة وال
  فتكتب لالعتبار. 
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   مراتب الجرح:

  األولى: مرتبة الجرح العادي. -    

  الثانیة: مرتبة الجرح الشدید. -    

  الثالثة: الرَّْمي بالكذب والوضع. -    

  الثانیة، والثالثة ُترّد.وأحادیث رواة المرتبة األولى تكتب لالعتبار، أما أحادیث رواة المرتبة 

اتََّبع اإلمام یعقوب الَفَسوي منهًجا علمًیا دقیًقا في نقد الرجال، وتتبُّع أحوالهم جرًحا عشر:  سادس
وتعدیًال، وهذا المنهج له خصائصه الممیزة، وقواعده وأسسه الواضحة، ومن هذه 

  الخصائص:

  الدقة واألمانة والموضوعیة.  -1

  ین في نقد الرجال، هما:اعتماد مصدرین علمی -2

  أ. حصیلة من قبله من النُّقَّاد. 

ب. دراسته الخاصة القائمة على جمعه األحادیث، والمقارنة بینها، مع دراسة أحوال  
َواة.   الرُّ

  .عدم مؤاخذة الرَّاوي بالغلط والخطأ الیسیر -3

َواة  -4   بهم. أثناء التعریف -وقد یكونوا من شیوخه–توثیق أو تضعیف بعض الرُّ

  توثیق أو تضعیف الرَّاوي مع اإلشارة إلى بدعته. -5

  تكرار عبارات الجرح أو التعدیل في الرَّاوي الواحد. -6

َواة. -7   التفرد بتضعیف بعض الرُّ

  وعدم تفسیره غالًبا. كبیان علة اإلرسال والتدلیس واالختالط، تفسیر الجرح أحیاًنا، -8

  ، وبیان مذهب بعض األئمة في الرجال.الرجالنقد بیان قواعد مهمة في علم  -9
َواة، ظهر للباحث جلی  عشر:  سابع ا اتباع كثیر من النَُّقاد لإلمام یعقوب الَفَسوي في حكمه على الرُّ

  وكان أحیاًنا المصدر الوحید في معرفة أحوالهم.

ات التي تفید الجرح من المصطلح »ُیْعَرف حدیثه َوُیْنَكر«، »ُیْعَرف َوُیْنَكر«مصطلح  :عشر ثامن
، خالًفا لمن جعله في أدنى مراتب الجرح كاإلمام یعقوب الَفَسويالشدید عند اإلمام 

  ووافقه اإلمامان العراقي والسخاوي. الذهبي
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في: "باب من ُیْرَغب عن الروایة عنهم"  یعقوب الَفَسويلیس كل من ذكرهم اإلمام  :عشرتاسع 
  ممن یطرح حدیثهم، بل یوجد منهم ممن یعتبر ویستشهد بحدیثهم.

ا، ویقاربه  مجروحً ا ورجًال ا ضعیفً حدیثً  )الصحیحین(أقل الكتب بعد  : یعتبر "سنن النسائي"ونعشر 
"سنن ابن  هو ا مجروحً ا ورجًال حدیثا ضعیفً "، وأكثرهم الترمذي ثم "سنن "أبي داود "سنن

 النسائي) راوًیا، أخرج اإلمام 120حین المدروسین (ة المجر ماجه"؛ حیث بلغ عدد الروا
) 43(لــ الترمذي ، وأخرج اإلمام) راوًیا26(لــ أبي داودمنهم، وأخرج اإلمام ) راوًیا 20(لــ

   .) راوًیا58(لــ ابن ماجه، بینما أخرج اإلمام راوًیا

  

  ثانًیا: التَّوصیات:
أشیر إلى أبرز التوصیات التي استشعرت  -تعالى- باب تمام الفائدة إن شاء اهللا ن وم

  أهمیتها من خالل إعدادي للبحث، والتي أوصي بها الباحثین وطلبة العلم، وهي:

ألئمة في نقد الرَِّجال، وٕابراز توجیه طلبة الدراسات العلیا إلى الدراسات المتعلقة بمناهج اأوًال: 
  سُّنَّة النبویة والذب عنها، حیث إن النُّقَّاد باأللوف.جهودهم في حفظ ال

االهتمام بإفراد مصنفات خاصة ُتجمع فیها أقوال كل ناقد على حدة على غرار مصنفات  ثانًیا:
األئمة في هذا الباب، خاصة النُّقَّاد الذین اعتمدت أقوالهم في الَجْرح والتَّْعِدیل ولم تفرد 

  أقوالهم في مصنفات.

العمل على إخراج معجم أللفاظ وعبارات الَجْرح والتَّْعِدیل الصادرة عن النُّقَّاد، مع فهرستها  :ثالثًا
بطریقة علمیة، واالجتهاد في شرح معانیها والوقوف على مدلوالتها، وتحریر المصطلحات 

  والعبارات الخاصة بإمام معین.

ي الرَِّجال جرًحا وتعدیًال على مر العصور، مع ذكر العنایة بإخراج معجم للنُّقَّاد الذین تكلَّموا ف رابًعا:
  ترجمة موجزة ومفیدة لُكلِّ ناقد تكون بمثابة مرجع لطلبة العلم.

تعریف جمهور المسلمین بعلمائهم وجهودهم في خدمة اإلسالم، والحدیث على وجه  خامًسا:
  الخصوص.

  من الدول لذلك.المفقودة، وتخصیص میزانیة النُّقَّاد التنقیب عن كتب  سادًسا:

دراسة أحادیث كتاب "المعرفة والتاریخ" لإلمام یعقوب الَفَسوي، مع اقتراح أن یكون العنوان:  سابًعا:
        (األحادیث المرفوعة في كتاب "المعرفة والتاریخ" لإلمام یعقوب بن سفیان الَفَسوي

  ).جمع وتخریج ودراسة
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  عنوانه:  مشروًعابكلیة أصول الدین  تبني قسم الحدیث الشریف وعلومهثامًنا: 
(جمع وتخریج ودراسة أحادیث كتب التاریخ المسندة)؛ فهناك العدید من الكتب المختصة 

  .-حسب علم الباحث–بعلم "التاریخ" الملیئة باألحادیث واآلثار، ولم ُیَتَعرَّض لدراستها 

  

یعقوب بن سفیان  یوسف یرحم اإلمام الناقد أبا تام، أسأل اهللا العلي العظیم أنوفي الخ
  الَفَسوي الفارسي رحمة واسعة، ویجزیه عنا وعن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء. 

أن یجعل هذا العمل عمًال خالًصا لوجهه الكریم ویتقبله مني،  - ُسْبَحاَنه وتعالى- وأسأله
، إنَّه ولي ذلك والقادر علیه وهو حسبي قول والعملفي ال يوُیسدَِّدن يأن یوفَِّقنَ و  وأنَّ یغفر لي زالتي،

 ونعم الوكیل.

  
  .وعلى سائر النَِّبیِّینمحّمد، وعلى آله وصحبه  سیِّدناوصلَّى اُهللا وسلَّم على 
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 الفهارس العلمية
 

 اآلیات القرآنیة ترسهْ أوًال: فِ 
 األحادیث النبویة الشریفة. ترسهْ ثانیًا: فِ 
 األعالم المترجم لهم. ترسهْ ثالثًا: فِ 
 المصادر والمراجع. ترسهْ رابعًا: فِ 

 المحتویات. ترسهْ خامسًا: فِ 
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 :  فِ أوالً
ْ
  اآليات القرآنية ترسه

  

  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة

  سورة البقرة

  68  260  ﴾...ِإْبَراِهیُم َربِّ َأِرِني َكْیَف ُتْحِیي الَمْوَتى َوإِْذ َقالَ ﴿

  سورة آل عمران

  69  135  ...﴾ َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهمْ ﴿

  سورة النساء

  72  83  ...﴾َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اَألْمِن َأِو الَخْوِف َأَذاُعوا ِبهِ ﴿

  41  104  ﴾َوَتْرُجوَن ِمَن اللَِّه َما َال َیْرُجونَ ﴿

  سورة المائدة

  75  3  ...﴾َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمیَن هللاِ  ﴿

  األعرافسورة 

  41  111  ﴾َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاهُ ﴿

  الشعراءسورة 

  19  90  ﴾َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقینَ ﴿

  الجاثیةسورة 

  65  21    ﴾ َحِسَب الَِّذیَن اْجَتَرُحوا السَّیَِّئاِت...﴿َأْم 
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة

  الحجراتسورة 

   68،72  6  ...﴾  َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبأٍ ﴿

  30  13  ﴿َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى...﴾

  الطالقسورة 

  73  2  ﴾َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم...﴿

  االنشقاقسورة 

  76  19  ﴿َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق﴾
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 ثانيًا: فِ 
ْ
  األحاديث النبوية الشريفة ترسه

    
  الصفحة  الراوي األعلى  طرف الحدیث  م

  69  أبو موسى األشعري  ِإَذا اْسَتْأَذَن َأَحُدُكْم َثَالثًا َفَلْم ُیْؤَذْن َلُه َفْلَیْرِجْع...   -1

  13  أنس بن مالك  َأْصَدُقُهْم َحَیاًء ُعْثَمان   -2

  74  عبد اهللا بن عمر  ِإنَّ َعْبَد اللَِّه َرُجٌل َصاِلٌح    -3

  73  عائشة  اْئَذُنوا َلُه ِبْئَس َأُخو اْلَعِشیَرِة...    -4

  68،73  عبد اهللا بن عمرو  َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَیًة...    -5

  30  أبو هریرة  َتَعلَُّموا ِمْن َأْنَساِبُكْم َما َتِصُلوَن ِبِه َأْرَحاَمُكْم    -6

  453  جابر بن عبد اهللا  الَجاُر َأَحقُّ ِبُشْفَعِتِه...   -7

  73،76  عمران بن حصین  َخْیُرُكْم َقْرِني، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم...    -8

َالِة...    -9   68  عبد اهللا بن عمرو  َصَالُة الرَُّجِل َقاِعًدا ِنْصُف الصَّ

  91  حذیفة بن الیمان  َهْدِیي ِبَغْیرِ  َوَیْهُدونَ  ُسنَِّتي، ِبَغْیرِ  َیْسَتنُّونَ  َقْومٌ  - 10

  13  َسُمرة بن الرحمن عبد  اْلَیْوم َبْعدَ  َعِملَ  َما َعفَّانَ  اْبنَ  َیُضرُّ  َال  - 11

  484  عثمان بن عفان  َلْیَس ِالْبِن آَدَم َحقٌّ ِفي ِسَوى َهِذِه الِخَصالِ  - 12

  95  عائشة  َلْیُسوا ِبَشْيءٍ  - 13

14 - 
  َما ِمْن َرُجٍل ُیْذِنُب َذْنًبا، ثُمَّ َیُقوُم َفَیَتَطهَُّر... 

    أبو بكر الصدیق، 
  علي بن أبي طالبو 

69  

 فَھُوَ  َكِذبٌ  أَنَّھُ  یَُرى بَِحِدیثٍ  َعنِّي َحدَّثَ  َمنْ  - 15
  اْلَكاِذبِیَن  أََحدُ 

  ُجْنَدب، بن َسُمرة
  ُشعبة بن الُمغیرةو 

101  

اُلوَن َكذَّاُبوَن...  - 16 َماِن َدجَّ   73  أبو هریرة  َیُكوُن ِفي آِخِر الزَّ
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 فِ ثالثًا:     
ْ
  األعالم املرتجم هلم ترسه

  أوًال: الرواة المجرحون

  رقم الصفحة  اسم الراوي  م

، ِنيُّ دَ اْلمَ  ِإْسَماِعیل بنُ  ِإْبرَاِهیم   - 1   213 "سیْ عَ قُ " الُكوِفيُّ

  112 َمكِّيُّ الِإْبرَاِهیُم ْبُن ِإْسَماِعیَل    - 2

  167 الَعَدنيُّ  ِإْبرَاِهیُم ْبُن اْلَحَكِم ْبِن َأَبانٍ    - 3

  319 الَمَدِنيُّ  اَألْسَلِميُّ  َیْحَیى َأِبي بنِ  ُمَحمَّدِ  بنُ  ِإْبرَاِهْیمُ    - 4

  129 الُكوِفيُّ َجاِبٍر  ُمَهاِجٍر ْبنِ  ْبنُ  ِإْبرَاِهیمُ    - 5

  126 يُّ صِ مْ الحِ  اَألْحَوُص ْبُن َحِكیمٍ    - 6

  313 يُّ نِ دَ المَ  ُأَساَمُة ْبُن َزْیِد ْبِن َأْسَلمَ    - 7

  132 الُكوِفيُّ  ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبرَاِهیَم ْبِن ُمَهاِجرٍ    - 8

  113 َمَدِنيُّ ال ِإْسَماِعیُل ْبُن رَاِفعٍ    - 9

  201 يُّ یمِ مِ التَّ  اْألَْصَبُغ ْبُن ُنَباَتةَ    -10

  348 الَیَماِميُّ  َسیَّارٍ  َجاِبر ْبنِ  ْبنُ  َأیُّوبُ    -11

  289 اْلَبْصِريُّ ُخوٍط  ْبنُ  َأیُّوبُ    -12

  192 الَیَماِميُّ  ُعْتَبةَ  بنُ  َأیُّْوبُ    -13

  170 َبْصِريُّ ال ُقَشْیِريُّ الِبْشُر ْبُن ُنَمْیٍر    -14

  172 يُّ انِ عَ نْ صَّ ال روسالشَّ  بنُ  رُ كْ بَ    -15

  106 َجْعَفُر ْبُن اْلَحاِرِث الُكوِفيُّ    -16
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  رقم الصفحة  اسم الراوي  م

َبْیِر    -17   267 الدَِّمْشِقيُّ  ُسَلِميُّ الَجْعَفُر ْبُن الزُّ

  266 اْلِمْصِريُّ  الِكْنِديُّ  َحَسَنةَ  بنِ  ُشَرْحِبْیلَ  ْبنِ  َرِبْیَعةَ  بنُ  َجْعَفرُ    -18

  160 يُّ رِ صْ البَ  اْلَحاِرُث ْبُن ِشْبلٍ    -19

  214 اْلَبْصِريُّ  َنْبَهانَ  ْبنُ  اْلَحاِرثُ    -20

  162 الَهْمَداِنيُّ  َحاِمدُ    -21

  240 اْلُكوِفيُّ  اْلُعَرِنيُّ  ُجَوْینِ  ْبنُ  َحبَّةُ    -22

  222 الُكوِفيُّ  َحِبیُب ْبُن َحسَّانٍ    -23

اُج ْبُن ُنَصْیٍر الَبْصِريُّ    -24   138 اْلَحجَّ

  261 َمِدِنيُّ ال ْنَصاِريُّ األَ ُعْثَماَن  ْبنُ  رَامُ حَ    -25

  258 الَبْصِريُّ  اْلَحَسُن ْبُن ِدیَنارٍ    -26

  324 الُكوِفيُّ  اللُّْؤُلِؤيُّ  ادٍ یَ زِ  نُ اْلَحَسُن بْ    -27

  198 اْلُكوِفيُّ  اَألْحَمِسيُّ  ُعَمرَ  ْبنُ  ُحَصْینُ    -28

  172 الُكوِفيُّ  ُحَمْیُد ْبُن َماِلٍك اللَّْخِميُّ    -29

  173 التَِّمیِميُّ  اصقَ َحْنَظَلُة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الْ    -30

  141 الدَِّمْشِقيُّ  الَهْمَداِنيُّ  َماِلكٍ  َأِبي بنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  بنِ  َیِزْیدَ  َخاِلُد ْبنُ    -31

  157 رَاِشُد ْبُن َمْعَبٍد اْلَواِسِطيُّ    -32

ِبیعُ    -33   292 الَبْصِريُّ  َبْدرٍ  ْبنُ  الرَّ

  339 اْلِمْصِريُّ  ُمْفِلحِ  ْبنِ  َسْعدٍ  ْیُن بنُ ْشدِ رِ    -34
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  335 ىُّ وفِ كُ ال ْیُن ْبُن ُكَرْیبٍ ْشدِ رِ    -35

  242 اْلُكوِفيُّ  اْلَهَجِريُّ  ُرَشْیدٌ    -36

  144 الُكوِفيُّ  الَعْبِديُّ  َمْصَقَلةَ  بنُ  َرَقَبةُ    -37

  244 اْلَمِكيُّ  ِإْسَماِعیَل اْلَمْخُزوِميُّ  ْبنُ  ِزَیادُ    -38

  275 الَبْصِريُّ  ِزَیاُد ْبُن َمْیُمونٍ    -39

  223 اَألْنَصاِريُّ  َجِبیَرةَ  َأِبي ْبنِ  َمْحُمودِ  ْبنِ  َجِبیَرةَ  ْبنُ  َزْیدُ    -40

  244 َسْعُد ْبُن َطِریٍف الُكوِفيُّ    -41

  247 الَبْصِريُّ  السَّمَّاكُ  رَاِشدٍ  ْبنُ  َسِعیدُ    -42

  317 يُّ وفِ الكُ  َسِعیُد ْبُن َساِلٍم اْلَقدَّاحُ    -43

  174 اْلِحْمِصيُّ  ِسَنانٍ  ْبنُ  َسِعیدُ    -44

  145 َسِعیُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الُجَمٍحيُّ الَمَدِنيُّ    -45

  329 ُسَلْیَماُن ْبُن َعْمٍرو النََّخِعيُّ الُكوِفيُّ    -46

َلِميُّ  الَعِزْیزِ  َعْبدِ  بنُ  ُسَوْیدُ    -47   158 الدَِّمْشِقيُّ  السُّ

بِّيُّ  التَِّمیِميُّ  ُعَمرَ  ْبنُ  َسْیفُ    -48   245 اْلُكوِفيُّ  الضَّ

  176 ىُّ وفِ كُ َنَعاَمَة ال ْبنُ  َشْیَبةُ    -49

  116 الَبْصِريُّ  اَألْخَضرِ  َأِبي بنُ  َصاِلحُ    -50

اُك ْبُن نَ    -51 حَّ   248 الَبْصِريُّ  رَاسٍ بَ الضَّ

  116 َمكِّيُّ ال ُعْثَمانَ  ْبنِ  َطْلَحُة ْبُن َعْمٍرو   -52
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  110 يُّ رِ صْ َعبَّاُد ْبُن رَاِشٍد البَ    -53

  146 َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر الَبْصِريُّ    -54

  344 الُكوِفيُّ  اْألََسِديُّ  ِرْبِعيٍّ  ْبنُ  َعَباَیةُ    -55

  163 الُكوِفيُّ  اْلَمْسُعوِديُّ  َعْبِد اللَّهِ  َعْبِد الرَّْحَمِن ْبنُ    -56

  263 اْألَْنَصاِريُّ اْلُكوِفيُّ  اْلَقاِسمِ  ْبنُ  اْلَغفَّارِ  َعْبدُ    -57

َلِميُّ  يُّ السَّرِ  نُ بْ  َعْبُد اْلَقاِهر   -58   217 الَبْصِريُّ السُّ

  134 اَألْوِديُّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  بنِ  َیِزْیدَ  بنِ  ِإْدِرْیَس  بنُ  اهللاِ  َعْبدُ    -59

  277 الُكوِفيُّ  َهاُروَن ْبِن َعْنَتَرةَ  َعْبُد اْلَمِلِك ْبنُ    -60

  206 ینيُّ دِ المَ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َمْیُموٍن    -61

  196 يُّ رِ صْ البَ  اْلُهَذِليُّ  ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َأِبي ُحَمْیدٍ    -62

ْمِريُّ  َزْحرٍ  ْبنُ  اللَّهِ  ُعَبْیدُ    -63   177 اِإلْفَرِیِقيُّ  الضَّ

بِّيُّ اْلُكوِفيُّ    -64   250 ُعبیدة بن ُمَعتِّب الضَّ

  315 ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَوقَّاِصيُّ اْلُقَرِشيُّ    -65

  280 الَبْصِريُّ  اْلُبرِّيُّ  ِمْقَسمٍ  ْبنُ  ُعْثَمانُ    -66

  282 الَبْصِريُّ  َعِديُّ ْبُن اْلَفْضلِ    -67

  121 الَبْصِريُّ  ِعْسُل ْبُن ُسْفَیانَ    -68

  252 ُكوِفيُّ الَعَطاُء ْبُن َعْجَالَن    -69

  123 َشاِميُّ الْبُن َأِبي َطْلَحَة اْلَهاِشِميُّ  َعِليُّ    -70
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ر ْبنُ  يُّ لِ عَ    -71   98 الُكوِفيُّ  الَحَزوَّ

  304 الَبْصِريُّ  الَعَدِويُّ  َحِبْیبٍ  بنُ  ُعَمرُ    -72

  162 الشَّاِميُّ  ُعَمُر بُن َذرِّ    -73

  226 اَألْسَلِميُّ  ُصْهَبانَ  ُمَحمَِّد ْبنِ  ْبنُ  ُعَمرُ    -74

  208 الشَّاميُّ  الدِّمشقيُّ یه جِ ُعَمُر ْبُن ُموَسى ْبِن وَ    -75

  150 َمكِّيُّ الَعْمُرو ْبُن َعَطاِء ْبِن َورَاٍز    -76

  108 الُكوِفيُّ  َبَجِليُّ ال ِعیَسى ْبُن اْلُمَسیَّبِ    -77

  301 الُكوِفيُّ  ِقْرَطاسٍ  ِعیَسى ْبنُ    -78

  217 اْلَواِسِطيُّ  اْلَمَدِنيُّ  َمْیُمونٍ  ْبنُ  ِعیَسى   -79

  284 اْلُعَقْیِليُّ  اْلَجَزِريُّ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  ْبنُ  َغاِلبُ    -80

  230 الكوفيُّ الَعطَّاُر  َفاِئُد ْبُن َعْبِد الّرحمن   -81

  270 َجْزِريُّ الُفرَاُت ْبُن السَّاِئِب    -82

  192 الُكوِفيُّ  الَبجِليُّ  لِ ضْ اْلفَ اْلَفْیُض ْبُن    -83

  272 اْلَمَدِنيُّ  اْلُعَمِريُّ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَقاِسمُ    -84

  255 اْلُكوِفيُّ  التَِّمیِميُّ  اْلِخْمسِ  ْبنِ  ُسَعْیرُ  ْبنُ  َقَطنُ    -85

  220 الشَّاِميُّ  ُكَرْیُز ْبُن َحِكیمٍ    -86

  353 ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َحْفَصَة الَبْصِريُّ    -87

  118 َمِدیِنيُّ الُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُحَمْیٍد    -88
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 الفهارس العامة

  رقم الصفحة  اسم الراوي  م

  180 يُّ نِ دَ المَ  ُفَدْیكٍ  َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ    -89

  135 ُمَحمَُّد ْبُن ثَاِبٍت اْلُبَناِنيُّ الَبْصِريُّ    -90

  196 الَیَماِميُّ  َسیَّارٍ  َجاِبر ْبنِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ    -91

  136 ِحْمِصيُّ الُمَحمَُّد ْبُن ِحْمَیَر    -92

  256 اْلُكوِفيُّ  اْلَهْمَداِنيُّ  ُمَحمَُّد ْبُن َساِلمٍ    -93

  181 الُكوِفيُّ  ُمَحمَُّد ْبُن َقْیٍس اْلُمْرِهِبيُّ    -94

  181 الكوفيُّ ُمحمَُّد ْبُن ُكَرْیٍب    -95

  236 الُكوِفيُّ  ُمَحمَُّد ْبُن َمْرَواَن ْبِن َعْبِد اللَِّه السُّدِّي   -96

  233  الشَّاميُّ  اْلَجزريُّ  َمْرَواُن ْبُن َساِلمٍ    -97

  183 ِدَمْشِقيُّ الَمْسَلَمُة ْبُن َعِليٍّ    -98

  153 يُّ شَّامِ ال ُمَعاُن ْبُن ِرَفاَعةَ    -99

  235 الُكوِفيُّ  اْألََسِديُّ  َطِریفٍ  ْبنُ  ُموَسى- 100

  154 َمْیُموُن ْبُن ِسَیاٍه الَبْصِريُّ - 101

  124 يُّ وفِ الكُ  ابُ صَّ القَ  ،َأُبو َحْمَزَة اْألَْعَورُ  ون،مُ یْ مَ - 102

  238 يُّ شِ رْ القَ  اءُ نَ یْ مِ  يبَ أَ  بنُ  اءُ نَ یْ مِ - 103

  287 الَبْصِريُّ  َنْصُر ْبُن َطِریفٍ - 104

  302 الُكوِفيُّ  اْلَخزَّازُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  النَّْضرُ - 105

  294 الُكوِفيُّ  النََّخعيُّ  ُنوُح ْبُن َدرَّاجٍ - 106
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  رقم الصفحة  اسم الراوي  م

  163 يُّ رِ صْ البَ  یبٍ سِ نَ  نُ بْ  مُ رِ هَ - 107

  326 الُكوفيُّ  الّطائيُّ  الرَّْحَمن َعْبد ْبنِ  يّ دِ عَ  ْبنُ  الَهْیَثمُ - 108

  229 الَبْصِريُّ َواِصُل ْبُن السَّاِئِب - 109

  186 َأِبي َثْوٍر الَهْمَداني الُكوِفيُّ  اْلَوِلیُد ْبُن عبد اهللا ْبنِ - 110

  306 اْلَحرَّاِنيُّ  َساجٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  الَوِلیدُ - 111

  332 اَألَسِديُّ اْلُقَرِشيُّ  َكِثْیرٍ  بنِ  َوْهبِ  بنُ  َوْهبُ - 112

یَّاتُ  ُمَعاذٍ  ْبنُ  َیاِسینُ - 113   307 اْلُكوِفيُّ  الزَّ

  310 اْلَجَزِريُّ  أَُنْیَسةَ  َأِبي ْبنُ  َیْحَیى- 114

  187 َحیَّة الَكْلبي الُكوِفيُّ  ْبُن َأِبي َیْحَیى- 115

  210 َیْحَیى ْبُن اْلَعَالِء الرَّاِزيُّ - 116

  191 َیِزیُد ْبُن َبِزیٍع الرَّْمِليُّ - 117

  220 الُكوِفيُّ  الدَّاَالِنيُّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َیِزیدُ - 118

  156 الدَِّمْشِقيُّ  الَهْمَداِنيُّ  َماِلكٍ  َأِبي بنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  بنُ  َیِزْیدُ - 119

  296 اْلَبْصِريُّ  ُیوُسُف ْبُن َخاِلٍد السَّْمِتيُّ - 120
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  رقم الصفحة  الراوياسم   م

  543 ِإْبرَاِهیُم ْبُن َعْبِد اَألْعَلى اْلُكوِفيُّ  - 121

  520 ِإْبرَاِهیُم ْبُن ِهَشاِم ْبِن َیحَیى اْلَغسَّاِنيُّ  - 122

  538 ِه اْلِكْنِديُّ اْلُكوفيُّ َأْجَلُح ْبُن َعْبِد اللَّ  - 123

  525 َأْحَمُد بُن َصاِلٍح الِمْصريُّ  - 124

  497 الَبصريُّ  اَألْخَضُر ْبُن َعْجَالنَ  - 125

  498 آَدُم ْبُن َعِليٍّ الِعجليُّ  - 126

  563 ِإْسَحاُق ْبُن رَاِشٍد الَجَزِريُّ  - 127

  498 الِمْنَقريُّ اْلُكوِفيُّ  َأْسَلمُ  - 128

  132 ِإْسَماِعیُل بُن َأِبي َخاِلد الَبَجِليُّ  - 129

  496 ِإْسَماِعیُل ْبُن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َأِبي اْلُمَهاِجِر الدَِّمْشِقيُّ  - 130

  468 الِحْمِصيُّ  ِإْسَماِعیُل ْبُن َعیَّاش - 131

  499 اَألْسَوُد ْبُن َقْیٍس اْلُكوِفيُّ  - 132

  516 ِإیَّاُس ْبُن َعاِمٍر اْلَغاِفِقيُّ اْلِمْصِريُّ  - 133

  567 َبدُر بُن اْلَخِلیِل اَألَسِديُّ اْلُكوِفيُّ  - 134

ْسَكْنَدرَاِنيُّ  - 135   517 اْلِمْصِريُّ ُثَماَمُة ْبُن ُشَفيٍّ اإلِْ

بِّيُّ  - 136   578 الكوفيُّ  َجْحُش ْبُن ِزَیاٍد الضَّ

َبِعيُّ  - 137   448 َجْعَفُر ْبُن ُسَلْیَماَن الضُّ
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  463 ُجَهْیُر ْبُن َیِزیَد الَبْصِريُّ  - 138

  544 َحِبیُب ْبُن َأِبي َعْمَرَة اْألَْزِديُّ اْلُكوِفيُّ  - 139

  575 اْلِحْمِصيُّ  َحِبیُب ْبُن َصاِلٍح الطَّاِئيُّ  - 140

  483 ُحَرْیُث ْبُن السَّاِئِب التَّمیميُّ  - 141

  579 ُسَلیم الُكوفيُّ  َحِریش ْبنُ  - 142

  500 اْلَحَسُن ْبُن ُعَبید اِهللا النََّخِعيُّ الُكوفيُّ  - 143

  501 اْلَحَسُن ْبُن ُعْقَبَة اْلُمرَاِديُّ الُكوفيُّ  - 144

  502 اْلُكوِفيُّ  اْلَحَكُم ْبُن ُعَتْیَبةَ  - 145

  479 الَمداِئِنيُّ  َحِكیُم ْبُن الدَّْیَلمِ  - 146

  521 َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة الَبصريُّ  - 147

یَّاُت اْلُكوفيُّ  - 148   478 َحْمَزُة ْبُن َحِبیٍب الزَّ

  476 َحْیَوُة ْبُن ُشَرْیح الِمْصِريُّ  - 149

  503 السَّاِئُب ْبُن َیِزیَد اْلُكوِفيُّ  - 150

  545 َسْعُد ْبُن ِإَیاٍس الشَّْیَباِنيُّ  - 151

  435 ُسْفَیاُن ْبُن َسِعیٍد الثَّْوِريُّ  - 152

  438 ُسْفَیاُن بُن ُعَیْیَنَة الِهالليُّ  - 153

  517 ُسَلْیَماُن ْبُن ِزَیاٍد اْلَحْضَرِميُّ اْلِمْصِريُّ  - 154

  329 ُسَلْیَماُن ْبُن َعْمٍرو الُعْتَواِريُّ اْلِمْصِريُّ  - 155
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  492 ُشَرْحبیُل بُن ُمْسِلم الشَّاميُّ  - 156

  546 َصاِعُد ْبُن ُمْسِلٍم اْلَیْشُكِريُّ  - 157

  576 َصَدَقُة بُن َیِزْیَد الُخرَاَساِنيُّ الدَِّمْشِقيُّ  - 158

ِعُق ْبُن َحْزٍن اْلَبْكِريُّ اْلَبصريُّ  - 159   567 الصَّ

  561 َطْلَحُة ْبُن َیْحَیى ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْیِد اللَِّه التَّیِميُّ  - 160

  536 اْلُكوفيُّ  َعاِصُم بُن َأِبي النَُّجْوِد اَألَسِديُّ  - 161

  569 الَبْصريُّ  ُعَباَدُة ْبُن ُمْسِلٍم اْلَفزَاِريُّ  - 162

  540 َعْبُد اَألْعَلى ْبُن َعاِمٍر الثَّْعَلِبيُّ اْلُكوِفيُّ  - 163

  493 َجْعَفٍر اَألنَصاِريُّ َعْبُد اْلَحِمیِد بُن  - 164

  558 َعْبُد الرَّْحَمِن بُن ِزَیاِد بِن َأْنُعَم اِإلْفِرْیِقيُّ  - 165

  489 َعْبُد الَعِزْیِز بُن ُرَفْیٍع اَألَسِديُّ  - 166

  521 لُزَبیدي الكوفيُّ َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلَحاِرِث ا - 167

  547 َعْبُد اللَِّه ْبُن ُشْبُرَمَة اْلُكوِفيُّ  - 168

  480 َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد اللَِّه الرَّاِزيُّ  - 169

  464 َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن َقْعَنب اْلَقْعَنِبيُّ  - 170

  452 َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي ُسَلْیَماَن الَعْرَزميُّ  - 171

  503 َعبد اْلَواِحِد بُن َواِصل البصريُّ  - 172

  445 اَألَسِديُّ  ُعْثَماُن ْبُن َعاِصم - 173



        

645 
     

 الفهارس العامة

  رقم الصفحة  الراوياسم   م

  548 ْبن َأبي َزید اَألنصاِريُّ الَبصِريُّ  َعزَرة ْبُن ثَاِبتٍ  - 174

  485 َعَطاُء بُن السَّاِئِب الُكوِفيُّ  - 175

  549 َعِطیَُّة ْبُن اْلَحاِرِث اْلَهْمَداِنيُّ اْلُكوِفيُّ  - 176

  505 الُكوفيُّ  اْلَعالُء ْبُن َخاِلٍد اَألَسِديُّ اْلَكاِهِليُّ  - 177

  506 الُكوِفيُّ اْلَعَالُء ْبُن َصاِلٍح  - 178

  507 اْلُكوِفيُّ  اْلَعالُء ْبُن َعْبِد اْلَكِریِم اْلَیاِميُّ  - 179

  508 َعِليُّ ْبُن َصاِلٍح ْبِن َصاِلٍح ْبن َحّي الكوفيُّ  - 180

  491 ُضَریٍس الرازيُّ  َعْنَبَسُة ْبُن َسِعیٍد ْبنِ  - 181

  542 اْلُكوفيُّ  ِفرَاُس ْبُن َیْحَیى اْلَهْمَداِنيُّ  - 182

  442 الكوفيُّ  الَفضُل بُن ُدَكْین - 183

  446 الكوفيُّ  َقْیُس ْبُن ُمْسِلم - 184

  550 ُكَلْیُب ْبُن َواِئِل ْبِن َبْیحاَن التَّْیِميُّ اْلَبْكِريُّ اْلَمَدِنيُّ  - 185

  523 اللَّْیُث ْبُن َسْعٍد اْلِمْصِريُّ  - 186

  430 َماِلُك ْبُن َأَنِس اَألْصَبَحيُّ  - 187

  440 ُمَحمَُّد بُن اْلُمْنَكِدِر الَمَدنيُّ  - 188

  570 ُمَحمَُّد بُن َطْلَحَة بِن ُمَصرٍِّف الَیاِميُّ  - 189

  530 الرَّْمِليُّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز  - 190

  456 الُكوِفيُّ  ُمَحمَُّد ْبُن َقْیٍس اْألََسِديُّ  - 191
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  481 الطَّاِئِفيُّ ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم  - 192

َدِفيُّ اْلِمْصِريُّ  - 193   519  ُمَحمَُّد ْبُن َهِدیََّة الصَّ

  509 الُكوفيُّ  الُمْختَاُر ْبُن ُفْلُفلٍ  - 194

  458 َمْسُعوُد ْبُن َسْعٍد اْلُجْعِفيُّ الكوفيُّ  - 195

  578 ُمْصَعُب ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُشَرْحِبیٍل اْلَمكِّيُّ  - 196
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 فِ رابعًا: 
ْ
  املصادر واملراجع ترسه

  .»القرآن الكریم«

 ـ أ ـ

              هــــــ)، 1307، للِقنَّـــــوجي، محمـــــد صـــــدیق خـــــان بـــــن حســـــن بـــــن علـــــي (ت: »أبجـــــد العلـــــوم« .1
 هـ. 1423دار ابن حزم، الطبعة األولى، 

المطلب، مكتبــــة عبــــد، لرفعــــت فــــوزي »حــــاتم الــــرازي وأثــــره فــــي علــــوم الحــــدیثابــــن أبــــي «   .2
 الخانجي، القاهرة.

ـــــد المســـــانید الَعَشـــــَرة« .3 ـــــرة المهـــــرة بزوائ   ، للُبوَصـــــیِرّي، أحمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر »إتحـــــاف الِخَی
ـــــــــن إســـــــــماعیل (ت: ا هــــــــــ)، تحقیـــــــــق: دار المشـــــــــكاة للبحـــــــــث العلمـــــــــّي، دار الـــــــــوطن، 840ب

 هـ.  1420الطبعة األولى، 

، البــــن حجــــر العســــقالنّي، أحمــــد »إتحــــاُف الَمَهــــرة بالفوائــــد المبتكــــرة مــــن أطــــراف العشــــرة« .4
هـــــــ)، تحقیــــــق: یوســــــف الَمْرَعشــــــلّي، طبــــــع مجمــــــع الملــــــك فهــــــد لطباعــــــة 852بــــــن علــــــّي (ت: 

ـــــة، المدینـــــة المنـــــّورة،  ـــــنَّة والّســـــیرة النَّبوّی المصـــــحف الّشـــــریف بالتعـــــاون مـــــع مركـــــز خدمـــــة السُّ
 هـ.1415الطبعة األولى، 

ــــد (ت: »آثــــار الــــبالد وأخبــــار العبــــاد« .5 هـــــ)، دار صـــــادر، 682، للقزوینــــي، زكریــــا بــــن محمَّ
 بیروت.

، لمقبـــــــل بـــــــن هـــــــادي الـــــــوادعي، دار اآلثـــــــار للنشـــــــر »أحادیـــــــث معلـــــــة ظاهرهـــــــا الصـــــــحة« .6
 هـ.1421 والتوزیع، الطبعة الثانیة،

ق: صـــــــبحي ـ)، تحقیـــــــهـــــــ259، للُجوَزجـــــــانّي، إبـــــــراهیم بـــــــن یعقـــــــوب (ت: »أحـــــــوال الرِّجـــــــال« .7
 هـ.1405مؤسسة الرِّسالة، بیروت، الّساُمّرائّي، 

العزیز عبـــــدهــــــ)، تحقیـــــق: 306، البـــــن َحیَّـــــان، محمـــــد بـــــن خلـــــف، (ت: »أخبـــــار القضـــــاة« .8
 مصطفى المراغي، المكتبة التجاریة الكبرى.

ــــــي حــــــاتم، »الشــــــافعي ومناقبــــــه آداب« .9 ــــــن أب ــــــد، الب ــــــد (ت: عب هـــــــ)، 327الرَّحمن بــــــن محّم
 هـ.1424 الخالق، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى،عبدالغني عبدتحقیق: 
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          ، لأللبــــــاني، محمــــــد ناصــــــر الــــــدین »إرواء الغلیــــــل فــــــي تخــــــریج أحادیــــــث منــــــار الســــــبیل« .10
 هـ.1405 هـ)، المكتب اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة1420(ت: 

ــــب« .11 ــــة المرات ــــث مختلف ــــي أحادی ــــب ف ، للحــــوت، محمــــد بــــن محمــــد درویــــش، »أســــنى المطال
القادر عطـــــــــا، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت، عبـــــــــدهــــــــــ)، تحقیـــــــــق: مصـــــــــطفى 1277(ت: 

 هـ.1418 الطبعة األولى،

 مجلة العماش، محسن بن محمد بن الدین لبدر ،»اإلسالم شیخ عند المتن نقد وجوه أشهر« .12
 الثالث العدد ،المملكة العربیة السعودیة وآدابها، العربیة واللغة الشریعة لعلوم القرى أم جامعة

 .هـ1426 أول، ربیع عشر، السابع المجلد والثالثون،

، لنــــــور الــــــدین عتــــــر، دار الیمامــــــة، دمشــــــق، »أصــــــول الَجــــــْرح والتَّْعــــــِدیل وعلــــــُم الرَِّجـــــــالِ « .13
 .هـ1421

المقدســــــّي ، البــــــن القیســــــراني، محّمــــــد بــــــن طــــــاهٍر »أطــــــراف الغرائــــــب واألفــــــراد للــــــدَّارُقطنيّ « .14
ـــــب 507(ت:  ـــــق: محمـــــود محمـــــد محمـــــود حســـــن نصـــــار الســـــید یوســـــف، دار الكت هــــــ)، تحقی

 هـ.  1419 بیروت، العلمیة،

  ة، محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر م الجوزیَّـــــــیِّ ، البـــــــن َقـــــــ»إعـــــــالم المـــــــوقعین عـــــــن رب العـــــــالمین« .15
الســـــــالم إبـــــــراهیم، دار الكتـــــــب عبدهــــــــ)، تحقیـــــــق: محمـــــــد 751بـــــــن ســـــــعد (ت: ابـــــــن أیـــــــوب ا

 هـ.1411بیروت، الطبعة األولى، العلمیة، 

  ة، محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر م الجوزیَّـــــیِّ ، البـــــن َقـــــ»إغاثـــــة اللهفـــــان مـــــن مصـــــاید الشـــــیطان« .16
هــــــــ)، تحقیـــــــق: محمـــــــد حامـــــــد الفقـــــــي، مكتبـــــــة المعـــــــارف، 751بـــــــن أیـــــــوب بـــــــن ســـــــعد (ت: ا

 الریاض.

ـــــن نقطـــــة،  محمـــــد بـــــن »إكمـــــال اإلكمـــــال« .17 ـــــد، الب ـــــي بكـــــر (ت: عب هــــــ)،  629الغني بـــــن أب
ـــــق:  ـــــدتحقی ـــــوم  عب ـــــدالقی ـــــى،  عب ـــــرى، مكـــــة المكرمـــــة، الطبعـــــة األول ـــــي، جامعـــــة أم الق رب النب

 هـ.1410

ـــــــي أســـــــماء الرِّجـــــــال« .18 ـــــــْیج بـــــــن »إكمـــــــال تهـــــــذیب الكمـــــــال ف           اهللا عبـــــــد، لُمَغْلطـــــــاي بـــــــن َقِل
ــــــــن إبــــــــراهیم، الفــــــــاروق الحدیثــــــــة 762(ت:  ــــــــن محّمــــــــد، وأســــــــامة ب هـــــــــ)، تحقیــــــــق: عــــــــادل ب

 هـ.1422ولى، للطباعة والّنشر، الطبعة األ

ــــي فضــــل صــــالة التســــبیح« .19 ــــار ف ــــّي »أمــــالي األذك    ، البــــن حجــــر العســــقالنّي، أحمــــد بــــن عل
 هـ)، تحقیق: كیالني محمد خلیفة، مؤسسة قرطبة، بیروت.852(ت: 



        

650 
     

 الفهارس العامة

، للقفطــــي، جمــــال الــــدین أبــــو الحســــن علــــي بــــن یوســــف »إنبــــاه الــــرواة علــــى أنبــــاء النحــــاة« .20
 هـ.1424هـ)، الطبعة األولى، 636(ت: القفطي

  ، للجورقـــــــــاني، الحســــــــین بـــــــــن إبـــــــــراهیم »األباطیـــــــــل والمنـــــــــاكیر والصـــــــــحاح والمشـــــــــاهیر« .21
الجبار الفریـــــوائي، عبـــــدالرحمن بـــــن عبـــــدهــــــ)، تحقیـــــق: 543بـــــن جعفـــــر، (ت: ابـــــن الحســـــین ا

ـــــة ـــــة الخیری ـــــدعوة التعلیمی ـــــاض، مؤسســـــة دار ال ـــــع، الری ـــــددار الصـــــمیعي للنشـــــر والتوزی ، ، الهن
 هـ.   1422الطبعة الرابعة، 

الحي اللكنــــوي عبــــد، ألبــــي الحســــنات محمــــد »األجوبــــة الفاضــــلة لألســــئلة العشــــرة الكاملــــة« .22
ـــــــــدي (ت:  ـــــــــة الفاضـــــــــلة بقلـــــــــم: 1344الهن ـــــــــة علـــــــــى األجوب ـــــــــه التعلیقـــــــــات الحافل هــــــــــ)، وعلی

الفتاح أبـــــــــو غـــــــــدة، مكتبـــــــــة المطبوعـــــــــات اإلســـــــــالمیة بحلـــــــــب، ودار الســـــــــالم للطباعـــــــــة عبـــــــــد
 هـ.1430توزیع والترجمة، القاهرة، الطبعة السادسة، والنشر وال

ــــــاد والمثــــــاني« .23 ــــــي عاصــــــم،»اآلح ــــــن مخلــــــد ، البــــــن أب ــــــن عمــــــرو بــــــن الضــــــحاك ب             أحمــــــد ب
هـــــــــ)، تحقیــــــــق: باســــــــم فیصــــــــل أحمــــــــد الجــــــــوابرة، دار الرایــــــــة، الریــــــــاض، الطبعــــــــة 287(ت: 

 هـ.1411األولى، 

ــــث ا« .24 ــــارة أو المســــتخرج مــــن األحادی ــــث المخت ــــم یخرجــــه البخــــاري األحادی ــــارة ممــــا ل لمخت
  الواحـــــــــــد المقدســـــــــــي عبد، لضـــــــــــیاء الـــــــــــدین محمـــــــــــد بـــــــــــن »ومســـــــــــلم فـــــــــــي صـــــــــــحیحیهما

اهللا بــــــن دهــــــیش، دار خضــــــر عبــــــدالملك بــــــن عبــــــدهـــــــ)، تحقیــــــق: معــــــالي األســــــتاذ 643(ت: 
 هـ. 1420للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، 

 الرحمنعبـــــــد بـــــــن الحقعبـــــــد لإلشـــــــبیلي، ،»r النبـــــــي حـــــــدیث مـــــــن الوســـــــطى األحكـــــــام« .25
ــــــــق ،)هـــــــــ582( ــــــــة الســــــــامرائي، وصــــــــبحي الســــــــلفي، حمــــــــدي: تحقی ــــــــاض، الرشــــــــد، مكتب  الری

 .هـ1416

ــــــة علمــــــاء الحــــــدیث« .26   اهللا عبــــــد، ألبــــــي یعلــــــى الخلیلــــــّي، الخلیــــــل بــــــن »اإلرشــــــاُد فــــــي معرف
ـــــاض، 446بـــــن أحمـــــد (ت: ا ی هــــــ)، تحقیـــــق: محّمـــــد ســـــعید عمـــــر إدریـــــس، مكتبـــــة الرُّشـــــد، الرِّ

 هـ.  1409الطبعة األولى، 

ــــــى« .27 ــــــي أحمــــــد الحــــــاكم (ت: »األســــــامي والكن ــــــن محمــــــد 378، ألب ــــــق: یوســــــف ب هـــــــ)، تحقی
 م. 1994الدخیل، دار الغرباء األثریة بالمدینة المنورة، الطبعة األولى، 

، یوســـــف بـــــن  عبـــــد، البـــــن »االســـــتذكار« .28 هــــــ)، تحقیـــــق: ســـــالم محمـــــد 463اهللا (ت: عبـــــدالبـــــرِّ
 هـ.1421عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
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ـــــــــة األصـــــــــحاب« .29 ـــــــــي معرف ـــــــــن »االســـــــــتیعاب ف ـــــــــد، الب ـــــــــن  عب ، یوســـــــــف ب ـــــــــرِّ ـــــــــدالب   اهللا عب
ـــــــى،463(ت:  ـــــــي محمـــــــد البجـــــــاوي، دار الجیـــــــل، بیـــــــروت، الطبعـــــــة األول  هــــــــ)، تحقیـــــــق: عل

 هـ. 1412

اهللا بـــــن عبـــــدهــــــ)، تحقیـــــق: 458، للبیهقـــــّي، أحمـــــد بـــــن الُحَســـــین (ت: »األســـــماء والصـــــفات« .30
 هـ. 1413محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة األولى، 

ــــــدین« .31 ــــــن ال ــــــب، عبــــــد، ل»اإلســــــناد م ــــــو غــــــدة، مكتــــــب المطبوعــــــات اإلســــــالمیة، حل الفتاح أب
 هـ.1412الطبعة األولى، 

ـــــــــي تمییـــــــــز « .32 ـــــــــحابةاإلصـــــــــابة ف ـــــــــي العســـــــــقالنيّ  ، البـــــــــن حجـــــــــر»الصَّ               ، أحمـــــــــد بـــــــــن عل
الموجــــــود وعلــــــى محمــــــد معــــــوض، دار الكتــــــب  عبــــــدعــــــادل أحمــــــد  هـــــــ)، تحقیــــــق:852(ت: 

 هـ.1415العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

 بـــــن موســـــى بـــــن محمـــــد للحـــــازمي، ،»اآلثـــــار مـــــن والمنســـــوخ الناســـــخ فـــــي االعتبـــــار« .33
 الثانیـــــة، الطبعـــــة الـــــدكن، آبـــــاد، حیـــــدر العثمانیـــــة، المعـــــارف دائـــــرة ،)هــــــ584:  ت(، عثمـــــان
 .هـ 1359

هــــــــ)، دار العلـــــــم 1396، للزركلـــــــي، خیـــــــر الـــــــدین بـــــــن محمـــــــود بـــــــن محمـــــــد (ت:»األعـــــــالم« .34
 م.2002لمالیین، الطبعة الخامسة عشر، 

  الرحمن عبــــــــد، للســــــــخاوي، محمــــــــد بــــــــن »اإلعــــــــالن بــــــــالتوبیخ لمــــــــن ذم أهــــــــل التــــــــأریخ« .35
ــــــــي، 902بــــــــن محمــــــــد (ت: ا هـــــــــ)، تحقیــــــــق: فرانــــــــز روزنثــــــــال، ترجمــــــــة: صــــــــالح أحمــــــــد العل

 هـ.1407مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة األولى، 

ــــاالختالط« .36 ــــرواة ب ــــاط بمــــن رمــــي مــــن ال ، لبرهــــان الــــدین الحلبــــي، المعــــروف بســــبط »االغتب
ـــــل (ت:  ـــــن خلی ـــــن محمـــــد ب ـــــراهیم ب ـــــن العجمـــــي، إب ـــــي 841اب ـــــدین عل ـــــق: عـــــالء ال هــــــ)، تحقی

 م.1988ضا، دار الحدیث، القاهرة، الطبعة األولى، ر 

ـــى واألنســـا« .37 ـــف فـــي األســـماء والُكَن ـــف والمختِل ـــع االرتیـــاب عـــن الُمؤتِل ، »باإلكمـــال فـــي َرْف
ـــــّي (ت:  ـــــن عل ـــــة اهللا ب ـــــن هب ـــــي ب ـــــن مـــــاُكوال، عل ـــــروت، 475الب ـــــة، بی ـــــب العلمی هــــــ)، دار الكت

 هـ.1411الطبعة األولى، 

، علي بن عمر (ت: ، للدَّارق»والتتبع اإللزامات« .38 هـ)، تحقیق: مقبل بن هادي 385طنيِّ
 هـ. 1405الوداعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
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هــــــــ)، تقـــــــدیم وتحقیـــــــق 403، البـــــــن الفرضـــــــي، محمـــــــد بـــــــن یوســـــــف األزدي (ت:»األلقـــــــاب« .39
 هـ.1412وتعلیق: محمد زینهم محمد عزب، دار الجیل، بیروت، الطبعة األولى، 

   هـ.1410هـ)، دار المعرفة، بیروت، 204للشافعي، محمد بن إدریس (ت: ، »األم« .40

، إلكرام اهللا إْمداد الحّق، دار البشائر »اإلمام علّي بن المدیني ومنهجه في نقد الرجال« .41
 اإلسالمیة.

 ،»الرجال نقد في ومنهجه الكوفي الهمداني الخارفي یرمَ نُ  بن اهللاعبد بن محمد اإلمام« .42
 .هـ1433 ،)منشورة غیر دكتوراه رسالة( عودة، إدریس ألحمد

ــــــــمعانّي، »األنســــــــاب« .43 ــــــــد (ت: عبــــــــد، للسَّ ــــــــدهـــــــــ)، تحقیــــــــق: 562الكریم بــــــــن محّم   الرحمن عب
حیـــــــدر آبـــــــاد،  -بـــــــن یحیـــــــى المعلمـــــــي الیمـــــــاني وغیـــــــره، مجلـــــــس دائـــــــرة المعـــــــارف العثمانیـــــــةا

 هـ.  1382الطبعة األولى، 

 ـ ب ـ

ضـــــیاء العمـــــري، مكتبـــــة العلـــــوم والحكـــــم، ، ألكـــــرم »بحـــــوث فـــــي تـــــاریخ الســـــنة المشـــــرفة« .44
 المدینة المنورة، الطبعة الخامسة.

ـــــام« .45 ـــــاب األحك ـــــواقعین فـــــي كت ـــــام ال ـــــوهم واإلیه ـــــان ال ـــــي »بی ـــــان الفاســـــّي، عل ـــــن القّط   ، الب
یــــــاض، الطبعــــــة 628بــــــن محّمــــــد (ت: ا هـــــــ)، تحقیــــــق: الحســــــین آیــــــت ســــــعید، دار طیبــــــة، الرِّ

 هـ.  1418األولى، 

ــــد شــــاكر، تعلیــــق: محمــــد »خِتَصــــاِر علــــوِم الَحــــِدیثالَباعــــُث الحثیــــُث شــــرح ا« .46 ، ألحمــــد محمَّ
ـــــــــــم َحواشـــــــــــیه:  علـــــــــــّي بـــــــــــن الحســـــــــــن بـــــــــــن علـــــــــــّي    ناصـــــــــــر الـــــــــــدِّین األلبـــــــــــاني، حقَّقـــــــــــه وَتمَّ

الحمیـــــــد الحلبـــــــي األثـــــــري، مكتبـــــــة المعـــــــارف للنشـــــــر والتوزیـــــــع، الریـــــــاض، الطبعـــــــة عبدبـــــــن ا
 هـ.1417األولى، 

ـــــــــار« .47 ـــــــــزَّارمســـــــــند ا«، المعـــــــــروف بــــــــــ: »البحـــــــــر الّزخَّ   ، للبـــــــــزَّار، أحمـــــــــد بـــــــــن عمـــــــــرو »لب
هــــــــــ)، تحقیـــــــــق: محفـــــــــوظ الـــــــــرَّحمن زیـــــــــن اهللا، مكتبـــــــــة العلـــــــــوم والحكـــــــــم، المدینـــــــــة 292(ت: 

 هـ.   1416المنّورة، الطبعة األولى، 

هـــــ)، تحقیـــــق: 774، البـــــن كثیــــر، إســـــماعیل بــــن عمـــــر بــــن كثیـــــر (ت: »البدایــــة والنِّهایـــــة« .48
 هـ.1417ى، اهللا التركّي، دار هجر، الطبعة األولعبد
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ــــــرن الســــــابع« .49 ــــــدر الطــــــالع بمحاســــــن مــــــن بعــــــد الق   ، للشــــــوكاني، محمــــــد بــــــن علــــــي »الب
 هـ)، دار المعرفة، بیروت.   1250بن محمد (ت: ا

  ، »البـــــــدر الُمنیـــــــر فـــــــي تخـــــــریج األحادیـــــــث واآلثـــــــار الواقعـــــــة فـــــــي الّشـــــــرح الكبیـــــــر« .50
الحي، عبــــــدهـــــــ)، تحقیـــــق: مصــــــطفى أبـــــو الغــــــیط 804البـــــن الُملقِّــــــن، عمـــــر بــــــن علـــــي (ت: 

 هـ.1425وآخرون، دار الهجرة، الّریاض، الطبعة األولى، 

ــــــــي أحــــــــوال اآلخــــــــرة« .51 ــــــــدور الســــــــافرة ف ــــــــي بكــــــــر عبــــــــد، للســــــــیوطي، »الب ــــــــن أب الرحمن ب
هـــــــــ)،  تحقیــــــــق: محمــــــــد حســــــــن محمــــــــد حســــــــن إســــــــماعیل الشــــــــافعي، دار الكتــــــــب 911(ت:

 هـ.1416الطبعة األولى ،  بیروت، العلمیة،

ـــــث والنشـــــور« .52 ـــــین (ت: ، للبیهقـــــّي، »البع هــــــ)، تحقیـــــق: عـــــامر أحمـــــد 458أحمـــــد بـــــن الُحَس
 هـ.1406یة، بیروت، الطبعة: األولى، حیدر، مركز الخدمات واألبحاث الثقاف

 ـ ت ـ

ــــــــاج« .53 ــــــــروس ت ــــــــن الع ــــــــاموس جــــــــواهر م ــــــــد مرتضــــــــى الُحســــــــینّي،»الق ــــــــدي، محمَّ         ، للّزبی
فــــــي الكویــــــت، هـــــــ)، التــــــراث العربــــــي، الكویــــــت، سلســــــلة تصــــــدرها وزارة اإلعــــــالم 1205(ت: 

 مطبعة حكومة الكویت.

 بـــــن عمـــــرو بـــــن الـــــرحمن عبـــــد الدمشـــــقي، زرعـــــة ألبـــــي ،»الدمشـــــقي زرعـــــة أبـــــي تـــــاریخ« .54
 اهللا نعمـــــــة اهللا شـــــــكر: تحقیـــــــق راشـــــــد، بـــــــن المیمـــــــون أبـــــــي: روایـــــــة ،)هــــــــ281: ت( اهللا عبـــــــد

 .دمشق العربیة، اللغة مجمع القوجاني،

ــــــاریخ« .55 ــــــات ت ــــــن شــــــاهین (ت: »أســــــماِء الثِّق ــــــن شــــــاهین، عمــــــر ب ــــــق: 385، الب هـــــــ)، تحقی
 هـ. 1404صبحي السَّاُمّرائّي، الدَّار السلفیة، الهند، الطبعة األولى، 

هــــــ)، 385مـــــر بــــن شـــــاهین (ت: ، البـــــن شــــاهین، ع»تــــاریخ أســـــماء الضـــــعفاء والكـــــذابین« .56
 هـ.1409أحمد القشقري، الطبعة األولى،  الرحیم محمدتحقیق: عبد

      لحســــــن إبــــــراهیم حســــــن،، »الم السِّیاســــــّي والــــــدِّیني والثَّقــــــافّي واالجتمــــــاعيّ تــــــاریخ اإلســــــ« .57
ـــــــــر،  ـــــــــاهرة، الطبعـــــــــة الرَّابعـــــــــة َعَش ـــــــــة النهضـــــــــة المصـــــــــریة، الق ـــــــــروت، ومكتب دار الجیـــــــــل، بی

 هـ.       1416
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ـــــــــاریخ« .58 ـــــــــات المشـــــــــاهیر واألعـــــــــالم ت ـــــــــن أحمـــــــــد »اإلســـــــــالم ووفّی ـــــــــد ب ـــــــــذهبّي، محّم   ، لل
اد معــــــروف، دار الغــــــرب اإلســــــالمي، بیــــــروت، الطبعــــــة هـــــــ)، تحقیــــــق: بشــــــار عــــــو 748(ت: 

 م.2003األولى، 

هــــــ)، تحقیـــــق: 571، البـــــن عســـــاكر، علـــــي بـــــن الحســـــن بـــــن هبـــــة اهللا (ت:»تـــــاریخ دمشـــــق« .59
 هـ.1415، بیروت، مرو بن غرامة العمروي، دار الفكرع

  هــــــــ) عـــــــن یحیـــــــى بـــــــن معــــــــین 280تـــــــاریخ عثمـــــــان بـــــــن ســـــــعید الـــــــدَّارمّي (ت: « .60
واة وتعـــــدیلهم هــــــ) فـــــي تجـــــریح233(ت:  ـــــرُّ ، تحقیـــــق: أحمـــــد محّمـــــد نـــــور ســـــیف، دار »ال

 هـ.1400المأمون للتراث، دمشق، 

اهللا بـــــن محمـــــد بـــــن یوســـــف بـــــن نصـــــر، عبـــــد البـــــن الفرضـــــي، ،»تـــــاریخ علمـــــاء األنـــــدلس« .61
الســـــــــید عـــــــــزت العطـــــــــار  عنـــــــــي بنشـــــــــره وصـــــــــححه ووقـــــــــف علـــــــــى طبعـــــــــه:، هــــــــــ)403(ت: 

 .هـ1408الثانیة، الحسیني، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة 

ـــــاریخ« .62 ـــــة ت ـــــالم مدین ـــــار السَّ ـــــر محـــــّدثیها وأخب ـــــاء ُقّطانهـــــا وِذْك ـــــر مـــــن العلم ـــــا غی  أهِله
ـــــــــــي بـــــــــــن أحمـــــــــــد البغـــــــــــدادّي، للخطیـــــــــــب المعـــــــــــروف بــــــــــــ"تاریخ بغـــــــــــداد"، ،»ووارِدیهـــــــــــا    عل

 األولــــــى، الطبعــــــة اإلســــــالمّي، الغــــــرب دار معــــــروف، عــــــوَّاد بّشــــــار: تحقیــــــق ،)هـــــــ463: ت(
    .  هـ1422

ــــاریخ « .63 ــــد بــــن عبــــداهللا (ت: »نیســــابورت ، محمَّ بــــن اهـــــ)، كتابخانــــة 405، للحــــاكم النَّیســــاُبوريِّ
 طهران. ،سینا

، البـــــن حجـــــر العســـــقالنّي، أحمـــــد بـــــن علـــــّي »تبیـــــین العجـــــب بمـــــا ورد فـــــي فضـــــل رجـــــب« .64
 هـ.1408هـ)، تحقیق: إبراهیم بن إسماعیل آل عصر، الطبعة األولى، 852(ت: 

    ، البـــــن حجـــــر، أحمـــــد بـــــن علـــــي »واألجـــــزاء المنثـــــورةتجریـــــد أســـــانید الكتـــــب المشـــــهورة « .65
ـــــــروت، الطبعـــــــة 852(ت:  ـــــــق: محمـــــــد شـــــــكور المیـــــــادیني، مؤسســـــــة الرســـــــالة، بی هــــــــ)، تحقی

 هـ.1418األولى، 

ــــد، ل»تحریــــر علــــوم الحــــدیث« .66 ــــان للطباعــــة والنشــــر عب اهللا بــــن یوســــف الجــــدیع، مؤسســــة الری
 هـ. 1424والتوزیع، بیروت، الطبعة األولى، 

الرحیم عبــــــدالرحمن بــــــن عبــــــد، للمبــــــاركفورى، ل»األحــــــوذي بشــــــرح جــــــامع الترمــــــذيتحفــــــة « .67
 هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت.1353(ت: 
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  ، للعراقــــــــــي، عبــــــــــدالرحیم بــــــــــن الحســــــــــین »تخــــــــــریج أحادیــــــــــث إحیــــــــــاء علــــــــــوم الــــــــــدین« .68
 هـ.  1408هـ)، دار العاصمة، الریاض، الطبعة: األولى، 806بن عبدالرحمن (ت: ا

ــــــث « .69 ــــــي تفســــــیر الكشــــــافتخــــــریج األحادی ــــــة ف ــــــار الواقع یلعــــــي، »للزمخشــــــري واآلث                 ، للزَّ
  هـــــــــــ)، تحقیــــــــــق: عبــــــــــداهللا بــــــــــن عبــــــــــدالرحمن الســــــــــعد، دار 762عبــــــــــداهللا بــــــــــن یوســــــــــف (ت:

 هـ.1414ابن خزیمة، الریاض، الطبعة األولى، 

ـــــن أبـــــي بكـــــرعبـــــد، للسُّـــــیوطي، »تـــــدریب الـــــرَّاوي فـــــي شـــــرح تقریـــــب النَّـــــواِوي« .70             الرَّحمن ب
هـــــــــ)، تحقیــــــــق: طــــــــارق عــــــــوض اهللا محّمــــــــد، دار العاصــــــــمة، الّریــــــــاض، الطبعــــــــة 911(ت: 

 هـ.    1424األولى، 

ــــــــاظ« .71 ــــــــذكرة الُحّف ــــــــد بــــــــن أحمــــــــد (ت: »ت ، محّم ــــــــّذهبيِّ هـــــــــ)، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، 748، لل
 هـ.1419بیروت، تحقیق: زكریا عمیرات، الطبعة األولى، 

البــــن القیســــراني، ، »تــــذكرة الحفــــاظ (أطــــراف أحادیــــث كتــــاب المجــــروحین البــــن حبــــان)« .72
ـــــــد بـــــــن طـــــــاهٍر المقدســـــــّي (ت:  المجیـــــــد الســـــــلفي، دار عبدهــــــــ)، تحقیـــــــق: حمـــــــدي 507محّم

 هـ.1415یع، الریاض، الطبعة األولى، الصمیعي للنشر والتوز 

ـــــي (ت: »تـــــذكرة الموضـــــوعات«  .73 إدارة الطباعـــــة  هــــــ)،986، للَفتَّنِـــــي، محمـــــد طـــــاهر بـــــن عل
 .هـ1343، القاهرة،  الطبعة األولى، المنیریة

ــــّي بــــن ثابــــت الخطیــــب البغــــدادي « .74 تســــمیة مــــا ورَد بــــه الّشــــیُخ أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن عل
ـــا جـــرى  ـــار المصـــنفة، وم ـــه مـــن األجـــزاء المســـموعة والكب ـــن روایت ـــب م دمشـــَق، مـــن الكت

ـــــ   لمحمـــــد ، »ـفهامجراهـــــا، ســـــوى الفوائـــــد واألمـــــالي والمنثـــــور، وتســـــمیة بعـــــض مـــــن صّن
ـــــكي األندلســــي، [هــــذا الجــــزء مخطــــوط بالمكتبــــة الظاهریــــة ضــــمن ا بــــن أحمــــد بــــن محمــــد المالــ

ـــــــي (17مجمـــــــوع رقمـــــــه ( ـــــــه ف ـــــــل نصـــــــه بتمامـــــــه 5)، الرســـــــالة السادســـــــة من ـــــــد نق ) أوراق. وق
البغــــــدادي وأثــــــره فــــــي الــــــّدكتور محمــــــود الطحــــــان فــــــي رســــــالته للــــــدكتوراه: "الحــــــافظ الخطیــــــب 

 )].301 - 281 (ص:    علوم الحدیث"

هـــــ)، 303للنَّســــائّي، أحمــــد بــــن ُشــــَعیب (، »تســــمیة مــــن لــــم یــــرو عنــــه غیــــر رجــــل واحــــد« .75
 هـ.1369تحقیق: محمود إبراهیم زاید، دار الوعي، حلب، الطبعة األولى، 

           ، البـــــــن حجـــــــر، أحمـــــــد بـــــــن علـــــــي»تعجیـــــــُل المنفعـــــــِة بزوائـــــــد ِرجـــــــال األئّمـــــــة األربعـــــــة« .76
اهللا إمـــــــداد الحـــــــق، دار الكتـــــــاب العربـــــــّي، بیـــــــروت، الّطبعـــــــة  هــــــــ)، تحقیـــــــق: إكـــــــرام852(ت: 

 األولى.
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ـــــــي حـــــــاتم«  .77 ـــــــل البـــــــن أب ـــــــة علـــــــى العل ـــــــن »تعلیق ـــــــد، الب ـــــــن أحمـــــــد عب   الهادي، محمـــــــد ب
ــــــــن ا ــــــــدب ــــــــن جــــــــاد اهللا،  أضــــــــواء 744الهادي (ت: عب ــــــــن محمــــــــد ب ــــــــق: ســــــــامي ب هـــــــــ)، تحقی

 هـ.1423السلف، الریاض، الطبعة األولى، 

ــــى صــــحیح ال« .78 ــــق عل ــــق التعلی هـــــ)، 852، البــــن حجــــر، أحمــــد بــــن علــــي (ت: »بخــــاريتغلی
، بیــــــروت -كتــــــب اإلســــــالمي ، دار عمــــــار الرحمن موســــــى القزقــــــي، المعبــــــدتحقیــــــق: ســــــعید 

 هـ.1405األردن، الطبعة األولى،  –ن عما

هـــــــ)، تحقیــــــق: 852، البــــــن حجــــــر العســــــقالنّي، أحمــــــد بــــــن علــــــي (ت: »تقریــــــب التهــــــذیب« .79
 هـ.   1406محمَّد عوامة، دار الرَّشید، سوریا، الطبعة األولى، 

، للــــذهبي، محمـــــد بــــن أحمـــــد بــــن عثمـــــان »تلخــــیص كتـــــاب الموضـــــوعات البــــن الجـــــوزي«  .80
شـــــد، الریـــــاض، الطبعــــــة هــــــ)، تحقیـــــق: یاســـــر بـــــن إبـــــراهیم بــــــن محمـــــد، مكتبـــــة الر 748(ت: 

 هـ.1419ألولى، ا

، ألبــــي إســــحاق الحــــویني »كتــــب األماجــــد يیــــه الهاجــــد إلــــى مــــا وقــــع مــــن النظــــر فــــتنب« .81
 هـ.  1418األثري، محمد شریف، المحجة، مصر، الطبعة األولى، 

  ، للكنــــــاني، علـــــــي »تنزیــــــه الشـــــــریعة المرفوعـــــــة عــــــن األخبـــــــار الشـــــــنیعة الموضـــــــوعة« .82
الوهاب عبـــــــد)، تحقیـــــــق: هــــــــ963الرحمن بـــــــن عـــــــراق (ت: عبـــــــدبـــــــن محمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن ا

ـــــــداللطیف و عبـــــــد ـــــــروت، الطبعـــــــة عب ـــــــب العلمیـــــــة، بی اهللا محمـــــــد الصـــــــدیق الغمـــــــاري، دار الكت
 هـ. 1399األولى، 

ــــق« .83 ــــث التعلی ــــي أحادی ــــق ف ــــیح التحقی ــــن »تنق ــــن أحمــــد عبــــد، الب ــــد ب الهادي المقدســــّي، محّم
ــــــلف، العبــــــدهـــــــ)، تحقیــــــق: ســــــامي جــــــاد اهللا، و 744(ت:  طبعــــــة العزیز الخبــــــانّي، أضــــــواء السَّ

 هـ. 1428األولى، 

  محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن عثمـــــــان ، للـــــــذهبي، »تنقـــــــیح التحقیـــــــق فـــــــي أحادیـــــــث التعلیـــــــق« .84
، لغـــــیط عبـــــدالحي عجیـــــب، دار الـــــوطنهــــــ)، تحقیـــــق: مصـــــطفى أبـــــو ا748بـــــن َقاْیمـــــاز (ت:ا

 هـ.1421الریاض، الطبعة األولى، 

المعــــارف هـــــ)، مطبعــــة دائــــرة 852، البــــن حجــــر، أحمــــد بــــن علــــّي (ت: »تهــــذیب التهــــذیب« .85
 هـ.1326لنظامیة، الهند، الطبعة األولى، ا
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  الرَّحمن عبــــــــد، للمـــــــّزي، یوســـــــف بـــــــن الزكـــــــي »تهـــــــذیب الكمـــــــال فـــــــي أســـــــماء الرجــــــــال« .86
ـــــــــة، 742(ت:  ـــــــــق: بشـــــــــار عـــــــــواد معـــــــــروف، مؤسســـــــــة الّرســـــــــالة، الطبعـــــــــة الثانی هــــــــــ)، تحقی

 هـ.  1403

هـــــــ)، 370، لألزهــــــري، محمــــــد بــــــن أحمــــــد الهــــــروي، أبــــــو منصــــــور (ت: »تهــــــذیب اللغــــــة« .87
بیـــــــروت، الطبعـــــــة األولـــــــى،  ،مرعـــــــب، دار إحیـــــــاء التـــــــراث العربـــــــي تحقیـــــــق: محمـــــــد عـــــــوض

 م.2001

ــــــــیح األنظــــــــار« .88 ــــــــاني تنق ــــــــار لمع ــــــــد بــــــــن إســــــــماعیل»توضــــــــیح األفك ــــــــنعاني، محمَّ           ، للصَّ
هــــــــــ)، تحقیـــــــــق: صـــــــــالح عویضـــــــــة، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت، الطبعـــــــــة 1182(ت: 

 هـ.    1417األولى، 

واة وأنســـــــاِبِهم وألقـــــــاِبِهم وُكنــــــــاُهمالمُ  توضـــــــیح« .89   ، »شـــــــَتِبه فـــــــي ضـــــــبط أســـــــماِء الـــــــرُّ
ــــــد نعــــــیم 842اهللا (ت: عبــــــدالبــــــن ناصــــــر الــــــدِّین الدِّمشــــــقّي، محّمــــــد بــــــن  هـــــــ)، تحقیــــــق: محّم

 م.1993العرقسوسي، مؤسسة الرِّسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

تبـــــة المعـــــارف لمحمـــــود بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــود الطحـــــان، مك ،»تیســـــیر مصـــــطلح الحـــــدیث« .90
 هـ.1425الطبعة العاشرة،  للنشر والتوزیع، الریاض،

ـــــاریخ األوســـــط« .91 ـــــاریخ الّصـــــغیر«، المســـــّمى بــــــ: »الت   ، للبخـــــارّي، محّمـــــد بـــــن إســـــماعیل»الت
 . براهیم زاید، دار المعرفة، بیروتهـ)، تحقیق: محمود إ256(ت: 

الرَّحمن عبـــــدهــــــ)، تحقیـــــق: 256، للُبخـــــارّي، محّمـــــد بـــــن إســـــماعیل (ت: »التـــــاریخ الكبیـــــر« .92
 م.1986بن یحیى الُمعلِّمّي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طبعة 

،  ألبـــي بكـــر أحمـــد بـــن أبـــي خیثمـــة »التـــاریخ الكبیـــر، المعـــروف بتـــاریخ ابـــن أبـــي خیثمـــة« .93
ــــــن فتحــــــي هــــــالل، الفــــــاروق الحدیثــــــة للطبا279(ت:  ــــــق: صــــــالح ب ر، عــــــة والنشــــــهـــــــ)، تحقی

 هـ.1427القاهرة، الطبعة األولى، 

ــــاریخ« .94 ــــدُّورّي 233، لیحیــــى بــــن معــــین (ت: »الت ــــد بــــن حــــاتم ال هـــــ)، روایــــة العبــــاس بــــن محّم
ـــــراث 271(ت:  ـــــاء الت ـــــور ســـــیف، مركـــــز البحـــــث العلمـــــي وٕاحی ـــــد ن ـــــق: أحمـــــد محّم هــــــ)، تحقی

 هـ.  1399اإلسالمّي، مكة المكرمة، 

ـــــدِّ « .95 اهللا شـــــعبان، دار الســـــالم للطباعـــــة والنشـــــر عبـــــد، ل»ثینالتأصـــــیل الشـــــرعي لقواعـــــد الُمَح
 م.2008والتوزیع، القاهرة، الطبعة الثانیة، 
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هــــــ)، 597الرَّحمن بــــن علـــــّي (ت: عبـــــد، البــــن الجـــــوزّي، »التحقیـــــق فـــــي مســـــائل الخـــــالف« .96
ب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت، الطبعـــــــــة الحمیـــــــــد محمـــــــــد الســـــــــعدني، دار الكتـــــــــعبدتحقیـــــــــق: مســـــــــعد 

 هـ.1415، األولى

هـــــــ)، تحقیـــــــق: 656القـــــــوّي (ت:  عبــــــدالعظیم بــــــن عبـــــــد، للمنــــــذرّي، »ب والترهیـــــــبالترغیــــــ« .97
 هـ.1417إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

ـــــه البخـــــاري فـــــي الجـــــامع الصـــــحیح«  .98 ، ألبـــــي الولیـــــد »التعـــــدیل والتجـــــریح لمـــــن خـــــرج ل
ـــــــوب بـــــــن وارث (ت:  ـــــــن أی ـــــــن ســـــــعد ب ـــــــف ب ـــــــاجي، ســـــــلیمان بـــــــن خل   ـ)، تحقیـــــــق: هـــــــ474الب

 هـ. 1406أبو لبابة حسین، دار اللواء للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة األولى، 

هــــــ)، ضـــــبطه وصــــــححه 816علــــــي بـــــن محمـــــد بـــــن علــــــي (ت:  ، للجرجـــــاني،»التعریفـــــات« .99
جماعـــــــة مـــــــن العلمـــــــاء بإشـــــــراف الناشـــــــر، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، بیـــــــروت، الطبعـــــــة األولـــــــى، 

 هـ.1403

ــــب والتیســــیر «  .100 ــــي أصــــول الحــــدیثالتقری ــــذیر ف ــــة ســــنن البشــــیر الن ــــووّي، ، »لمعرف للنَّ
ــــــن َشــــــَرف  ــــــى ب ــــــق: محمــــــد عثمــــــان الخشــــــت، دار 676(ت: یحی ــــــق وتعلی ــــــدیم وتحقی هـــــــ)، تق

 هـ.1405ربي، بیروت، الطبعة األولى، الكتاب الع

  طــــــــة، محمــــــــد بــــــــن عبــــــــدالغني البغــــــــدادي ، البــــــــن نق»التقییــــــــد لمعرفــــــــة رواة األســــــــانید« .101
ــــــــن نقطــــــــةا ــــــــروت، هـــــــــ)629(ت:  ب ــــــــة، بی ــــــــب العلمی ــــــــق: كمــــــــال الحــــــــوت، دار الكت ، تحقی

 هـ.1408

ــــــر« .102 ــــــث الرَّافعــــــّي الكبی ــــــر فــــــي تخــــــریج أحادی   ، البــــــن حجــــــر، أحمــــــد »التلخــــــیُص الَحِبی
 هـ. 1419الطبعة األولى،  بیروت، هـ)، دار الكتب العلمیة،852بن علّي (ا

  البــــــّر، یوســــــف  عبــــــدالبــــــن  ،»التمهیــــــد لمــــــا فــــــي الموطــــــأ مــــــن المعــــــاني واألســــــانید« .103
ــــــوي ومحمــــــد 463اهللا (ت: عبــــــدبــــــن ا ــــــدهـــــــ)، تحقیــــــق: مصــــــطفى بــــــن أحمــــــد العل الكبیر عب

 هـ.1387، البكري ، طبع وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب

ــــل« .104 ــــوثري مــــن األباطی ــــب الك ــــي تأنی ــــل بمــــا ف ــــي عبــــد، ل»التنكی   الرحمن بــــن یحیــــى بــــن عل
هــــــــ)، المكتـــــــب اإلســــــالمي، بیـــــــروت، الطبعـــــــة 1386الیمــــــاني (ت:  بــــــن محمـــــــد المعلمـــــــيا

 هـ.1406الثانیة، 
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  الرؤوف بــــــــن تــــــــاج العــــــــارفین عبــــــــد، للمنــــــــاوي، »التیســــــــیر بشــــــــرح الجــــــــامع الصــــــــغیر« .105
ـــــــي ا ـــــــن عل ـــــــدین (ت: اب ـــــــن العاب ـــــــن زی ـــــــاض، 1031ب ـــــــة اإلمـــــــام الشـــــــافعي، الری هــــــــ)، مكتب

 هـ.1408الطبعة الثالثة، 

 ـ ث ـ

هـــــــ)، دائــــــرة المعــــــارف العثمانیــــــة 354محّمــــــد بــــــن حبــــــان (ت:  ، البــــــن حبــــــان،»الثِّقــــــات« .106
 .  ه 1393بحیدر آباد الدكن، الهند، الطبعة األولى، 

 ـ ج ـ

ـــــم وَفْضـــــِله« .107     هــــــ)، 463اهللا (ت: عبـــــدالبـــــّر، یوســـــف بـــــن  عبـــــد، البـــــن »جـــــامُع بیـــــان العل
 هـ.1398دار الكتب العلمیة، بیروت، 

ــــــ« .108 ــــــث، (الجــــــامع الصــــــغیر وزیادات ــــــر)جــــــامع األحادی                  ،  للســــــیوطي، »ه والجــــــامع الكبی
 هـ)، دار الفكر، بیروت.911الرحمن بن أبي بكر (ت:عبد

، البــــن األثیــــر، المبــــارك بــــن محمــــد بــــن محمــــد »جــــامع األصــــول فــــي أحادیــــث الرســــول« .109
ـــــق: 66(ت:  ـــــدهــــــ)، تحقی ـــــة عب ـــــواني ومطبعـــــة المـــــالح ومكتب ـــــة الحل القادر األرنـــــاؤوط، مكتب

 هـ.1389الطبعة األولى، دار البیان، 

  ، للعالئــــــــــي، خلیــــــــــل بــــــــــن كیكلــــــــــدي »جــــــــــامع التحصــــــــــیل فــــــــــي أحكــــــــــام المراســــــــــیل« .110
المجیـــــــد الســـــــلفي، عـــــــالم الكتـــــــب، بیـــــــروت، الطبعـــــــة عبدهــــــــ)، تحقیـــــــق: حمـــــــدي 761(ت: 

 هـ.1407الثانیة، 

ـــــَنن الهـــــادي ألقـــــوم ســـــنن« .111   ، البـــــن كثیـــــر، إســـــماعیل بـــــن عمـــــر »جـــــامع المســـــانید والسُّ
ـــــــــدهیش، دار خضـــــــــر عبـــــــــدالملك بـــــــــن عبـــــــــد)، تحقیـــــــــق: هــــــــــ774بـــــــــن كثیـــــــــر (ت: ا اهللا ال

 هـ.1419 زیع بیروت، الطبعة الثانیة،للطباعة والنشر والتو 

ـــــرة« .112 ـــــرب أنســـــاب جمه ـــــن ،»الع ـــــق ،)هــــــ456: ت( األندلســـــي حـــــزم الب ـــــة: تحقی  مـــــن لجن
 .هـ 1403 األولى، الطبعة بیروت، العلمیة، الكتب دار العلماء،

ـــــحیح المختصـــــر مـــــن أمـــــوِر َرُســـــوِل اِهللا « .113 ، »وُســـــَنِنه وأیَّاِمـــــه rالجـــــامع المســـــند الصَّ
ـــــــن إســـــــماعیل (ت: »صـــــــحیح البخـــــــاريّ «المســـــــمَّى بــــــــ:  ـــــــد ب هــــــــ)، 256، للبخـــــــارّي، محمَّ

، دار طـــــــــوق النجـــــــــاة، الطبعـــــــــة األولـــــــــى، تحقیـــــــــق: محمـــــــــد زهیـــــــــر بـــــــــن ناصـــــــــر الناصـــــــــر
 هـ.1422
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ـــــــامعالجـــــــامع ألخـــــــالق الـــــــرَّاوي وآداب « .114   ، للخطیـــــــب البغـــــــدادّي، أحمـــــــد بـــــــن علـــــــيّ »السَّ
هـــــــــــ)، تحقیــــــــــق: الــــــــــدكتور محمــــــــــود الطّحــــــــــان، مكتبــــــــــة المعــــــــــارف، الریــــــــــاض، 463(ت: 

 هـ.1403

ومعرفـــة الصـــحیح والمعلـــول ومـــا  rالجـــامع المختصـــر مـــن الســـنن عـــن رســـول اهللا « .115
  ، للترمـــــــذّي، محّمــــــــد بــــــــن عیســــــــى »ُســــــــَنن الترمــــــــذيّ «المعــــــــروف بــــــــ: » علیــــــــه العمــــــــل

هــــــ)، حكـــــم علـــــى أحادیثـــــه وآثـــــاره وعلـــــق علیـــــه: محمـــــد ناصـــــر الـــــدین األلبـــــاني، 279(ت: 
اعتنــــى بــــه: أبــــو عبیــــدة مشــــهور بــــن حســــن آل ســــلمان، مكتبــــة المعــــارف للنشــــر والتوزیــــع، 

 الریاض، الطبعة األولى.

هــــــ)، تحقیـــــق: 327الرَّحمن بـــــن محّمـــــد (ت: عبـــــد، البـــــن أبـــــي حـــــاتم، »الجـــــرُح والتَّعـــــدیل« .116
مــــــي، دار إحیــــــاء التــــــراث العربــــــي، بیــــــروت، عــــــن مطبعــــــة مجلــــــس دائــــــرة الرَّحمن الُمعلِّ عبــــــد

 .   هـ1271، المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن، الهند، الطبعة األولى

               ، لمحمــــــــد طــــــــاهر الجــــــــوابي،» الجــــــــرح والتعــــــــدیل بــــــــین المتشــــــــددین والمتســــــــاهلین« .117
 م.1997الدار العربیة للكتاب، 

 ـ ح ـ

ــــن ماجــــهحاشــــیة الســــندي « .118 ــــى ســــنن اب الهادي التتــــوي، عبــــد، للســــندي، محمــــد بــــن »عل
 هـ)، دار الجیل، بیروت. 1138(ت: 

هـــــــ)، 456، البــــــن حــــــزم، علــــــي بــــــن أحمــــــد بــــــن ســــــعید بــــــن حــــــزم (ت: »حجــــــة الــــــوداع« .119
تحقیــــــــق: أبــــــــو صــــــــهیب الكرمــــــــي، بیــــــــت األفكــــــــار الدولیــــــــة، الریــــــــاض، الطبعــــــــة األولــــــــى، 

 م.  1998

          اهللا عبــــــد، ألبــــــي ُنَعــــــیم األصــــــفهاني، أحمــــــد بــــــن »حلیــــــة األولیــــــاء وطبقــــــات األصــــــفیاء« .120
 هـ.1394هـ)، السعادة، بجوار محافظة مصر، 430(ت: 

 ـ خ ـ

للنَّــــووّي، یحیــــى بــــن َشــــَرف ، »األحكــــام فــــي مهمــــات الســــنن وقواعــــد اإلســــالم خالصــــة« .121
ة الرســــــالة، بیــــــروت، الطبعــــــة هـــــــ)، تحقیــــــق: حســــــین إســــــماعیل الجمــــــل، مؤسســــــ676(ت: 

 هـ.1418، ولىاأل
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، لصــــفي الــــدین الیمنــــي، أحمــــد »خالصــــة تــــذهیب تهــــذیب الكمــــال فــــي أســــماء الرَِّجـــــالِ « .122
هـــــــ)، مكتــــــب المطبوعــــــات اإلســــــالمیة، 923اهللا الخزرجــــــي اَألْنَصــــــاري (ت: بعــــــد عبــــــدبــــــن 

 هــ. 1416ودار البشائر، حلب، بیروت، الطبعة الخامسة، 

ــــــــدیث« .123 ــــــــي أصــــــــول الح ــــــــن محمــــــــد ا»الخالصــــــــة ف ــــــــدین حســــــــن ب ــــــــي ، لشــــــــرف ال            لطیب
 هـ.1391هـ)، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 743(ت: 

 ـ د ـ

المملكة العربیة  ،مجلة القافلة الصبور شاهین،عبد، ل»دراسات في علم المصطلح العربي« .124
  هـ.1404العدد األول، المجلد الثاني والثالثون، محرم،  ،السعودیة

   الُحَسین بن أحمد للبیهقّي، ،»الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل« .125
 .هـ 1405 األولى، الطبعة بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)هـ458: ت(

  الرحمن بـــــــــــــن الغـــــــــــــزي عبـــــــــــــد، ألبـــــــــــــي المعـــــــــــــالي محمـــــــــــــد بـــــــــــــن »دیـــــــــــــوان اإلســـــــــــــالم« .126
هـــــــ)، تحقیــــــق: ســــــید كســــــروي حســــــن، دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، الطبعــــــة 1167(ت: 

 هـ. 1411األولى، 

ـــــي تخـــــریج « .127 ـــــة ف ـــــةالدرای ـــــث الهدای ـــــن حجـــــر العســـــقالني، »أحادی ـــــي ، الب ـــــن عل   أحمـــــد ب
ـــــــــن محمـــــــــد (ت: ا ـــــــــق: الســـــــــید 852ب ـــــــــدهــــــــــ)، تحقی دار هاشـــــــــم الیمـــــــــاني المـــــــــدني، اهللا عب

 المعرفة، بیروت.

 ـ ذ ـ

ــــــد بــــــن طــــــاهر المقدســــــيّ »ذخیــــــرة الُحفَّــــــاظ الُمخــــــرَّج علــــــى الحــــــروف واأللفــــــاظ« .128                ، لمحمَّ
 هـ.1416الرَّحمن الِفْرَیوائّي، دار السَّلف، الرِّیاض، عبدهـ)، تحقیق: 507(ت: 

ــــه وهــــو موثــــق«  .129   ، للــــذهبي،  محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان »ذكــــر أســــماء مــــن تكلــــم فی
هــــــــــ)، تحقیـــــــــق: محمـــــــــد شـــــــــكور بـــــــــن محمـــــــــود الحـــــــــاجي أمریـــــــــر 748بـــــــــن َقاْیمـــــــــاز (ت:ا

 هـ. 1406األولى،  ، مكتبة المنار، الزرقاء، الطبعةالمیادیني

ـــــــد« .130 ـــــــن یعتم ـــــــر م ـــــــدیل ذك ـــــــي الجـــــــرح والتع ـــــــه ف ـــــــن أحمـــــــد »قول ـــــــذهبي، محمـــــــد ب   ، لل
الفتاح أبــــــــــو غــــــــــدة، دار البشــــــــــائر اإلســــــــــالمیة، بیــــــــــروت، عبــــــــــدهــــــــــ)، تحقیــــــــــق: 748 (ت:

 هـ.1410الطبعة الرابعة، 
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 ـ ر ـ

هــــــــ)، 676، للنَّـــــــووّي، یحیـــــــى بـــــــن َشـــــــَرف (ت: »روضـــــــة الطـــــــالبین وعمـــــــدة المفتـــــــین« .131
عمــــــــان، الطبعــــــــة  -دمشــــــــق -وتتحقیــــــــق: زهیــــــــر الشــــــــاویش، المكتــــــــب اإلســــــــالمي، بیــــــــر 

 هـ.1412الثالثة، 

 ةهــــــ)، تحقیـــــق: أحمـــــد شـــــاكر، مكتبـــــ204 ، للشـــــافعي محمـــــد بـــــن إدریـــــس (ت:»الرســـــالة« .132
 هـ.1358الحلبي، مصر، الطبعة األولى، 

ــــب الســــنة المشــــرفة« .133 ــــان مشــــهور كت ــــاني، أبــــو »الرِّســــالة المســــتطرفة لبی اهللا عبــــد، للكت
هـــــــــ)، 1345محمــــــــد بــــــــن أبــــــــي الفــــــــیض  جعفــــــــر بــــــــن إدریــــــــس الحســــــــني اإلدریســــــــي (ت: 

ــــــــروت،  ــــــــن محمــــــــد الزمزمــــــــي، دار البشــــــــائر اإلســــــــالمیة، بی ــــــــق: محمــــــــد المنتصــــــــر ب تحقی
 هـ. 1421الطبعة السادسة، 

الحي بـــــــن محمـــــــد عبـــــــد، لللكنـــــــوي، محمـــــــد »الرفـــــــع والتكمیـــــــل فـــــــي الجـــــــرح والتعـــــــدیل« .134
ــــــــــد الفتاح أبــــــــــو غــــــــــدة، مكتــــــــــب المطبوعــــــــــات بــــــــــدعهـــــــــــ)، تحقیــــــــــق: 1304الحلیم (ت: عب
 هـ.1407حلب، الطبعة الثالثة،  ،میةاإلسال

ـــــن أحمـــــد »الـــــرواة الثقـــــات المـــــتكلم فـــــیهم بمـــــا ال یوجـــــب ردهـــــم« .135 ـــــذهبي، محمـــــد ب   ، لل
ــــــــن عثمــــــــان بــــــــن َقاْیمــــــــاز (ت: ا هـــــــــ)، تحقیــــــــق: محمــــــــد إبــــــــراهیم الموصــــــــلي،  دار 748ب

 ـ.ه1412البشائر اإلسالمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
 ـ س ـ

ـــــــن معـــــــین« .136 ـــــــى ب ـــــــد لیحی ـــــــِن الُجَنی   اهللا بـــــــن الُجَنیـــــــد، عبـــــــدإلبـــــــراهیم بـــــــن » ســـــــؤاالُت اب
ــــة المنــــورة، 260(ت:  ــــدار، المدین ــــة ال ــــد نــــور ســــیف، مكتب ــــق: أحمــــد محّم ــــًا)، تحقی هـــــ تقریب

 هـ.1408الطبعة األولى، 

هـــــ) فــــي جــــرح 241هـــــ) لإلمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل (ت: 275ُســــؤاالُت أبــــي داود (ت: « .137
وا ، تحقیــــــق: زیـــــــاد محّمــــــد منصـــــــور، مكتبـــــــة العلــــــوم والحكـــــــم، المدینـــــــة »ة وتعـــــــدیلهمالـــــــرُّ

 هـ.1414المنورة، طبعة 
هــــــ) أبـــــا داود ُســـــَلیمان بـــــن اَألْشـــــَعث 300ســـــؤاالت أبـــــي ُعبیـــــد اآلُجـــــرِّي (ت: بعـــــد « .138

، تحقیـــــــق: »هــــــــ) فـــــــي معرفـــــــة الرِّجـــــــال وجـــــــرِحِهم وتعـــــــدیِلِهم275السِّْجســـــــتانّي (ت: 
ـــــد ـــــروت، الطبعـــــة  العلیم الَبْســـــتوّي،عب ـــــان، بی ی ـــــة المكرمـــــة، ومؤسســـــة الرَّ دار االســـــتقامة، مّك

 هـ.1418األولى، 
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ـــرازي، ومعـــه كتـــاب أســـامي الضـــعفاء«  .139 ، ألبـــي زرعـــة »ســـؤاالت البرذعـــي ألبـــي زرعـــة ال
ــــــن  ــــــد اهللا ب ــــــرازي، عبی ــــــدال ــــــي األزهــــــري، 264الكریم (ت: عب ــــــن عل ــــــق: محمــــــد ب هـــــــ)، تحقی

 م. 2009رة، الطبعة األولى، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، القاه
  ، علــــــــي »للـــــــدارقطني هــــــــ) 327ســـــــؤاالت حمـــــــزة بـــــــن یوســـــــف الســـــــهمي (ت: «   .140

اهللا بـــــن عبــــدالقادر، مكتبـــــة المعـــــارف، عبــــدهـــــ)، تحقیـــــق: موفــــق بـــــن 385بــــن عمـــــر (ت: ا
 هـ.1404الریاض، الطبعة األولى، 

ــــي بــــن عمــــر »هـــــ) للــــدَّارقطنيّ 425ســــؤاالت الَبْرقــــانّي [أحمــــد بــــن محّمــــد] (ت: « .141    ، عل
الرَّحیم القشــــــقرّي، النَّاشــــــر: كتــــــب خانــــــه جمیلــــــي، باكســــــتان، عبــــــدهـــــــ)، تحقیــــــق: 385(ت: 

 هـ.1404الطبعة األولى، 

علـــــي بـــــن عمـــــر » هــــــ) للـــــدَّارقطنيِّ 405اهللا] (ت: عبـــــدُســـــَؤاالُت الحـــــاكم [محّمـــــد بـــــن « .142
یـــــاض،  القادر، مكتبـــــة المعـــــارف،عبـــــداهللا بـــــن عبـــــدهــــــ)، تحقیـــــق: ُموفَّـــــق بـــــن 385(ت:  الرِّ

 هـ.    1404الطبعة األولى، 

ـــــــَلِمّي [محّمـــــــد بـــــــن الُحَســـــــین] (ت: « .143   ، علــــــــي »هــــــــ) للـــــــدَّارُقطنيّ 412ُســـــــَؤاالت السُّ
هـــــ)، تحقیـــــق: فریـــــق مــــن البـــــاحثین، بإشـــــراف وعنایــــة: ســـــعد الُحَمیِّـــــد 385بــــن عمـــــر (ت: ا

 هـ.   1427وخالد الُجَریسي، الطبعة األولى، 

       هــــــ) لعلـــــّي بـــــن المـــــدینيّ 297أبـــــي َشـــــْیبة (ت: ســـــؤاالت محّمـــــد بـــــن عثمـــــان بـــــن « .144
ـــــق »هــــــ)234(ت:  ـــــق: ُموّف ـــــد، تحقی ـــــداهللا عب ـــــاض، طبعـــــة عب ی ـــــة المعـــــارف، الرِّ القادر، مكتب

 هـ.    1404

ــــجزّي (ت: « .145 هـــــ) مــــع أســــئلة البغــــدادّیین 439أو  438ســــؤاالُت مســــعود بــــن علــــي السِّ
واة ــــــــــــــــوال الــــــــــــــــرُّ ــــــــــــــــن أح ــــــــــــــــن »  ع ــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــدللحــــــــــــــــاكم النَّیســــــــــــــــابورّي، محّم   اهللا عب

القادر، دار الغـــــــرب اإلســـــــالمّي، بیـــــــروت، الطَّبعـــــــة عبـــــــدهــــــــ)،  تحقیـــــــق: موفـــــــق 405(ت: 
 هـ.1408األولى، 

ـــــي األمـــــة« .146 ـــــث الضـــــعیفة والموضـــــوعة وأثرهـــــا الســـــیئ ف ـــــاني، »سلســـــلة األحادی ، لأللب
هــــــــــ)، دار المعـــــــــارف، الریـــــــــاض، الطبعـــــــــة األولـــــــــى، 1420محمـــــــــد ناصـــــــــر الـــــــــدین، (ت: 

 هـ. 1412

ــــــبالءِســــــَیر أعــــــالم « .147 هـــــــ)، تحقیــــــق: محمــــــد 748، للــــــذَّهبّي، محّمــــــد بــــــن أحمــــــد (ت: »النُّ
 هـ. 1427أیمن الشبراوي، دار الحدیث، القاهرة، 
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  ، لقــــــــوام السُّــــــــنة، إســــــــماعیل بــــــــن محّمــــــــد األصــــــــبهاني، »ســــــــیر الســــــــلف الصــــــــالحین« .148
ــــــن أحمــــــد، دار الرایــــــة للنشــــــر  535(ت:  ــــــن حلمــــــي بــــــن فرحــــــات ب هـــــــ)، تحقیــــــق: كــــــرم ب

         والتوزیع، الریاض.

ـــــــد عجـــــــاج الخطیـــــــب، أم القـــــــرى للطباعـــــــة والنشــــــــر، »السُّـــــــنَّة قبـــــــل التّـــــــدوین«  .149 ، لمحمَّ
 هـ.1408القاهرة، الطبعة الثانیة، 

ـــــــنَّة ومكانتهـــــــا فـــــــي التشـــــــریع اإلســـــــالمي « .150        ، لمصـــــــطفى بـــــــن حســـــــني الســـــــباعي »السُّ
ـــــــع، ا1384(ت:  ـــــــع، دار الســـــــالم للنشـــــــر والتوزی ـــــــوراق للنشـــــــر والتوزی ـــــــاهرة، هــــــــ)، دار ال لق

 م. 1998الطبعة األولى،  

ــــــــغرى« .151 ــــــــنن الصُّ ، أحمــــــــد بــــــــن ُشــــــــَعیب (»السُّ الفتاح عبــــــــدهـــــــــ)، تحقیــــــــق: 303، للنَّســــــــائيِّ
 هـ. 1406أبوُغّدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، حلب، الطبعة الثانیة، 

المعطي عبـــــدهــــــ)، تحقیـــــق: 458، للبیهقـــــّي، أحمـــــد بـــــن الُحَســـــین (ت: »الســـــنن الصـــــغیر« .152
باكســــــــتان، الطبعــــــــة األولــــــــى،  .جامعــــــــة الدراســــــــات اإلســــــــالمیة، كراتشــــــــيأمــــــــین قلعجــــــــي، 

 هـ.1410

 عطا، القادرعبد محّمد: تحقیق ،)هـ458: ت( الُحَسین بن أحمد للبیهقّي، ،»الكبرى السُّنن« .153
 . هـ 1424 الثالثة، الطبعة بیروت، العلمیة، الكتب دار

 شلبي، المنعمعبد حسن: تحقیق ،)هـ303( ُشَعیب بن أحمد للنَّسائّي، ،»الكبرى السنن« .154
 .هـ 1421 األولى، الطبعة بیروت، الرسالة، مؤسسة

ـــــــَنن« .155 هــــــــ)، تحقیــــــق: محّمـــــــد محـــــــي 275، ألبــــــي داود، ُســـــــَلیمان بــــــن اَألْشـــــــَعث (ت: »السُّ
  الحمید، دار الفكر. عبدالدِّین 

ــــــنن« .156 ــــــد (ت:»السُّ ــــــن یزی ــــــد ب ــــــن ماجــــــه، محّم ــــــاره 275، الب ــــــه وآث ــــــى أحادیث هـــــــ)، حكــــــم عل
ــــق  ــــو عبیــــدة مشــــهور بــــن حســــن وعل ــــى بــــه: أب ــــدین األلبــــاني، اعتن علیــــه: محمــــد ناصــــر ال

 آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة األولى.

ـــــــن عمـــــــر (ت: »الســـــــنن« .157 ـــــــي ب ـــــــدَّارقطنّي، عل ـــــــُؤوط 385، لل ـــــــق: ُشـــــــَعیب األرَن هــــــــ)، تحقی
 هـ.    1424وآخرون، مؤسسة الرِّسالة، الطبعة األولى، 
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 ـ ـ ش

                الحّي بـــــــن أحمـــــــد عبـــــــد، البـــــــن الِعَمـــــــاد، »شـــــــذراُت الـــــــذَّهب فـــــــي أخبـــــــار مـــــــن ذهـــــــب« .158
القادر األرَنـــــــُؤوط ومحمـــــــود األرَنــــــــُؤوط، دار ابـــــــن كثیــــــــر، عبــــــــدهــــــــ)، تحقیـــــــق: 1089(ت: 

 هـ.  1406دمشق، الطبعة األولى، 

الرحیم دعبـــــ، لــــزین الــــدین العراقــــي، »شــــرح التبصــــرة والتــــذكرة = شــــرح ألفیـــــة العراقــــي« .159
اللطیف الهمــــــــیم ومــــــــاهر عبــــــــدهـــــــــ)، تحقیــــــــق: 806الرحمن (ت: عبــــــــدبــــــــن الحســــــــین بــــــــن 

 .هـ1423یة، بیروت، الطبعة: األولى، یاسین فحل،  دار الكتب العلم

هــــــ)، تحقیـــــق: 795الرَّحمن بـــــن أحمـــــد (ت: عبـــــد، البـــــن رجـــــب، »شـــــرح علـــــل الترمـــــذيّ « .160
 هـ.1421الطبعة الثانیة، الرَّحیم سعید، مكتبة الرُّشد، الرِّیاض، عبدهمَّام 

ــــــار شــــــرح«  .161 ــــــن ســــــالمة (ت: »مشــــــكل اآلث ــــــن محمــــــد ب هـــــــ)، 321، للطحــــــاوي، أحمــــــد ب
 هـ. 1415تحقیق: شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

      ، للمــــال علــــي بــــن ســــلطان القـــــاري»شــــرح نخبــــة الفكــــر فـــــي مصــــطلحات أهــــل األثـــــر« .162
بــــو غــــدة، حققــــه وعلــــق علیــــه: محمــــد نــــزار الفتاح أعبــــدهـــــ)، قــــدم لــــه: الشــــیخ 1014(ت: 

 تمیم وهیثم نزار تمیم، دار األرقم، بیروت.

ــــان« .163 ــــَعب اإلیم ــــین (ت: »ُش ــــن الُحَس ــــّي، أحمــــد ب ــــعید 458، للبیهق ــــق: محمــــد السَّ هـــــ)، تحقی
 هـ.1410بسیوني َزغُلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

  ، لمصـــــطفى بـــــن إســـــماعیل، مكتبـــــة »والتعـــــدیلشـــــفاء العلیـــــل بألفـــــاظ وقواعـــــد الجـــــرح « .164
 هـ.1411ابن تیمیة، القاهرة، مكتبة العلم، جدة، الطبعة األولى، 

ـــدشـــیوخ « .165 ـــن وهـــب القرشـــيعب الملك بـــن عبـــد، البـــن بشـــكوال القرطبـــي، خلـــف بـــن »اهللا ب
عـــــــــامر حســـــــــن صـــــــــبري، دار البشـــــــــائر اإلســـــــــالمیة،  هــــــــــ)، تحقیـــــــــق:578مســـــــــعود، (ت: 
 هـ. 1428الطبعة األولى، 

ــــن الصــــالح« .166 ــــوم اب ــــن عل ــــاح م ــــوب»الشــــذا الفی ــــراهیم بــــن موســــى بــــن أی      ، لألبناســــي، إب
هــــــ)، تحقیـــــق: صـــــالح فتحـــــي هلـــــل، مكتبـــــة الرشـــــد، الریـــــاض، الطبعـــــة األولـــــى، 802(ت: 

 هـ.1418
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 ـ ص ـ

  ، البـــــــن حبـــــــان، محّمـــــــد بـــــــن حبــــــــان »صـــــــحیح ابـــــــن حبـــــــان بترتیـــــــب ابــــــــن ِبْلَبـــــــان« .167
ـــــــــــؤُ 354(ت:  وط، مؤسســـــــــــة الرِّســـــــــــالة، الطبعـــــــــــة الثانیـــــــــــة، هــــــــــــ)، تحقیـــــــــــق: ُشـــــــــــَعیب األرَن

 هـ.1414

: تحقیــــــق ،)هـــــــ311:ت( إســــــحاق بــــــن محمــــــد خزیمــــــة، البــــــن ،»خزیمــــــة ابــــــن صــــــحیح« .168
 .بیروت اإلسالمي، المكتب األعظمي، مصطفى محمد

  ، لأللبـــــــــــاني، محمـــــــــــد ناصـــــــــــر الـــــــــــدین، »وزیاداتـــــــــــه الجـــــــــــامع الصـــــــــــغیر صـــــــــــحیح« .169
 هـ)، المكتب اإلسالمي. 1420(ت: 

ـــــــف « .170 ـــــــي،»بموصـــــــول الســـــــلفصـــــــلة الخل ودان ـــــــن ســـــــلیمان  ، للرُّ ـــــــن محمـــــــد ب   محمـــــــد ب
ــــــــــن طــــــــــاهر (ت: ا ــــــــــق: محمــــــــــد حجــــــــــي، دار الغــــــــــرب 1094بــــــــــن الفاســــــــــي ب هـــــــــــ)، تحقی

 هـ.1408اإلسالمي، بیروت، الطبعة األولى، 

ــــــْبِكي« .171 ــــــى السُّ ــــــرَّدِّ َعَل ــــــي ال ــــــي ف ــــــاِرُم الُمْنِك ــــــد عبــــــد، البــــــن »الصَّ   الهادي المقدســــــّي، محّم
ـــــــن أحمـــــــد (ت: ا ـــــــد المقطـــــــري الیمـــــــاني، هــــــــ)، 744ب ـــــــن زی ـــــــن محمـــــــد ب ـــــــل ب ـــــــق: عقی تحقی

 هـ.1424مؤسسة الریان، بیروت، الطبعة األولى، 

 ـ ض ـ

ـــــغیر« .172 ـــــعفاء الصَّ هــــــ)، تحقیـــــق: محمـــــود 256، للبخـــــارّي، محّمـــــد بـــــن إســـــماعیل (ت: »الضُّ
 هـ.1369إبراهیم زاید، دار الوعي، حلب، 

ـــــــــــعفاء « .173   ، للعقیلـــــــــــي، محمـــــــــــد بـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن موســـــــــــى بـــــــــــن حمـــــــــــاد »الكبیـــــــــــرالضُّ
ـــــــق:  322(ت:  ـــــــروت، المعطي أمـــــــین قلعجـــــــيعبـــــــدهــــــــ)، تحقی ـــــــة العلمیـــــــة، بی ، دار المكتب

 هـ. 1404الطبعة األولى، 

ـــــث« .174 ـــــروكیَن مـــــن رواة األحادی ـــــذَّابین والمت ـــــعفاء والك ، ألبـــــي ُزْرعـــــة الـــــرَّازّي، ُعَبیـــــد »الضُّ
أبـــــو زرعـــــة الـــــرَّازّي وجهـــــوده «وع مـــــع كتـــــاب: هــــــ)، المطبـــــ264الكریم (ت: عبـــــدبـــــن ااهللا 

 هـ.1409، لسعدي الهاشمي، مكتبة ابن القیم، الطبعة الثانیة، »في السُّنَّة النبوّیة

ــــــــروكین« .175 ــــــــعفاء والمت ــــــــن الجــــــــوزّي، »الضَّ ــــــــد، الب ــــــــّي (ت: عب ــــــــن عل هـــــــــ)، 597الرَّحمن ب
 هـ.      1406اهللا القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، عبدتحقیق: 
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ـــــروكین« .176 ـــــعفاء والمت ، علـــــي بـــــن عمـــــر (ت: »الضُّ هــــــ)، تحقیـــــق: موفـــــق 385، للـــــدَّارقطنيِّ
 هـ.     1404القادر، مكتبة المعارف، الّریاض، الطبعة األولى، عبدبن 

ــــــعفاء والمتــــــروكین« .177 هـــــــ)، تحقیــــــق: محمـــــــود 303، للنَّســــــائّي، أحمـــــــد بــــــن ُشــــــَعیب (»الضُّ
 هـ.  1369إبراهیم زاید، دار الوعي، حلب، 

ـــــــ« .178 ـــــــن »عفاءالضُّ ـــــــي ُنَعـــــــیم األصـــــــفهاني، أحمـــــــد ب هــــــــ)، تحقیـــــــق: 430اهللا (ت: عبـــــــد، ألب
 هـ.   1405فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البیضاء، الطبعة األولى، 

 ـ ط ـ

هـــــــ)، دار الكتــــــب 911الرحمن بــــــن أبــــــي بكــــــر (ت:عبــــــد، للســــــیوطي، »طبقــــــات الحفــــــاظ« .179
 هـ.1403العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

  الهادي عبـــــــدالهادي، محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن عبـــــــد، البـــــــن »اء الحـــــــدیثطبقـــــــات علمـــــــ« .180
ـــــــروت، 744(ت:  ـــــــق، مؤسســـــــة الرســـــــالة، بی ـــــــراهیم الزیب ـــــــق: أكـــــــرم البوشـــــــي وٕاب هــــــــ)، تحقی

 هـ.1407الطبعة الثانیة، 

ـــــدلیسِ «أو » طبقـــــات الُمدلِّســـــین« .181 ـــــِب الَموُصـــــفیَن بالّت ـــــُف أهـــــِل الّتقـــــدیِس بمرات ، »تعری
هـــــــ)، تحقیــــــق: عاصــــــم بــــــن عبــــــداهللا الَقْریــــــوتي، 852(ت:  البــــــن حجــــــر، أحمــــــد بــــــن علــــــي

 هـ ـ 1403مكتبة المنار، عمان، الطبعة األولى، 

ـــــــرین« .182 هــــــــ)، دار 945(ت:  ، للـــــــداوودي، محمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن أحمـــــــد»طبقـــــــات المفسِّ
 بیروت. ،الكتب العلمیة

القادر عبــــــدهـــــــ)، تحقیــــــق: محمــــــد 230، لمحّمــــــد بــــــن ســــــعد، (ت: »الطَّبقــــــات الكبــــــرى«  .183
 هـ.1410ار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، عطا، د

ــــــَلفي، أحمــــــد بــــــن محمــــــد»الطیوریــــــات« .184 هـــــــ)، مــــــن 576(ت:  ، انتخــــــاب: أبــــــو طــــــاهر السِّ
هـــــــــ)، 500(ت:  الجبار الصــــــــیرفي الطیــــــــوريعبــــــــدأصــــــــول: أبــــــــو الحســــــــین المبــــــــارك بــــــــن 

ــــة أضــــواء الســــلف،  ــــى معــــالي، عبــــاس صــــخر الحســــن، مكتب ــــق: دســــمان یحی دراســــة وتحقی
 هـ. 1425الریاض، الطبعة األولى، 
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 ـ ظ ـ

، »ظفـــر األمــــاني بشــــرح مختصــــر الســــید الشــــریف الُجرجــــاني فــــي مصــــطلح الحــــدیث « .185
ـــــد بـــــن  دَّة، ، دار الفتاح أبـــــو ُغـــــعبـــــدالحي اللَّْكنـــــوي الهنـــــدي، اعتنـــــى بـــــه: الشـــــیخ عبـــــدلمحمَّ

 هـ.1414البشائر اإلسالمیة، حلب، الطبعة الثالثة، 

 ـ ع ـ

هـــــــ)، تحقیــــــق: 327الرَّحمن بــــــن محّمــــــد (ت: عبــــــد، البــــــن أبــــــي حــــــاتم، »علــــــل الحــــــدیث« .186
ــــــــد وخالــــــــد بــــــــن عبــــــــدفریــــــــق مــــــــن البــــــــاحثین، بإشــــــــراف: ســــــــعد بــــــــن  الرحمن عبــــــــداهللا الُحَمیِّ

 هـ.1427الُجَریسي، الطبعة األولى، 

، لمحمــــد »نشــــأته وتطـــوره مــــن القـــرن األول إلــــى نهایـــة القــــرن التاســـععلـــم الرجـــال « .187
هــــــ)، دار الهجـــــرة للنشـــــر والتوزیـــــع، 1427بـــــن مطـــــر بـــــن عثمـــــان آل مطـــــر الزهرانـــــي (ت:

 هـ.1417الریاض، الطبعة األولى، 

، »عنایـــة العلمـــاء باإلســـناد وعلـــم الجـــرح والتعـــدیل وأثـــر ذلـــك فـــي حفـــظ الســـنة النبویـــة« .188
ــــن ســــع ــــن حامــــد ب ــــك فهــــد لطباعــــة المصــــحف الشــــریف لصــــالح ب ــــاعي،  مجمــــع المل ید الرف

 بالمدینة المنورة.

ـــــي داود« .189 ـــــود شـــــرح ســـــنن أب ـــــر »عـــــون المعب ـــــن أمی ـــــادي، محمـــــد أشـــــرف ب   ، للعظـــــیم آب
العلمیــــــة، بیــــــروت، الطبعــــــة الثانیــــــة،  هـــــــ)، دار الكتــــــب1329(ت:  بــــــن علــــــي بــــــن حیــــــدرا

 هـ.         1415

ـــر« .190 ـــن َغَب ـــر م ـــي خب ـــر ف ـــّذهبي، »الِعَب ـــد بـــن أحمـــد (ت: ، لل ـــد 748محّم هــــ)، تحقیـــق: محّم
 هـ.  1405بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

هــــــ)، تحقیـــــق: أحمـــــد محمـــــد 279، للترمـــــذّي، محّمـــــد بـــــن عیســـــى (ت: »العلـــــل الصـــــغیر« .191
 شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.   

ــــــر« .192 ــــــل الكبی ــــــن »العل ــــــد ب ــــــب 279عیســــــى (ت: ، للترمــــــذّي، محّم ــــــو طال ــــــب: أب هـــــــ)، ترتی
ـــــــــامرائّي وآخـــــــــرون، عـــــــــالم الكتـــــــــب، بیـــــــــروت، ومكتبـــــــــة  القاضـــــــــي، تحقیـــــــــق: صـــــــــبحي السَّ

 هـ. 1409النَّهضة العربیة، الّطبعة األولى، 
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  الرَّحمن بــــــن علــــــّي عبــــــد، البــــــن الجــــــوزّي، »العلــــــل المتناهیــــــة فــــــي األحادیــــــث الواهیــــــة« .193
ــــــــوم األثریــــــــة، فیصــــــــل آبــــــــاد، هـــــــــ)، تحقیــــــــق: إرشــــــــاد الحــــــــق األثــــــــري، إ597(ت:  دارة العل

 هـ.       1401باكستان، الطبعة الثانیة، 

هـــــ)، 385، للــــدَّارقطنّي، علــــي بــــن عمــــر (ت: »العلــــل الــــواردة فــــي األحادیــــث النَّبوّیــــة« .194
  هـ.1405تحقیق: محفوظ الرَّحمن زین اهللا السَّلفّي، الطبعة األولى، 

اهللا، عبـــــــدهــــــــ)، روایــــــة ابنــــــه 241، ألحمــــــد بــــــن حنبــــــل (ت: »العلــــــل ومعرفــــــة الرِّجـــــــال« .195
ــــــــاض،  ی ــــــــروت، الرِّ ــــــــب اإلســــــــالمي، ودار الخــــــــاني، بی تحقیــــــــق: وصــــــــّي اهللا عبــــــــاس، المكت

 هـ. 1408الطبعة األولى، 

هــــــ)، روایـــــة المـــــروذي وغیـــــره، 241، ألحمـــــد بـــــن حنبـــــل (ت: »العلـــــل ومعرفـــــة الرِّجـــــال«  .196
 هـ.1408الهند، الطبعة األولى، تحقیق: وصّي اهللا عباس، الدَّار السلفیة، 

ـــــار فـــــي إیضـــــاح صـــــحیح األخبـــــار وســـــقیمها« .197 ـــــو للعلـــــي الغف ـــــذهبّي، محّمـــــد ، »العل   لل
المقصــــــود، مكتبــــــة أضــــــواء الســــــلف، عبدهـــــــ)، تحقیــــــق: أشــــــرف بــــــن 748بــــــن أحمــــــد (ت: ا

 هـ.1416الریاض، الطبعة األولى، 

 ـ غ ـ

ـــــــــرَّاء« .198 ـــــــــات الُق ـــــــــي طبق ـــــــــة ف ـــــــــة النِّهای ـــــــــد »غای ـــــــــن محّم ـــــــــد ب ، محّم   ، البـــــــــن الَجـــــــــَزريِّ
 هـ)، تحقیق: ج. برجستراسر، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة.     833(ت: 

ـــــب الحـــــدیث« .199 هــــــ)، 224اهللا الهـــــروي(ت: عبـــــد، ألبـــــي ُعبیـــــد القاســـــم بـــــن ســـــّالم بـــــن »غری
 -المعیـــــــد خـــــــان، مطبعــــــة دائـــــــرة المعـــــــارف العثمانیـــــــة، حیـــــــدر آبـــــــاد عبـــــــدتحقیــــــق: محمـــــــد 
 هـ. 1384ألولى، الدكن، الطبعة ا

 ـ ف ـ

ـــــــــن علـــــــــي »فـــــــــتح البـــــــــارّي بشـــــــــرح صـــــــــحیح البخـــــــــاريّ « .200   ، البـــــــــن حجـــــــــر، أحمـــــــــد ب
العزیز بـــــن بـــــاز، وُمِحـــــبُّ الـــــّدین الخطیـــــب، تـــــرقیم: عبـــــدهــــــ)، تحقیـــــق وتعلیـــــق: 852(ت: 

 هـ.1379الباقي، دار المعرفة، بیروت، عبدمحّمد فؤاد 

           الرَّحمن بــــــــن أحمــــــــد عبــــــــد، البـــــــن رجــــــــب، »فــــــــتح البــــــــارّي شــــــــرح صــــــــحیح البخــــــــاري« .201
لغربــــــــاء األثریــــــــة، المدینــــــــة هـــــــــ)، تحقیــــــــق: مجموعــــــــة مــــــــن المحققــــــــین، مكتبــــــــة ا795(ت: 
 هـ.1417، الطبعة األولى، النبویة
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ـــــار« .202   ، للربـــــاعي، الحســـــن بـــــن أحمـــــد »فـــــتح الغفـــــار الجـــــامع ألحكـــــام ســـــنة نبینـــــا المخت
ـــــ1276بـــــن یوســـــف (ت:  ي العمـــــران، هــــــ)، تحقیـــــق: مجموعـــــة مـــــن المحققـــــین بإشـــــراف عل

 هـ. 1427، د، مكة المكرمة، الطبعة األولىدار عالم الفوائ

ـــــــــد بـــــــــن »فـــــــــتح المغیـــــــــث بشـــــــــرح ألفیـــــــــة الحـــــــــدیث« .203             الرَّحمن عبـــــــــد، للســـــــــخاوّي، محمَّ
ــــــة الســــــنةهـــــــ)، تحق902(ت:  ــــــي، مكتب ــــــي حســــــین عل ــــــق: عل ــــــى،  ،ی مصــــــر، الطبعــــــة األول

 هـ.1424

ـــــر اإلشـــــبیلي« .204 ـــــن خی بـــــن خیـــــر بـــــن عمـــــر بـــــن خلیفـــــة ، ألبـــــي بكـــــر محمـــــد »فهرســـــت اب
هـــــــ)، تحقیــــــق: محمــــــد فــــــؤاد منصــــــور، دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، 575اإلشــــــبیلي (ت: 
 هـ.1419الطبعة األولى، 

ـــــى الخلیلـــــيّ « .205 ـــــد أبـــــي یعل ـــــن »فوائ ـــــل ب ـــــّي، الخلی ـــــى الخلیل ـــــي یعل ـــــد، ألب ـــــن أحمـــــد عب                اهللا ب
عســـــیري، جـــــدة، الطبعـــــة هــــــ)، تحقیـــــق: طلعـــــت بـــــن فـــــؤاد الحلـــــواني، دار ماجـــــد 446(ت: 

 هـ.1422األولى، 

  الرؤوف بـــــن تـــــاج العـــــارفین عبـــــد، للمنـــــاوي، »فـــــیض القـــــدیر شـــــرح الجـــــامع الصـــــغیر« .206
هـــــــــ)، المكتبــــــــة التجاریــــــــة الكبــــــــرى، مصــــــــر، 1031بــــــــن علــــــــي بــــــــن زیــــــــن العابــــــــدین (ت: ا

 هـ.1356الطبعة: األولى، 

  الرؤوفعبــــــد، للمنــــــاوي، »الفــــــتح الســــــماوي بتخــــــریج أحادیــــــث القاضــــــي البیضــــــاوي« .207
ــــن زیــــن العابــــدین (ت: ا  ــــي ب ــــى، 1031بــــن تــــاج العــــارفین بــــن عل هـــــ)، تحقیــــق: أحمــــد مجتب

 دار العاصمة، الریاض.

ـــــــدول اإلســـــــالمیة« .208 ـــــــي اآلداب الّســـــــلطانیة وال ـــــــد ، »الفخـــــــري ف   البـــــــن الطقِطقـــــــي، محمَّ
     .هـ)، دار صادر، بیروت709: بن طباطبا، (تابن علّي ا

القـــــاهر بـــــن طـــــاهر البغـــــدادي  عبـــــد، ل»الناجیـــــةالفـــــرق بـــــین الفـــــرق وبیـــــان الفرقـــــة « .209
 م.1977هـ)، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، الطبعة الثانیة، 429(ت:

ــــــد المجموعــــــة فــــــي األحادیــــــث الموضــــــوعة« .210 ــــــن محمــــــد »الفوائ ــــــي ب ــــــن عل ،  لمحمــــــد ب
ـــــــق:  ـــــــدالشـــــــوكاني، تحقی ـــــــى المعلمـــــــي الیمـــــــاني، اعب ـــــــن یحی ـــــــب العلمیـــــــة، لرحمن ب دار الكت

 بیروت.

 -رحمـــه اهللا- مـــة الشـــیخ عبـــدالفتاح أبـــو ُغـــدَّةالمســـتمدة مـــن تحقیقـــات العالالفوائـــد «  .211
 ، لماجد أحمد الّدرویش، دار اإلمام أبي حنیفة.»في علوم مصطلح الحدیث
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 ـ ق ـ

ــــــاموس المحــــــیط« .212 ــــــوب (ت: »الق ــــــن یعق ــــــادي، محمــــــد ب ــــــروز آب هـــــــ)، تحقیــــــق: 817، للفی
یم العرقُسوســــــــي، مكتــــــــب تحقیــــــــق التــــــــراث فــــــــي مؤسســــــــة الرســــــــالة، بإشــــــــراف: محمــــــــد نعــــــــ

 هـ.1426یع، بیروت، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوز 

  هــــــــ)، تحقیـــــــق: محمـــــــد 458، للبیهقـــــــّي، أحمـــــــد بـــــــن الُحَســـــــین (ت: »القضـــــــاء والقـــــــدر« .213
 هـ.1421اهللا آل عامر، مكتبة العبیكان، الریاض، الطبعة األولى، عبدبن ا

هــــــ)، تحقیـــــق: محمـــــد 458أحمـــــد بـــــن الُحَســـــین (ت: ، للبیهقـــــّي، »القـــــراءة خلـــــف اإلمـــــام« .214
 هـ.1405السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

 ـ ك ـ
  ، للهیثمــــــي، نــــــور الــــــدین علــــــي بــــــن أبــــــي بكــــــر »كشــــــف األســــــتار عــــــن زوائــــــد البــــــزار« .215

ـــــــن ســـــــلیمان (ت: ا ـــــــب الـــــــرحمن األعظمـــــــي، الناشـــــــر: مؤسســـــــة 807ب ـــــــق: حبی هــــــــ)، تحقی
 هـ.  1399الة، بیروت، الطبعة األولى، الرس

اهللا عبـــدخلیفـــة، مصـــطفى بـــن  ي، لحـــاج»كشـــف الظُّنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والُفُنـــون« .216
 هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.1067(ت: 

، للمتقـــي الهنـــدي، علـــي بـــن حســـام الـــدین ابـــن »كنـــز العمـــال فـــي ســـنن األقـــوال واألفعـــال« .217
بكــــــري حیــــــاني وصــــــفوة الســــــقا، مؤسســــــة الرســــــالة، هـــــــ)، تحقیــــــق: 975قاضــــــي خــــــان (ت: 

 هـ.1401بیروت، الطبعة الخامسة، 
   ، للــــذَّهبّي، محّمــــد بــــن أحمــــد »الكاشــــف فــــي معرفــــة مــــن لــــه روایــــٌة فــــي الكتــــب الّســــتة« .218

ـــــــة للثّقافـــــــة 748(ت:  ـــــــب، دار القبل ـــــــد الخطی ـــــــد عوَّامـــــــة، وأحمـــــــد محّم ـــــــق: محّم هــــــــ)، تحقی
 هـ. 1413، الطبعة األولى، اإلسالمیة، ومؤسسة علوم القرآن، ُجّدة

ـــــــاریخ« .219 ـــــــي الت ـــــــي الكـــــــرم الشـــــــیباني »الكامـــــــل ف ـــــــي بـــــــن أب ـــــــر الجـــــــزري، عل ، البـــــــن األثی
هــــــــ)، صـــــــححه: محمـــــــد یوســـــــف الـــــــدقاق، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، بیـــــــروت، الطبعــــــــة 630(

 هـ.     1407األولى، 
هــــــــ)، 365اهللا بـــــــن َعـــــــِدي (ت: عبــــــد ، البـــــــن َعـــــــِدي،»الكامـــــــل فـــــــي ُضـــــــعفاء الرِّجـــــــال« .220

ســـــــهیل زّكـــــــار، یحیـــــــى مختـــــــار غـــــــزَّاوي، دار الفكـــــــر، بیـــــــروت، الطبعـــــــة الثالثـــــــة،  تحقیـــــــق:
 هـ.1409
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ـــــ »الكشــــُف الَحِثیــــث عّمــــن ُرِمــــي بوضــــع الحــــدیث« .221 ، لبرهــــان الــــدین الحلبــــي، المعــــروف بـ
ــــــاُمّرائّي، 841ِســـــبط ابــــــن الَعَجمــــــّي، إبــــــراهیم بــــــن محّمـــــد، (ت:  هـــــــ)، تحقیــــــق: صــــــبحي السَّ

 هـ.       1407عربیة، بیروت، الطبعة األولى، عالم الكتب ومكتب النَّهضة ال

وایــــــة« .222 هـــــــ)، 463، للخطیــــــب البغــــــدادّي، أحمــــــد بــــــن علــــــي (ت: »الِكفایــــــُة فــــــي ِعْلــــــم الرِّ
المدینـــــــة  ،حمـــــــدي المـــــــدني،  المكتبـــــــة العلمیـــــــة تحقیـــــــق: أبـــــــو عبـــــــداهللا الســـــــورقي  وٕابـــــــراهیم

 المنورة.

  ، ألبـــــي البقـــــاء الكفـــــوي، أیـــــوب »الكلیـــــات معجـــــم فـــــي المصـــــطلحات والفـــــروق اللغویـــــة« .223
هـــــــــ)، تحقیـــــــق: عـــــــدنان درویــــــــش ومحمـــــــد المصـــــــري، مؤسســــــــة 1094بـــــــن موســـــــى (ت: ا

 هـ.1419الرسالة للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الثانیة، 
ـــــــــن الحجـــــــــاج النیســـــــــابوري (ت: »الُكَنـــــــــى واألســـــــــماء« .224 هــــــــــ)، تحقیـــــــــق: 261، لمســـــــــلم ب

مـــــي بالجامعـــــة اإلســـــالمیة، المدینـــــة الرحیم محمـــــد أحمـــــد القشـــــقري، عمـــــادة البحـــــث العلعبـــــد
 هـ.    1404المنورة، الطبعة األولى، 

ـــب النیـــرات فـــي معرفـــة مـــن اخـــتلط مـــن الـــرواة الثقـــات« .225 ـــال، بركـــات »الكواك ـــن الكی ، الب
ـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد الخطیـــــب، (ت:  رب النبـــــي،  عبـــــدالقیـــــوم  عبـــــدهــــــ)، تحقیـــــق: 929ب

 م.1981دار المأمون، بیروت، الطبعة األولى،
 ـ ل ـ

ــــن مكــــرم (ت: » لســــاُن العــــرب« .226 ــــن منظــــور، محمــــد ب هـــــ)، دار صــــادر، بیــــروت، 711الب
 هـ.1414الطبعة الثالثة، 

، (معجـــــــــم مصـــــــــطلحات المحـــــــــدثین)، لمحمـــــــــد خلـــــــــف ســـــــــالمة، »لســـــــــان المحـــــــــدثین«  .227
 م. 2007الموصل، 

  الفتاح عبــــــدهـــــــ)، تحقیــــــق: 852، البــــــن حجــــــر، أحمــــــد بــــــن علــــــي (ت: »لســــــان المیــــــزان« .228
 هـ.  1423وعات اإلسالمیة، الطبعة األولى، أبو ُغّدة، مكتب المطب

الرَّحمن بـــــن أبـــــي عبـــــد، للسُّـــــیوطي، »الآللـــــئ المصـــــنوعة فـــــي األحادیـــــث الموضـــــوعة« .229
 هـ)، دار المعرفة، بیروت.   911بكر (ت: 

  ، البـــــن األثیـــــر الَجـــــَزرّي، علـــــي بـــــن أبـــــي الكـــــرم محّمـــــد »الّلبـــــاب فـــــي تهـــــذیب األنســـــاب« .230
 هـ)، دار صادر، بیروت.630(ت: 
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 ـ م ـ

  ، للهیثمــــــــي، نـــــــور الــــــــدین علــــــــي بـــــــن أبــــــــي بكــــــــر »مجمــــــــع الزوائــــــــد ومنبــــــــع الفوائــــــــد« .231
ـــــة القدســـــي، القـــــاهرة، 807بـــــن ســـــلیمان (ت: ا هــــــ)، تحقیـــــق: حســـــام الـــــدین القدســـــي،  مكتب

 هـ.1414

هـــــــــ)، تحقیــــــــق: 728الحلیم (ت: عبــــــــد، البــــــــن تیمّیــــــــة، أحمــــــــد بــــــــن »مجمــــــــوُع الفتــــــــاوى« .232
الملــــــك فهـــــــد لطباعــــــة المصــــــحف الشـــــــریف، الرحمن بــــــن محمــــــد بـــــــن قاســــــم، مجمــــــع عبــــــد

 هـ.1416المدینة النبویة، 

هــــــــ)، 666القادر (ت: عبـــــــد، للـــــــرازي، محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن »مختـــــــار الصـــــــحاح« .233
تحقیـــــق: یوســـــف الشــــــیخ محمـــــد، المكتبــــــة العصـــــریة، الـــــدار النموذجیــــــة، بیـــــروت، صــــــیدا، 

 هـ.1420الطبعة الخامسة، 

ــــــل« .234 ــــــام اللی ــــــ»مختصــــــر قی ــــــْرَوِزي، محمــــــد ب ــــــن الحجــــــاج (ت: ، للَم هـــــــ)، 294ن نصــــــر ب
د، باكســـــتان، الطبعـــــة اختصـــــار: أحمـــــد بـــــن علـــــي المقریـــــزي، حـــــدیث أكـــــادمي، فیصـــــل أبـــــا

 هـ.1408األولى، 

 ســــعید إســــماعیل ،»-مرتبــــة كــــل ودرجــــة وتأریخهــــا نشــــأتها- والتعــــدیل الجــــرح مراتــــب« .235
ـــــــزار رضـــــــوان، ـــــــد ن ـــــــان، القادرعب ـــــــة ری ـــــــداع، فكـــــــر مجل ـــــــة الحـــــــدیث، األدب رابطـــــــة وٕاب  كلی

 .م2005 مصر، القاهرة، البنات،

   ، للمـــــال علـــــي بـــــن ســـــلطان محمـــــد القـــــاري »مرقـــــاة المفـــــاتیح شـــــرح مشـــــكاة المصـــــابیح« .236
 هـ.1422هـ)، دار الفكر، بیروت، الطبعة األولى، 1014(ت: 

ـــي« .237 ـــي مســـائل ف ـــي شـــیبة عـــن شـــیوخه ف ـــن أب ـــدیل الجـــرح مســـائل اب ، البـــن أبـــي »والتع
تحقیـــــق: عـــــامر حســـــن صـــــبري، دار البشـــــائر هــــــ)، 297شـــــیبة، محمـــــد بـــــن عثمـــــان (ت: 

 هـ.1425اإلسالمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

، ألحمـــــد بــــن محمــــد بــــن حنبــــل بــــن هــــالل بــــن أســـــد »مســــند اإلمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل« .238
ــــــــــؤوط ، عــــــــــادل مرشــــــــــد، وآخــــــــــرون،  241الشــــــــــیباني (ت:  ــــــــــق: شــــــــــعیب األرن هـــــــــــ)، تحقی

 هـ. 1421مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

  الرحمن عبـــــداهللا بـــــن عبـــــد، للـــــدارمي، »الـــــدارمي) (ســـــنن بــــــ المعـــــروف الـــــدارمي مســـــند« .239
ـــــن الفضـــــل، (ت: ا ـــــي للنشـــــر 255ب هــــــ)، تحقیـــــق: حســـــین ســـــلیم أســـــد الـــــداراني، دار المغن

 هـ. 1412والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، 
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یــــق: هـــــ)، تحق354، البــــن حّبــــان، محّمــــد بــــن حبــــان (ت: »مشــــاهیُر علمــــاء األمصــــار« .240
 م.1959م. فالیشهمر، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

             أحمــــــد بــــــن أبــــــي بكــــــر، للُبوصــــــیرّي، »مصــــــباح الزُّجاجــــــة فــــــي زوائــــــد ابــــــن ماجــــــه« .241
 هـ.           1403تحقیق: محّمد الكشناوّي، دار العربیة، بیروت، هـ)، 840(ت: 

هــــــ)، دار صــــادر، بیـــــروت، 626اهللا، (ت: عبــــد، للَحَمـــــوّي، یــــاقوت بـــــن »ُمعَجــــم الُبلـــــدان« .242
 هـ.1397

ــــــانع، ، »ُمعَجــــــم الصــــــحابة« .243 ــــــن مــــــرزوق (ت: عبــــــدالبــــــن ق ــــــن قــــــانع ب هـــــــ)، 351الباقي ب
تحقیــــق:  صــــالح بــــن ســــالم المصــــراتي، مكتبــــة الغربــــاء األثریــــة، المدینــــة المنــــورة، الطبعــــة 

 هـ.1418األولى، 

هـــــــــ)، 317العزیز (ت: عبــــــــداهللا بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد، للبغــــــــوي، »ُمعَجــــــــم الصــــــــحابة« .244
تحقیــــــــق: محمــــــــد األمــــــــین بــــــــن محمــــــــد الجكنــــــــي، مكتبــــــــة دار البیــــــــان، الكویــــــــت، الطبعــــــــة 

 هـ. 1421األولى، 

ـــــــة، عمـــــــر بـــــــن رضـــــــا بـــــــن محمـــــــد (ت:، »ُمعَجـــــــم المـــــــؤلفین« .245 هــــــــ)، مكتبـــــــة 1408لكحال
    المثنى، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.

ـــــــالم عبدهــــــــ)، تحقیـــــــق: 395، ألحمـــــــد بـــــــن فـــــــارس (ت: »ُمعَجـــــــم مقـــــــاییس اللغـــــــة« .246 السَّ
 هـ.1399هارون، دار الفكر، طبعة 

العلیم عبـــــــدهــــــــ)، تحقیـــــــق: 261اهللا (ت: عبـــــــد، للِعْجلـــــــّي، أحمـــــــد بـــــــن »معرفـــــــة الثقـــــــات« .247
 هـ. 1405العظیم الَبْستوّي، مكتبة الدَّار، المدینة النبوّیة، الطبعة األولى، عبد

  هـــــــــ)، روایــــــــة ابــــــــن محــــــــرز، أحمــــــــد 233معــــــــین (ت:  ، لیحیــــــــى بــــــــن»معرفــــــــة الرِّجــــــــال« .248
 هـ. 1405بن محّمد، تحقیق: محّمد كامل القّصار، ا

ـــــــار« .249 ـــــــة الســـــــنن واآلث ـــــــق: 458، للبیهقـــــــّي، أحمـــــــد بـــــــن الُحَســـــــین (ت: »معرف هــــــــ)، تحقی
باكســـــــتان)، دار  -المعطي أمـــــــین قلعجـــــــي، جامعـــــــة الدراســـــــات اإلســـــــالمیة (كراتشـــــــي عبـــــــد

 -دمشــــــــق)، دار الوفــــــــاء (المنصــــــــورة  -ي (حلــــــــب بیــــــــروت)، دار الــــــــوع-قتیبــــــــة (دمشــــــــق 
 هـ.1412القاهرة)، الطبعة األولى، 
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ـــــــحابة« .250   هــــــــ)، 430اهللا (ت: عبـــــــد، ألبـــــــي ُنَعـــــــیم األصـــــــبهانّي، أحمـــــــد بـــــــن »معرفـــــــة الصَّ
یــــــاض، الطبعــــــة األولــــــى،  ــــــق: عــــــادل بــــــن یوســــــف العــــــّزازّي، دار الــــــوطن للنشــــــر، الرِّ تحقی

    هـ.1419

ــــــــــِم الحــــــــــدیث« .251 ــــــــــالح، عثمــــــــــان بــــــــــن ، »معرفــــــــــُة أنــــــــــواع عل   الرَّحمن عبــــــــــدالبــــــــــن الصَّ
الّلطیف الهمــــــــیم، عبــــــــدتحقیــــــــق:  المعــــــــروف بـــــــــ "مقدمــــــــة ابــــــــن الصــــــــالح"، هـــــــــ)،643(ت: 

 هـ.1423وماهر الَفْحل، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

  ، البــــــن القیســــــراني، محمــــــد بــــــن طــــــاهر »معرفــــــة التــــــذكرة فــــــي األحادیــــــث الموضــــــوعة« .252
هـــــ)، تحقیــــق: عمــــاد الــــدین أحمــــد حیــــدر، مؤسســــة الكتــــب 507بــــن علــــي بــــن أحمــــد (ت: ا

   هـ.    1406الثقافیة، بیروت، الطبعة األولى، 

، محمَّد بن »معرفُة علوِم الحدیثِ « .253 هـ)، تحقیق: السید 405اهللا (ت: عبد، للحاكم النَّیساُبوريِّ
هـ، عن طبعة دائرة 1397، معظم حسین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة

 المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن. 

، ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق »مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین« .254
دار فرانز شتایز، بمدینة فیسبادن،  هـ)، عنى بتصحیحه: هلموت ریتر،324األشعري (ت: 

 هـ.1400ألمانیا، الطبعة الثالثة، 

  ، للطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب »ء من رواة الحدیثمن اسمه عطا« .255
هـ)، تحقیق: هشام بن إسماعیل السقا، مراجعة: محمود بن محمد الحداد، دار 360(ت: 

 هـ.1405عالم الكتب للنشر والتوزیع، الریاض، 

  اهللا أحمد عبدهـ)، أبا 273(ت:  من سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ األثرم« .256
هـ)، تحقیق: عامر حسن 241، ألحمد بن محمد بن حنبل (ت: »د بن حنبلبن محما

 هـ.1425صبري، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

، روایة أبي خالد الدَّّقاق، »هـ) في الرِّجال233من كالم أبي زكریا یحیى بن معین (ت: « .257
محّمد نور سیف، دار المأمون هـ)، تحقیق: أحمد 284یزید بن الَهْیثم بن َطْهمان (ت: 

 هـ.1400للتراث، دمشق، 

، لولید بن حسن »منهج دراسة األسانید والحكم علیها ویلیه دراسة في تخریج الحدیث« .258
 هـ.1420العاني، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة الثانیة، 
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اإلدلبي، دار اآلفاق ، لصالح الدین »منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوي«   .259
 هـ.1403الجدیدة، بیروت، الطبعة األولى، 

، لنور الدین محمد عتر، دار الفكر، دمشق، الطبعة »منهج النقد في علوم الحدیث« .260
 هـ.1418الثالثة، 

  ، لبدر الدین بن جماعة، محمد »المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي« .261
ین عبدالرحمن هـ)، تحقیق: محیي الد733: بن إبراهیم بن سعد اهللا بن جماعة (تا

 هـ.1406دمشق، الطبعة الثانیة،  ،رمضان، دار الفكر

هـ)، تحقیق: علي 748، للذَّهبّي، محّمد بن أحمد (ت: »میزان االعتدال في نقد الرِّجال« .262
 محّمد البجاوّي، دار المعرفة، بیروت. 

، البن القیسراني، »لمتماثلة في النقطاألنساب المتفقة في الخط ا = الُمؤَتِلف والُمخَتِلف« .263
ب العلمیة، هـ)، تحقیق: كمال یوسف الحوت، دار الكت507محمد بن طاهر بن علي (ت: 

 هـ.     1411الطبعة: األولى، بیروت، 

  هـ)، تحقیق: موفق 385، للدارقطنّي، علي بن عمر (ت: »الُمؤَتِلف والُمخَتِلف« .264
 هـ.      1406بیروت، الطبعة األولى،  القادر، دار الغرب اإلسالمّي،عبدبن ا

هـ)، تحقیق: محّمد 463، للخطیب البغدادّي، أحمد بن علّي (ت: »المتفق والمفترق« .265
 هـ.    1417صادق الحامدي، دار القادري، الطبعة األولى، 

عفاء والمتروكین« .266          ، البن حّبان، محّمد بن حبان »المجروحیَن من المحدِّثین والضُّ
 هـ. 1412هـ)، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، دار المعرفة، بیروت، طبعة 354(ت: 

  الرَّحمن عبد، للرَّامُهرُمِزّي، الحسن بن »الُمحدِّث الفاصل بین الرَّاوي والواعي« .267
هـ)، تحقیق: الّدكتور محّمد عّجاج الخطیب، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثالثة، 360(ت: 

 هـ. 1404

هـ)، دار الفكر، 456، البن حزم، علي بن أحمد بن سعید بن حزم (ت: »باآلثارى لَّ حَ المُ « .268
 بیروت.

هـ)، 732(ت:  ، للملك المؤید، أبو الفداء إسماعیل بن علي»الُمختصر في أخبار البشر« .269
 المطبعة الحسینیة المصریة، الطبعة األولى.

المطلب عبدهـ)، تحقیق: رفعت فوزي 761(ت:  ، للعالئي، خلیل بن كیكلدي»المختلطین« .270
 هـ.1417الباسط مزید، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، عبدوعلي 
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ــــــــیهم« .271 ــــــــف ف ــــــــن شــــــــاهین (ت: »المختل ــــــــن شــــــــاهین، عمــــــــر ب ــــــــق: 385، الب هـــــــــ)، تحقی
الرحیم بـــــــن محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد القشـــــــقري، مكتبـــــــة الرشـــــــد، الریـــــــاض، الطبعـــــــة األولـــــــى، عبـــــــد

 هـ.1420

هـ)، تحقیق: ربیع هادي 405اهللا النیسابوري (ت: عبد، للحاكم أبي »إلى الصحیحالمدخل « .272
 هـ.1404عمیر المدخلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: األولى، 

هـ)، تحقیق: شكر اهللا نعمة 327الرَّحمن بن محّمد (ت: عبد، البن أبي حاتم، »المراسیل« .273
 هـ.1397اهللا قوجاني، مؤسسة الرِّسالة، بیروت، طبعة 

هـ)، تحقیق: 405اهللا (ت: عبد، للحاكم النَّیساُبورّي، محمَّد بن »الُمستدَرك على الصَّحیحینِ « .274
 هـ.     1411القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى،عبدمصطفى 

المسمَّى بـ:  ،»rالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا « .275
هـ)، تحقیق: محمد فؤاد 261لمسلم بن الحجاج النیسابوري (ت:  ،»صحیح مسلم«

 بیروت.، عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي

  اهللا عبد، ألبي نعیم ألصفهاني، أحمد بن »المسند المستخرج على صحیح اإلمام مسلم« .276
هـ)، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، 430بن أحمد بن إسحاق (ت:ا

 هـ.1417تب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، دار الك

                 ، البن حجر العسقالنّي، أحمد بن علي »المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة« .277
 هـ.1419السعودیة، الطبعة األولى،  ،دار الغیثو هـ)، دار العاصمة، 852(ت: 

مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الرابعة، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،  ،»المعجم الوسیط« .278
 هـ.1425

هـ)، تحقیق: أكرم ضیاء 277، للَفَسوّي، یعقوب بن ُسفیان (ت: »المعرفة والتَّاریخ« .279
 هـ.  1401الُعَمرّي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

عفاء« .280 ین عتر، هـ)، تحقیق: نور الد748، للذَّهبي، محّمد بن أحمد (ت: »المغني في الضَّ
 إدارة إحیاء التراث بدولة قطر.   

، للسخاوي، محمد »المقاصد الحسنة في بیان كثیر من األحادیث المشتهرة على األلسنة« .281
، عثمان الخشت، دار الكتاب العربي هـ)، تحقیق: محمد902الرحمن بن محمد (ت: عبدبن 

 هـ.1405بیروت، الطبعة األولى، 
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هـ)، تحقیق:  محمد صالح 748بي، محّمد بن أحمد (ت: ، للذَّه»المقتنى في سرد الكنى« .282
المنورة، الطبعة األولى،  العزیز المراد، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینةعبد

 . هـ1408

 هـ)، مؤسسة الحلبي.          548الكریم (ت: عبد، للشِّهرستاني، محمَّد بن »الملل والنَِّحل« .283

        الرحمن بن علي بن محمد عبد ،البن الجوزي، »المنتظم في تاریخ األمم والملوك« .284
القادر عطا، دار الكتب عبدالقادر عطا ومصطفى عبدهـ)، تحقیق: محمد 597(ت: 

 هـ. 1412العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

، »بن الحجاج صحیح مسلم بشرح الّنووي المعروف بالمنهاج شرح صحیح مسلم« .285
 مصر. - هـ)، المطبعة المصریة باألزهر، القاهرة676للنَّووّي، یحیى بن َشَرف (ت: 

، وهي »دراسة تأصیلیة تأریخیة لمصطلح الحدیث -  المنهج المقترح لَفهم المصطلح« .286
ُمقدِّمة تمهیدیة لكتاب: الُمرسل الخفيُّ وعالقته بالتدلیس، للشریف حاتم بن عارف العوني، 

 هـ.1416توزیع، الطبعة األولى، دار الهجرة للنشر وال
  ، لبكر »المواضعة في االصطالح على خالف الشریعة، ضمن كتاب فقه النوازل«  .287

 هـ.1416، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، أبو زید
هـ)، ضبط وتقدیم وتحقیق: 597الرحمن بن علي (ت: عبدالبن الجوزي،  ،»الموضوعات« .288

 هـ. 1386یة بالمدینة المنورة، الطبعة األولى، الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفعبد
هـ)، 748، للذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (ت: »الموقظة في علم مصطلح الحدیث« .289

الفتاح أبو ُغّدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، حلب، الطبعة الثانیة، عبداعتنى به: 
  هـ.1412

 ـ ن ـ

         حجر العسقالنّي، أحمد بن عليّ  ، البن»نتائج األفكار في تخریج أحادیث األذكار« .290
المجید السلفي، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، الطبعة عبدهـ)، تحقیق: حمدي 852(ت: 

 هـ.1415الثانیة، 

هـ)، مكتبة الرشد، 852، البن حجر، أحمد بن علي (ت: »نزهة األلباب في األلقاب« .291
 هـ.  1409الریاض، الطبعة األولى، 
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  ، البن حجر، أحمد »وضیح ُنخَبة الِفَكر في مصطلح أهل األثرنزهة النَّظر في ت« .292
اهللا بن ضیف اهللا الرحیلي، مطبعة سفیر، الریاض، عبدهـ)، تحقیق: 852بن علي (ت: ا

 هـ.1422الطبعة: األولى، 

هـ)، تحقیق: محّمد عواّمة، مؤسسة 762اهللا بن یوسف (ت:عبد، للزَّیلعي، »نصب الرَّایة« .293
 هـ. 1418دار القبلة للثقافة اإلسالمّیة، ُجدَّة، الطبعة األولى، الرَّیان، بیروت، و 

، لعالء الدین علي رضا، دار الحدیث، »نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط« .294
 م.1988القاهرة، الطبعة األولى 

  ، للشوكاني، محمد بن علي »نیل األوطار شرح منتقى األخبار من أحادیث سید األبرار« .295
دار الحدیث، القاهرة، الطبعة  ـ)، تحقیق: عصام الدین الصبابطي،ه1250مد (ت: بن محا

 هـ.1413األولى، 

، البن تغري بردي جمال الدین  أبو المحاسن »النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة« .296
هـ)، وزارة الثقافة واإلرشاد 874اهللا الظاهري الحنفي (ت: عبدیوسف بن تغري بردي بن 

 الكتب، مصر. القومي، دار

               ، للعالئي، خلیل بن كیكلدي »الصحیح لما اعترض من أحادیث المصابیح النقد« .297
 هـ.   1405الرحمن محمد أحمد القشقري، الطبعة األولي، عبدهـ)، تحقیق: 761(ت: 

هـ)، تحقیق: ربیع 852، البن حجر، أحمد بن علي (ت: »النُّكت على كتاب ابن الصَّالح« .298
 هـ.1424 مكتبة الفرقان، الطبعة الثانیة، ي الَمدخلّي،بن هاد

  اهللا بن بهادر عبد، للزركشي،  محمد بن »النكت على مقدمة ابن الصالح« .299
هـ)، تحقیق: زین العابدین بن محمد بال فریج،  أضواء السلف، الریاض، الطبعة 794(ت: 

 هـ.1419األولى، 

  ، للبقاعي، برهان الدین إبراهیم بن عمر »النكت الوفیة بما في شرح األلفیة« .300
هـ)، تحقیق: ماهر یاسین الفحل، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة األولى، 885(ت: 
 هـ.1428

  البن األثیر الَجَزري، المبارك بن محمَّد ، »النِّهایة في غریب الحدیث واألثر« .301
 ،كتبة العلمیةمحمد الطناحي، الم هـ)، تحقیق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود606(ت: 

    هـ.1399بیروت، 
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 ـ هـ ـ

شرح «، المعروف بـ: »الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة« .302
هـ)، المكتبة العلمیة، 894، للّرصاع، محمد بن قاسم األنصاري (ت: »حدود ابن عرفة

 هـ.1350بیروت، الطبعة األولى، 

 ـ و ـ

هـ)، تحقیق: أحمد األرنؤوط، 764، للَّصفدّي، خلیل بن أیبك (ت: »الوافي بالوفّیات« .303
 هـ.1420وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث العربّي، بیروت، الطبعة األولى، 

  هبة ، لمحمد بن محمد بن سویلم أبو ش»الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث«  .304
 هـ)، دار الفكر العربي.143(ت: 

 ـ ي ـ

، طباعة: ، دراسة وترتیب وتحقیق: أحمد محمد نور سیف»التاریخیحیى بن معین وكتابه « .305
 هـ.1399مكة المكرمة، الطبعة األولى،  ،جامعة الملك عبدالعزیز

  الرؤوف بن تاج العارفین عبد، للمناوي، »الیواقیت والدرر في شرح نخبة ابن حجر« .306
كتبة الرشد، مد، مهـ)، تحقیق: المرتضي الزین أح1031بن علي بن زین العابدین (ت: ا

 م.1999األولى،  الریاض، الطبعة
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 خامسًا: فِ     
ْ
  احملتويات ترسه

  الصفحة  الموضوع

   أ اإلهداء

   ب شُّكٌر وتقدیرٌ 

   ت المقدمة 

   ث أهمّیُة الموضوِع وبواعُث اختیاِرهِ 

   ث أهداُف البحثِ 

   ج الدراساُت السَّابقةُ 

   ج منهُج البحثِ 

   ح خّطة البحثِ 

  الفصل األول
  ُسفیاَن الَفَسوي، وكتابه: "المعرفة والتاریخ"، وتعریفه بالرجال،  بنُ  َیعُقوبُ  اإلمامُ 

  وتمهید في علم نقد الرجال

  2 ُسفیاَن الَفَسوي بنِ  َیعُقوبَ  المبحُث األّوُل: َعصُر اإلمامِ 

  2 المطلُب األّول: الحالُة السِّیاسیةُ 

  3 المطلُب الثَّاني: الحالُة االجتماعیةُ 

  4 المطلُب الثَّالث: الحالُة الِعْلمیُة والثقافیة

  6 ُسفیاَن الَفَسوي بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  المبحُث الثَّاني: ترجمةُ 

  7 المطلُب األّوُل: اسُمُه، ونسُبُه، وكنیته، ولقبه، ومولده، ونشأته

  8 المطلُب الثَّاني: رحالته، وشیوخه، وتالمیذه

  11  عقیدتهالمطلُب الثّالث: 

  13 المطلُب الرَّابع: مكانته العلمیة 
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  الصفحة  الموضوع

  15 المطلُب الخامس: آثاره 

  17 المطلُب السادس: وفاُتهُ 

  20 "خِ یْ ارِ التَّ وَ  ةِ فَ رِ عْ : "المَ ابُ تَ المبحُث الثالث: كِ 

  20  المطلُب األّوُل: التعریف بالكتاب

  21  أهمیة الكتاب ومكانتهالمطلُب الثاني: 

  22  منهجیة الكتاب العامةالمطلُب الثالث: 

  24 الِ جَ الرِّ ُسفیاَن الَفَسوي بِ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  المبحُث الرابع: تعریفُ 

  24 تمهید: علم اإلسناد، وأهمیته، ومصنفات العلماء في الرجال

  29 من خالل ما یتعلق بأسمائهمالمطلب األول: التعریف بالرجال 

  30  المقصد األول: بیان األنساب، والتعریف بها، وسببها

  31  المقصد الثاني: بیان الشیوخ والتالمیذ

  32  المقصد الثالث: بیان الموالي

  34  المقصد الرابع: بیان الكنى، وأسماء أصحابها

  37  األلقاب، وأسماء الرواة المشتهرین بألقابهمالمقصد الخامس: بیان 

  38  المقصد السادس: بیان صفات الرواة، ووظائفهم، ومهنهم، ومسكنهم

  39  المقصد السابع: بیان معتقد الرواة

  42  الرواة، مع المفاضلة بینهم في األعمار المقصد الثامن: بیان صلة النسب بین

  45  المقصد التاسع: بیان من له صحبة، والمخضرمین، والتابعین، وأتباعهم 

  48  المقصد العاشر: استعمال المبهم وبیان المهمل

  49  المقصد الحادي عشر: بیان مشتبه األسماء، والتصحیف فیها، وضبطها
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  الصفحة  الموضوع

  51 المطلب الثاني:  التعریف بالرجال باستخدام التاریخ واألماكن

  52  األول: بیان المیالد والمولدالمقصد 

  53  المقصد الثاني: بیان تاریخ وفاة الرواة، ومكان وفاتهم، وسببها، وأعمارهم

  54  بیان طبقات الرواة المقصد الثالث:

  55  المقصد الرابع: بیان رحلة الرواة وتاریخ ومكان سماعهم

  56  التعریف بالرجال من خالل روایاتهمالمطلب الثالث: 

  56  الوحدانالمقصد األول: بیان األفراد و 

  56  المقصد الثاني: بیان من روى من الصحابة، وعدد مرویات من روى من المحدثین

  57  المقصد الثالث: بیان روایة األقارب عن بعضهم

  58 المقصد الرابع: بیان علل الراوي، ومرویاته

  63  : تمهید في علم نقد الرجالالخامسالمبحُث 

  63  لغًة واصطالًحاالمطلُب األّوُل: النقد وعلم الجرح والتعدیل 

  67  المطلُب الثاني: نشأة النقد

  72  المطلُب الثالث: مشروعیة النقد

  75  المطلب الرابع: طبقات النقاد في الجرح والتعدیل

  الفصُل الثَّاني
   حِ رْ جَ ي الْ ُسفیاَن الَفَسوي فِ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  جُ منه 

ُسفیاَن الَفَسوي  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  عندَ  حِ رْ الجَ  المبحُث األول: مصطلحاتُ 
 ومدلوالتها

82  

 المطلب األول: مصطلحات الجرح المطلق عند اإلمام َیعُقوب بن ُسفیاَن الَفَسوي
 ومدلوالتها ومنهجه في استعمالها

84  
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  الصفحة  الموضوع

 المطلب الثاني: مصطلحات الجرح النسبي عند اإلمام َیعُقوب بن ُسفیاَن الَفَسوي
 ومنهجه في استعمالها

102  

  105 ُسفیاَن الَفَسوي بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  عندَ  المجرحونَ  المبحُث الثاني: الرواةُ 

  106 المطلب األول: الرواة المجرحون بمصطلحات الجرح المطلق 

  335 المطلب الثاني: الرواة المجرحون بمصطلحات الجرح النسبي 

  356  رنة ونتائجهجدول المقا المطلُب الثالث:

  398 ُسفیاَن الَفَسوي بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  عندَ  حِ رْ الجَ  المبحُث الثالث: مراتبُ 

المطلب األول: مراتب الَجْرح عند النُّقَّاد من زمن اإلمام عبد الرحمن بن مهدي 
 هـ)1304هـ)، إلى زمن اإلمام اللكنوي (ت:198(ت: 

399  

  403 المطلب الثاني: مراتب الجرح عند اإلمام َیعُقوب بن ُسفیاَن الَفَسوي

  407 حرْ في الجَ  ُسفیاَن الَفَسوي بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  منهجِ  المبحُث الرابع: خصائُص 

  الفصُل الثَّالث
   لِ یْ دِ عْ ي التَّ ُسفیاَن الَفَسوي فِ  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  منهجُ 

ُسفیاَن الَفَسوي  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  عندَ  لِ یْ دِ عْ التَّ  المبحُث األول: مصطلحاتُ 
 ومدلوالتها

415  

 المطلب األول: مصطلحات التعدیل المطلق عند اإلمام َیعُقوب بن ُسفیاَن الَفَسوي
 ومنهجه في استعمالها

415  

 المطلب الثاني: مصطلحات التعدیل النسبي عند اإلمام َیعُقوب بن ُسفیاَن الَفَسوي
 ومنهجه في استعمالها

427  

  429 ُسفیاَن الَفَسوي بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  عندَ  المعدلونَ  المبحُث الثاني: الرواةُ 

  430 المطلب األول: الرواة المعدلون بمصطلحات التعدیل المطلق 

  580 المطلب الثاني: الرواة المعدلون بمصطلحات التعدیل النسبي 
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  الصفحة  الموضوع

  582  المقارنة ونتائجهجدول  المطلُب الثالث:

  610 ُسفیاَن الَفَسوي بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  عندَ  التعدیلِ  المبحُث الثالث: مراتبُ 

المطلب األول: مراتب التعدیل عند النُّقَّاد من زمن اإلمام عبد الرحمن بن مهدي 
 هـ)1304هـ)، إلى زمن اإلمام اللكنوي (ت:198(ت: 

610  

  616 المطلب الثاني: مراتب التعدیل عند اإلمام َیعُقوب بن ُسفیاَن الَفَسوي

  619 لِ یْ دِ عْ التَّ ُسفیاَن الَفَسوي في  بنِ  َیعُقوبَ  اإلمامِ  منهجِ  بع: خصائُص المبحُث الرا

  625 الخاتمة 

  631 الفهارس الِعْلمیة

  632 . ِفْهرست اآلیات1

  634 . ِفْهرست األحادیث2

  635 . ِفْهرست اَألْعالم الُمَترَجم لهم3

  648 . ِفْهرست المصادر والمَراِجع4

  681 . ِفْهرست المحتویات5

  686  الملخص
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 الـــمــلــخــــص
 

 .أوًال: ملخص الدراسة باللغة العربیة   
  

 ثانیًا: ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة.   
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 البحثِ     
ُ
خص

َّ
ل
ُ
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َ
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َ
غ
ُّ
 بِ بِالل

َّ
  ةي

  .أجمعین الحمُد هللا ربِّ العالمین، والصَّالُة والسَّالُم على رسوله األمین، وعلى آله وصحبه

  أمَّا َبْعُد: 

دراسة  الجرح والتعدیلومنهجه في  یعقوب بن سفیان الفسوياإلمام «فهذا بحٌث بُعنوان: 
یعقوب بن سفیان ، تناول فیه الباحُث منهج اإلمام »من خالل كتابه "المعرفة والتاریخ"تطبیقیة 
  في التعریف بالرجال، والكالم فیهم جرًحا وتعدیًال. الفسوي

ولهذه الدراسة أثُرها البالُغ على علم النقد عند المحدثین، للوقوف على مدلوالت ألفاظ اإلمام 
یعقوب بن معرفة منزلة اإلمام في نقد الرجال، وتزداُد أهمیُة هذا البحث ل یعقوب بن سفیان الفسوي

اد ومرتبته من حیث التشدد واالعتدال والتساهل؛ فألجل ذلك وغیره كانت قَ بین النُّ  سفیان الفسوي
  هذه الدِّراسة.

  فصول وخاتمة.  وثالثةوقد جاء البحُث في مقدِّمٍة 

وأهداَف البحث، فیها الباحُث أهمیَة الموضوِع وبواعَث اختیاِره، فقد تناول  أمَّا المقدِّمة:
  ومنهَج البحث، والدِّراساِت السَّابقة، وُخطََّة البحِث.

ل: ، سواٌء ما یعقوب بن سفیان الفسويفقد تناول فیه الباحُث ترجمَة اإلمام  وأمَّا الفصل األوَّ
وكنیتیه  وَنَسِبهِ  الثقافیة لعصِرِه، أو ما یتعلَُّق باسِمهِ و یتعلَّق بالحالة السیاسیة واالجتماعیة والعلمیة 

 ومكانته العلمیة، وآثاره، ووفاته، ،عقیدتهو ولقبه ومولدِه وَنشَأِتِه الِعلمیِة، ورحالته وشیوخه وتالمیذه، 
  وتمهید في علم نقد الرجال. والتعریف بكتابه، ومعرفته بأحوال الرجال،

 في یعقوب بن سفیان الفسويفقد تناول فیه الباحُث منهج اإلمام وأما الفصل الثاني: 
مع إبراز  الجرح، وذلك ببیان مدلوالت ألفاظه، ثم مقارنة أحكامه على الرواة بأحكام غیره من النقاد،

  ومعرفة مراتب الجرح عنده، وخصائص منهجه فیه. نتائجها،
في  یعقوب بن سفیان الفسويفقد تناول فیه الباحُث منهج اإلمام وأما الفصل الثالث: 

مع  التعدیل، وذلك ببیان مدلوالت ألفاظه، ثم مقارنة أحكامه على الرواة بأحكام غیره من النقاد،
  ومعرفة مراتب التعدیل عنده، وخصائص منهجه فیه. إبراز نتائجها،

 فقد استعرض فیها الباحُث أهمَّ نتائج البحث، وتوصیات الباحث. وأمَّا الخاتمُة:
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Abstract 
 
Praise be to Allah and peace and mercy be upon his prophet . 
This research entitled “Imam Ya’qoub Bin Sofian Al Fasawi and his 
method in Jarah (dispraise) and amendment (praise) applied study in his 
book: knowledge and history “ . The researcher dealt with the method of 
Ya’qoub Bin Sofian in defining men and talking about them totally .  
This study has its effective impact  on criticism among narrators  to focus 
on words and phrases’ connotations of Imam Ya’qoub Bin Sofian Al 
Fasawi in criticizing men . The importance of this research increases to 
know the place of Imam Ya’qoub Bin Sofian Al Fasawi among critics and 
his rank regarding being strict , moderate and lenient . For these reasons  
the study was written .  
The research consists of introduction , three chapters and conclusion . 
 
Introduction :  the researcher talked about the importance of the topic ,  
reasons of choosing it , research’s  methodology  , previous studies and 
plan of the research  . 
 
First chapter : it includes biography of Imam Ya’qoub Bin Sofian Al 
Fasawi  whether it’s  political , social , scientific and cultural status for his 
age or his name , lineage , nickname , title , birth , scientific origination , 
trips , teachers , students , creed , scientific position , death , definition of 
his book , knowledge of men’s circumstances and preface to men’s 
criticism science . 
 
Second chapter : the researcher states the methods of Imam Ya’qoub Bin 
Sofian in the science which studies the states of the hadeeth’s narrators 
Jarah (dispraise) through clarification of  the implication of his 
phrases.Then he compares his provision with other critics’ provision, 
highlighting its results, the knowledge of the steps of Jarah and the 
characteristics of  his methods .  
 
Third chapter :  the researcher mentions the methods of Imam Ya’qoub 
Bin Sofian in amendment (praise)  through clarification of  the implication 
of his phrases . Then he compares his provision with other critics’ 
provision, highlighting its results, the knowledge of the steps of 
amendment and features  of  his methods .  
 
Conclusion : the researcher outlines the most important results and 
recommendations of the researcher  

 



  

 

  

 

 

 

    


